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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA J 9, 1-41

Zgodnie z panującymi przekonaniami ucznio-
wie uznawali cierpienie jako karę za grzechy. 
Jezus definitywnie odrzuca takie rozumienie 
cierpienia. Istnieje cierpienie niezawinione. Sens 
ludzkiego cierpienia możemy szukać w łączności 
z cierpieniem, męką i śmiercią Jezusa, Syna Bo-
żego. Bóg zamiast usunąć cierpienie z ziemi, sam 
je podjął. Jakiego cierpienia doświadczam? Na co 
Bóg chce mi zwrócić przez nie uwagę?

Nazwa sadzawki Siloam, czyli „posłany” 
wskazuje na samego Jezusa, który jest posłany 
przez Ojca, aby głosić słowa Boże i wypełnić Jego 
wolę. Tą wolą jest zbawienie wszystkich ludzi. 
Czy ja szukam woli Boga względem siebie?

Jezus, który jest Światłością świata otwiera 
człowiekowi oczy i objawia mu prawdę o Bogu. 
Przez swoje dzieła obdarza człowieka łaską wiary. 
Postawa faryzeuszów, wyrażona słowem „widzi-
my” wyraża zamknięcie na słuchanie i poznanie 
Prawdy. Oni nie chcieli uznać w Jezusie Syna 
Bożego. W czym przejawia się moja ślepota? Ja-
kie sprawy w moim życiu wymagają przejrzenia, 
uzdrowienia i dotyku miłości Jezusa? Co już zosta-
ło uzdrowione pod wpływem wiary? [www.onjest.pl]

Zwiastowanie  
Najświętszej Maryi Pannie

Nazaret w czasach Jezusa był niewielką wio-
ską w Galilei. Dziś jest największym arabskim 
miastem w Izraelu. Dla chrześcijan to szczegól-
ne miejsce, w którym Jezus spędził większość 
swojego życia. Trzydzieści lat życia w Nazarecie 
to czas wzrastania „w łasce u Boga i u ludzi”.  
Nazaret kojarzy się z ukrytym, cichym  życiem 
Świętej Rodziny. Ale Nazaret to także, a może 
przede wszystkim miejsce życia Maryi, miejsce 
do którego Bóg posyła Archanioła z Dobrą No-
winą. 

Archanioł Gabriel zjawił się przed Maryją, by 
zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obiet-
nice proroków. Przedstawia Jej Boży plan na Jej 
życie: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus…”. I czeka na odpowiedź 
daną w wolności i zaufaniu: „Oto Ja służebni-
ca Pańska, niech Mi się stanie według Twego 
słowa”. Zgoda Maryi na Bożą propozycję rozpo-
czyna nowy etap dziejów człowieka. Zauważyć 
trzeba, iż po raz pierwszy w historii ludzkości 
Bóg uzależnił swoje plany od zgody człowieka. 
Oddał się niejako w ręce Maryi, która jak każda 
ludzka istota była wyposażona w wolną wolę. 
Maryja miała wolny wybór i mogła Bogu odmó-
wić, gdyby tylko zechciała. Ale nie zrobiła tego. 
Wprawdzie może nie bez obaw, ale przyjmuje 
Jezusa pod swój dach w postawie pełnego za-
ufania. Nazaret staje się miejscem milczenia, 

skupienia, wejścia w siebie, otwarcia się na 
Boże natchnienia. Tak, jak mówi Izajasz: W na-
wróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy  
i ufności leży wasza siła. (Iz 30, 15).

Niech nadchodząca uroczystość Zwiastowa-
nia Pańskiego będzie dla nas okazją do pogłę-
bienia myśli o pięknie Bożego zamysłu wzglę-
dem każdego z nas. Bóg czeka i szanuje naszą 
wolność. Jeśli podejmiemy Jego propozycję, 
prośbę, wydamy owoc, tak jak Maryja. Wyko-
nanie zadania może już odbywać się w zgiełku 
i pośród chaosu świata, tak jak wyglądało dal-
sze życie Maryi, ale początek każdego Bożego 
dzieła zaczyna się w osobistym z Nim spotkaniu. 
Zastanówmy się, czy potrafimy za przykładem 
Maryi wypowiedzieć Bogu: Oto jestem?

(BW Za: brewiarz.pl)

Św. Augustyn, biskup: Pan powiedział krót-
ko: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za 
Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz 
będzie miał światło życia”. W słowach tych kryje 
się równocześnie nakaz i obietnica. Wykonajmy 
to, co nam nakazał, żebyśmy nie pragnęli z bez-
wstydnym czołem tego, co obiecał, i żeby nam nie 
powiedział na swoim sądzie: „Czy zrobiłeś to, co 
nakazałem, by domagać się tego, co przyobieca-
łem?” Cóż takiego nakazałeś, Panie Boże nasz? 
Powie ci: „Abyś szedł za Mną”. Prosiłeś o radę dla 
życia. Jakiego życia, jeśli nie tego, o którym po-
wiedziano: „W Tobie jest źródło życia”.

Módlmy się. Boże, Ty za pośrednictwem 
swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, 
spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą  
i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym 
świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

IV Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela Laetare

Intorit w języku łacińskim:
Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes 

qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tri-
stítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéri-
bus consolatiónis vestræ.

Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi:  
in domum Dómini íbimus.

Tłumaczenie na polski (oficjalne)
Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, 

którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście 
smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej 
pociechy.

Na półmetku Wielkiego Postu Kościół wzy-
wa swoich wiernych do przeżywania radości. 
Objawia się to między innymi w różowym, a nie  
w fioletowym kolorze szat liturgicznych kapłanów, 
przyozdabianiem kwiatami ołtarza, czy używa-
niem podczas liturgii instrumentów muzycznych.

Tradycja Niedzieli Laetare sięga początków 
chrześcijaństwa.

Niedziela ta nazywana jest często Niedzielą 
Róż, ponieważ od XVI wieku, w Rzymie w Ba-
zylice Św. Krzyża papież wręczał poświęconą 
różę zasłużonej dla Kościoła osobie. Wierni na-

tomiast sami siebie obdarowywali kwiatami, 
które symbolizowały radość, piękno.

Kolejną nazwą jest Niedziela Matczyna. 
Wierni w tym dniu dziękowali dwóm matkom 
za ich duchowe macierzyństwo tj. Kościołowi  
i Najświętszej Maryi Pannie. Przynoszono wte-
dy kwiaty do Kościoła jako dar za ich opiekę. 
Zwyczajowo wręczano też kwiaty matkom.

Ostatnią nazwą jest Niedziela Wytchnienia, 
ponieważ post w tym dniu był  mocno złago-
dzony. W Słowie Bożym jest mowa o Chrystusie, 
który otacza swój lud opieką i troską.(AK)
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Duchowa adopcja i Dzień Świętości Życia 
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 

przypadającą w środę (25 marca), Kościół 
przeżywa Dzień Świętości Życia. Z bólem 
trzeba zauważyć, że w dzisiejszym świecie, 
Kościół Katolicki pozostaje jedynym i ostat-
nim znakiem wskazującym, że Bóg jest Pa-
nem Życia. 

Każdego roku w naszym sanktuarium 
Dzień Życia ma szczególny charakter. 

To już 23 lata jak parafianie włączają się 
w modlitwę obrony życia dzieci poczętych, 
których życie jest zagrożone.

CZYM JEST MODLITWA DUCHOWEJ 
ADOPCJI?

Pełna nazwa tego aktu brzmi: „Ducho-
wa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożone-
go 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 wraż-

liwy na ludzki los poczętych dzieci. Jest adresowana do ludzi młodych, 
przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, do młodych 
i starszych małżonków. Ponieważ troska o ludzkie życie jest domeną leka-
rzy i pracowników Służby 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 mał-
żonków, 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 Ducho-
wej Adopcji: chwała Boga, który żyje w sercach modlących się ludzi. Mo-
dlitwa 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 usu-
wa udrękę sumienia tym, którzy podnieśli rękę na dziecko nienarodzone 
(syndrom poaborcyjny). Duchowa adopcja umacnia ludzi w zdrowych 

zasadach moralnych, buduje w rodzinie 
poczucie więzi, wzajemnej miłości, bez-
pieczeństwa i solidarności. Uwrażliwia 
na los i cierpienie nienarodzonych dzieci 
poddawanych nieludzkim torturom abor-
cyjnym. 

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego, to czyn miłosierdzia, ofiarowany 
bezbronnemu dziecku: Wszystko, co uczy-
niliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili. (Mt. 25, 40).

Modlitwa przybliża nas do Boga  
i uświęca wszystkich, którzy ją praktykują. 
Wierzymy, że natchnieni Bożą Mocą przez 
naszą modlitwę możemy pokonać cywi-
lizację śmierci, gdyż nadal trwa walka  
o życie człowieka. 

Oddajemy tę sprawę Maryi, Matce Życia, Świętemu Józefowi w roku 
150. rocznicy ogłoszenia Go Patronem Kościoła, w 100. rocznicę urodzin 
Świętego Jana Pawła II, 100. rocznicę Cudu nad Wisłą, w roku beatyfika-
cji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także 
Świętej Joannie Beretta Molla, prosząc Ich o wstawiennictwo.

Niech modlitwa, którą uroczyście zapoczątkujemy w Dniu Świętości 
Życia, 25 marca, wyprosi u Boga tę łaskę, by każde poczęte dziecko było 
przyjmowane przez rodziców z miłością.

W Imieniu Diakonii Życia – Krystyna Boruta
nnn

W tym roku z uwagi na ograniczenia związane z zagrożeniem koro-
nawirusem uroczyste przyjęcie zobowiązań i modlitw rozpoczynają-
cych Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego będzie miało miejsce  
w późniejszym czasie, gdy będzie taka możliwość. Wszyscy podejmujący 
Duchowa Adopcję rozpoczynają swą modlitwę 25 marca indywidualnie 
(dziesiątek różańca, specjalna modlitwa, dobrowolne postanowienie). 

Na stolikach pod chórem i oczywiście w internecie (www.ducho-
wa-adopcja.pl) są odpowiednie formularze zgłoszeniowe. Wypełnio-
ną deklarację modlitwy w stosownym czasie przynosimy do zakrystii.  
25 marca będzie również możliwość podjęcia takiego zobowiązania pod-
czas wieczornej modlitwy w Katolickim Radio Podlasie, w godz. 20.30-
21.15. W intencji obrony życia poczętego będziemy się też modlić szcze-
gólnie podczas Mszy Świętej 25 marca o 18.00 i przez cały dzień, adorując 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
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Przerywanie ciąży jest zbrodnią
aborcja… proste jak wyrwanie zęba, pozbycie się 
niemodnej torebki, wyrzucenie szminki, której  
kolor przestał się podobać. Na Boga! żyjemy  
w wolnym społeczeństwie, moje sumienie,  
moja sprawa. to przecież mój wybór! 

Tak mówią osoby, by zagłuszyć swoje sumienie, by pokazać „światu”, 
że wszystko jest ok. Ale czy rzeczywiście? 

Czy aborcja jest wyborem kobiety, co nazywamy wolnym wyborem? 
Kobieta do podjęcia decyzji w poczuciu wolności potrzebuje zapewnie-
nia ze strony mężczyzny, że jeśli zdecyduje się na urodzenie dziecka, 
będzie mogła liczyć na jego pełne wsparcie, że on zapewni dziecku 
bezpieczeństwo. A jeśli tego zapewnienia brak, jeśli kobieta jest po-
zostawiona sama sobie, jeśli nawet wśród najbliższych nie znajduje 
wsparcia?

Człowiek jest człowiekiem od poczęcia z racji niepowtarzalnego ludz-
kiego kodu genetycznego, a jego serce bije już w 3. tygodniu życia. Czy 
ktokolwiek może tym faktom zaprzeczyć? Oczywiście, że nie. Ale strach 
przed bólem i odpowiedzialnością, przed tym, co ludzie powiedzą, lęk 

przed wytykaniem palcami i cynicznymi uśmieszkami, odrzuceniem  
z racji „takiego nieszczęścia” sprawia, że sama kobieta i matka te fakty 
odrzuca, że przyjmuje narrację: mój wybór, moje życie, moja sprawa. 

W encyklice „Evangelium vitae” (nr 73) Jan Paweł II napisał m. in.: 
„Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna ludzka usta-
wa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie 
są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka 
wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im po-
przez sprzeciw sumienia. […] Tak więc w przypadku prawa wewnętrz-
nie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie 
ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć  
w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też 
okazywać mu poparcia w głosowaniu”. 

Czytając te słowa zastanówmy się jaki jest nasz stosunek do samot-
nych młodych matek, czy odnosimy się do nich życzliwie, czy służymy 
pomocą i wsparciem? A może nasze „wymowne” spojrzenia, oceniające 
słowa, krzywdzące uwagi sprawiają, że czują się one gorsze, niezrozu-
miane, porzucone. Może warto dostrzec w nich ciche bohaterki, które 
za życie swoich dzieci oddały swoje dobre imię, zgodziły się często na 
społeczny ostracyzm. (AZ)
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k a L e N d a r Z   P a r a F i a L N y
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 Świętą.

Poniedziałek 23 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDN IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Iz 65, 17-21) Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię
Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Ewangelia (J 4, 43-54) Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

6.30 1. + Marka (1 r.) – of. chrzestna
7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 

2. + Wacława (18 r.), Władysławę (13 r.), Eugenię (22 r.), Stani-
sława (5 r.) i Zygmunta – of. Alina Andraszek 

3. + Józefa Pazdykę (im.) 
4. Dziękczynna w 65 r. urodzin Mariana z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. żona 
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2. + Henryka (16 r.), Grażynę i Ryszarda Tomaszewskich i zm.  
z rodzin Łastowieckich i Tarasiuków – of. rodzina 

3. + Stanisława, Eugeniusza i Antoniego Kupińskich 
4. + Jadwigę Hawryluk (7 dz.) – of. rodzina 
5. Poza parafią: + Beatę Lipińską – of. koleżanki ze Związku Pie-

lęgniarek i Położnych
Wtorek 24 marca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Ez 47, 1-9. 12) Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

Psalm (Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 8))
Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

Ewangelia (J 5, 1-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda
6.30 1. + Józefa, Norberta, Janinę zm. z rodzin Trociów i Frankow-

skich – of. dzieci  
7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 

2. + Gabrielę Ilczuk i zm. z rodziny Mroczków – of. rodzina 
3. + Krystynę Szybka (im.), Józefę Księżak (im.) – of. rodzina 
4. + Wiesława Chmielewskiego (r. ur.) i zm. z obu stron rodziny 

– of. żona 
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich

2. + Kazimierę Mlonek (35 r.) i jej rodziców – of. syn Jan 
3. + Marcina, Adama, Waldemara – of. Hanna Żurek 
4. + Jadwigę Hawryluk – of. działkowicze 
5. Poza parafią: + Beatę Lipińską – of. rodz. Guzków i Bulików 

Środa 25 marca 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

1. czytanie (Iz 7, 10-14) Panna pocznie i porodzi Syna
Psalm (Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11) Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

2. czytanie (Hbr 10, 4-10) Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca
Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

6.30 1. + Janusza Łozińskiego – of. Anna Kirchner 
2. + Józefa, Stanisławę, Zygmunta – of. synowa
3. + Bogusława, Grażynę, Grzegorza, Kaszubskich i zm. dziad-

ków – of. Elżbieta Kaszubska
10.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką

2. Dziękczynno-błagalna o zdrowie i Boże błogosławieństwo  
i opiekę św. Józefa dla członkiń KŻR nr 10 i ich rodzin  

18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
2. + Mariannę (6 r.), Kazimierza ich synów i zm. z rodzin Araź-

nych i Bujalskich – of. rodzina 
3. Dziękczynna w 10 r. ur. Jakuba z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i całej rodziny 
– of. rodzice 

4. Poza parafią: + Tadeusza Mitrzaka (2 r.) – of. brat 
Czwartek 26 marca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Wj 32, 7-14) Mojżesz wstawia się za ludem

Psalm (Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4)) 
Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą

Ewangelia (J 5, 31-47) 
Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście

6.30 1. Dziękczynno-błagalna w int. Krzysia z racji 9 r. urodzin o opie-
kę Matki Bożej 

2. Poza parafią: + Mariannę i Józefa, Reginę i Romualda  
i Tomasza 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 
2. + Stanisława (43 r.) i Irenę Montewków i ich rodziców  

– of. córka 
3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice 
4. + Janinę Kliczek (2 r.) – of. córki, syn i mąż 

18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
2. + Stanisławę i Zdzisława, Wiktora i Witolda Grabowskich  

– of. rodzina 
3. + Marka Danielaka (6 r.) – of. rodzice 
4. + Czesławę Bruk (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 21.00
Piątek 27 marca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Mdr 2, 1a. 12-22) Spisek przeciw sprawiedliwemu

Psalm (Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a))
Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu

Ewangelia (J 7, 1-2. 10. 25-30) Przeciwnicy zamierzają  
pojmać Jezusa, lecz godzina Jego jeszcze nie nadeszła

6.30 1. + Zenonę (36 r.), Kazimierę (36 r.), Franciszka, Mariannę, Jó-
zefa i Janusza – of. córka i wnuczka

2.  Poza parafią: + Irenę Gurba i Stanisława (3 r.) – of. córka 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką

2. + Ferdynanda (2 r.), Stanisława, Genowefę Wierzchowskich, 
Stanisława i Annę i zm. z rodziny Grochowskich – of. Elżbieta 
Grochowska 

3. + Leszka Piekarta – of. siostra 
18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2.  +  Marka (r.) – of. Danuta i Bogdan Wójcik
3. + Elżbietę (3 r.)  i Sabinę Łakoma – of. mąż i dzieci
4. + Gabrielę i Sabinę Stelmaszczyk, Stanisława Stelmaszczyka 

i Stefana Głuszczaka – of. Józef Stelmaszczyk 
5. Poza parafią: + Beatę Lipińską – of. Maria Matacz

Sobota 28 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla

1. czytanie (Jr 11, 18-20) Jak baranek, którego prowadzą na zabicie
Psalm (Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12 (R.: por. 2a))

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem
Ewangelia (J 7, 40-53) Spory około osoby Jezusa

6.30 1. + Wojciecha (19 r.), Irenę i Stefana – of. Irena Olczak
2. + Lucjana, Mariannę, Henryka i Alinę  - of. córka i siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 
2. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
3. + Stefana Wakułę (30 r.), Stefanię, Bogdanę, Jadwigę, Wacła-

wa – of. Andrzej Wakuła 
4. + Wiktorię Adamczyk – of. mieszkańcy Strzały, ul. Krótka
5.  + Monikę (25 r.), Edwarda, Eugenię, Jana i Halinę  

– of. rodzina 
18.00 1. + dusze w czyśćcu cierpiące – of. Monika 

2. Dziękczynno-błagalna w int. Krystyny i Andrzeja Zyśk  
w 45 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie  
– of. rodzina

3. W int. czcicieli św. Joanny Beretty Molla 
4. Dziękczynno-błagalna w 7 r. ur. Leny, w 4 r. ur. Amelki i 2 r. ur. 

Łucji z prośbą o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 
Modlitwy przez wstawiennictwo św. Joanny Beretta Molla – błogosła-

wieństwo matek oczekujących potomstwa 
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Ewangelia (J 7, 1-2. 10. 25-30) Przeciwnicy zamierzają  
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zefa i Janusza – of. córka i wnuczka
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18.00 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 

2.  +  Marka (r.) – of. Danuta i Bogdan Wójcik
3. + Elżbietę (3 r.)  i Sabinę Łakoma – of. mąż i dzieci
4. + Gabrielę i Sabinę Stelmaszczyk, Stanisława Stelmaszczyka 

i Stefana Głuszczaka – of. Józef Stelmaszczyk 
5. Poza parafią: + Beatę Lipińską – of. Maria Matacz

Sobota 28 marca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla

1. czytanie (Jr 11, 18-20) Jak baranek, którego prowadzą na zabicie
Psalm (Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12 (R.: por. 2a))

Panie, mój Boże, Tobie zaufałem
Ewangelia (J 7, 40-53) Spory około osoby Jezusa

6.30 1. + Wojciecha (19 r.), Irenę i Stefana – of. Irena Olczak
2. + Lucjana, Mariannę, Henryka i Alinę  - of. córka i siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 
2. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
3. + Stefana Wakułę (30 r.), Stefanię, Bogdanę, Jadwigę, Wacła-

wa – of. Andrzej Wakuła 
4. + Wiktorię Adamczyk – of. mieszkańcy Strzały, ul. Krótka
5.  + Monikę (25 r.), Edwarda, Eugenię, Jana i Halinę  

– of. rodzina 
18.00 1. + dusze w czyśćcu cierpiące – of. Monika 

2. Dziękczynno-błagalna w int. Krystyny i Andrzeja Zyśk  
w 45 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie  
– of. rodzina

3. W int. czcicieli św. Joanny Beretty Molla 
4. Dziękczynno-błagalna w 7 r. ur. Leny, w 4 r. ur. Amelki i 2 r. ur. 

Łucji z prośbą o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 
Modlitwy przez wstawiennictwo św. Joanny Beretta Molla – błogosła-

wieństwo matek oczekujących potomstwa 
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do pana
+ Zofia Oleszczuk
+ Tadeusz Stanisław Mączyk
+ Jadwiga Hawryluk

Przeczytaj w „echu katolickim”

orędzie ojca świętego Franciszka 
na wielki Post 2020 
„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)

3. Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi
Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolej-

ny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbu-
dzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo 
niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie 
jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, 
wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. 
W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 
5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie 
nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak 
powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg 
miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).

Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Ta-
jemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany  mieszkań-
com Aten, którzy „poświęcali czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo 
wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, po-
dyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości 
wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwod-
nicze używanie środków społecznego przekazu.

gorzkie żale
w okresie wielkiego Postu, w niedzielne popołu-
dnia odprawiane są nabożeństwa gorzkich żali. 

Jest to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wysta-
wieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. 

Nabożeństwo to powstało w Polsce i pochodzi z początków XVIII w.  
– po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego początki i kształt są zwią-
zane z działalnością Bractwa św. Rocha przy warszawskim kościele pod 
wezwaniem św. Rocha. Opracowanie nabożeństwa w obecnej formie ję-
zykowej i strukturalnej przypisuje się promotorowi bractwa, W.S. Beniko-
wi, który korzystał z łacińskiej pasji, brewiarzowych wzorów oraz polskich 
XVI wiecznych pieśni wielkopostnych. Zwyczaj odprawiania nabożeństwa 
w niedziele Wielkiego Postu rozpowszechnili misjonarze św. Wincentego 
à Paulo, poprzez formację kleryków w seminariach oraz misje ludowe.  
W drugiej połowie XIX wieku Gorzkie Żale śpiewała już cała Polska,  
a także skupiska polonijne na emigracji. 

Nabożeństwo do dziś zachowało swoją dawną formę, piękno archa-
icznego języka i dynamiczność przyciągające wiernych w wielkopostne 
niedzielne popołudnia. Struktura nabożeństwa opiera się na strukturze 
Jutrzni. Gorzkie Żale składają się z Zachęty (lub Pobudki) i wzbudzeniem 
intencji (czytanie), oraz trzech części, odprawianych w kolejne niedzie-
le Wielkiego Postu po jednej części. W każdej części znajduje się hymn  
i dwie pieśni.

Układ i sposób odprawiania Gorzkich Żali 
Przez trzysta lat zachowano niezmienny układ. Kapłan ubrany w sza-

ty (kapa) koloru białego lub złotego wystawia Najświętszy Sakrament. 
Wierni śpiewają stosowną pieśń  „O zbawcza Hostio”, potem następują:

Pobudka – (klęczymy) jest odpowiednikiem Invitatorium w brewia-
rzowej Jutrzni, we wszystkich trzech częściach słowa tej pieśni są takie 
same;

Intencja – (siedzimy) jest to modlitwa, odpowiednik lekcji brewia-
rzowej, w każdej części przedstawiane są odmienne prośby;

Hymn – (klęczymy) to druga pieśń, odmienna dla każdej części;
Lament duszy – (klęczymy) to trzecia pieśń nawiązująca do Litanii  

o Męce Pańskiej. Po każdej zwrotce następuje błagalne i pełne uwielbie-
nia zawołanie „Jezu mój kochany!”;

Bądź pozdrowiony – to inwokacja składająca się z trzech części, 
zapożyczona z Litanii do wszystkich Świętych. 

Rozmowa duszy z Matką Bolesną – (klęczymy) jest to ostatnia 
pieśń Gorzkich żali, to dialog pomiędzy Bolesną Matką Jezusa a duszą 
rozważającą mękę Pańską.

Któryś za nas cierpiał rany – tę antyfonę wykonujemy również 
na klęcząco.

Po odśpiewaniu Gorzkich żali kapłan głosi kazanie pasyjne. Po kaza-
niu śpiewa suplikację „Święty Boże, Święty mocny” i odmawia Litanię do 
Krwi Chrystusa. Po śpiewie „Przed tak wielkim Sakramentem” celebrans 
błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie od-
śpiewuje się jedną z pieśni wielkopostnych. 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tym pięknym nabożeń-
stwie. Niech z pokolenia na pokolenie przekazywana będzie tradycja 
kontemplowania męki Chrystusa w trakcie Nabożeństwa Gorzkich Żali. 
(GŁ-K)

•	 Czy to, co dziś dzieje się w związku z pandemią, zwróci naszą uwagę 
ku Panu Bogu? 

•	 Na czym polega komunia duchowa i kto ją może przyjmować? A także 
skąd wzięła się praktyka Komunii św. na rękę? 

•	 Dzień Świętości Życia jest okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziec-
ka Poczętego 

•	  „Gejzer humoru i radości” - o mało znanym obliczu prymasa Wyszyń-
skiego

•	 Jak wzmacniać odporność organizmu, by ochronić się przed wirusami.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego 
i konsekwencjami z tego płynącymi - także dla naszych Czytelników 
(m.in. trudności w kolportażu w parafiach wynikające z zakazu 
zgromadzeń powyżej 50 osób ) - po konsultacji z Księdzem Biskupem 
postanowiliśmy zmniejszyć nakład „Echa Katolickiego” do poziomu 
20% dotychczasowego. Decyzja ob owiązuje od najbliższego wydania,  
tj. od 12 numeru dostępnego w sprzedaży w kościołach diecezji  
w niedzielę 22 marca, do odwołania zakazu organizacji zgromadzeń.

 Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie
 Redakcja „Echa”

Niedziela 29 marca 2020 r.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Ez 37, 12-14) Udzielę wam mego ducha, byście ożyli
Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc))

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
2. czytanie (Rz 8, 8-11) Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

Ewangelia (J 11, 1-45) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
7.00 1. + Stanisława, Walerię, Weronikę, Michała, Zbigniewa, Marię, 

Andrzeja, Zenona, Romana, Józefę i Teresę – of. Modesta Mo-
drzewska 

8.30 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką 
2. + Tadeusza (6 r.), Helenę, i zm. z rodz. Chmielaków i Kowal-

czyków – of. rodzina 
10.00 1. + Eugeniusza Przytułę (14 r.), Czesława i Władysławę Prota-

siuk – of. Irena Przytuła 
2. Dziękczynna w 45 r. ślubu Ireny i Henryka Rudaś o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich i całej ich rodziny 
– of. dzieci 

11.30 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich 
2. + Ryszarda Prokurata (4 r.), Józefę, Juliana, Edwarda, Feliksę 

i Krzysztofa (1 r.) – of. rodzina 
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Irenę (26 r.), Eugeniusza Świnarskich – of. Janina Miazga
18.00 1. + Leokadię, Jana, Zofię, Jana, Karola, Wacława i Annę – of. dzieci
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 20.00

Gorzkie Żale
W okresie Wielkiego Postu, w niedzielne popołu-

dnia odprawiane są nabożeństwa Gorzkich Żali. Jest to 
popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone  
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem 
pasyjnym. Teraz możemy je odmawiać w swoim domu.

Nabożeństwo to powstało w Polsce i pochodzi z początków XVIII w.  
– po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego początki i kształt są zwią-
zane z działalnością Bractwa św. Rocha przy warszawskim kościele pod 
wezwaniem św. Rocha. Opracowanie nabożeństwa w obecnej formie ję-
zykowej i strukturalnej przypisuje się promotorowi bractwa, W.S. Beniko-
wi, który korzystał z łacińskiej pasji, brewiarzowych wzorów oraz polskich 
XVI wiecznych pieśni wielkopostnych. Zwyczaj odprawiania nabożeństwa 
w niedziele Wielkiego Postu rozpowszechnili misjonarze św. Wincentego 
à Paulo, poprzez formację kleryków w seminariach oraz misje ludowe.  
W drugiej połowie XIX wieku Gorzkie Żale śpiewała już cała Polska, a tak-
że skupiska polonijne na emigracji. 

Nabożeństwo do dziś zachowało swoją dawną formę, piękno archa-
icznego języka i dynamiczność przyciągające wiernych w wielkopostne 
niedzielne popołudnia. Struktura nabożeństwa opiera się na strukturze 
Jutrzni. Gorzkie Żale składają się z Zachęty (lub Pobudki) i wzbudzeniem 
intencji (czytanie), oraz trzech części, odprawianych w kolejne niedzie-
le Wielkiego Postu po jednej części. W każdej części znajduje się hymn  
i dwie pieśni.

Układ i sposób odprawiania Gorzkich Żali 
Przez trzysta lat zachowano niezmienny układ. Kapłan ubrany w sza-

ty (kapa) koloru białego lub złotego wystawia Najświętszy Sakrament. 
Wierni śpiewają stosowną pieśń  „O zbawcza Hostio”, potem następują:

Pobudka – (klęczymy) jest odpowiednikiem Invitatorium w brewia-
rzowej Jutrzni, we wszystkich trzech częściach słowa tej pieśni są takie 
same;

Intencja – (siedzimy) jest to modlitwa, odpowiednik lekcji brewia-
rzowej, w każdej części przedstawiane są odmienne prośby;

Hymn – (klęczymy) to druga pieśń, odmienna dla każdej części;
Lament duszy – (klęczymy) to trzecia pieśń nawiązująca do Litanii  

o Męce Pańskiej. Po każdej zwrotce następuje błagalne i pełne uwielbie-
nia zawołanie „Jezu mój kochany!”;

Bądź pozdrowiony – to inwokacja składająca się z trzech części, 
zapożyczona z Litanii do wszystkich Świętych. 

Rozmowa duszy z Matką Bolesną – (klęczymy) jest to ostatnia 
pieśń Gorzkich żali, to dialog pomiędzy Bolesną Matką Jezusa a duszą 
rozważającą mękę Pańską.

Któryś za nas cierpiał rany – tę antyfonę wykonujemy również na 
klęcząco.

Po odśpiewaniu Gorzkich żali kapłan głosi kazanie pasyjne. Po kazaniu 
śpiewa suplikację „Święty Boże, Święty mocny” i odmawia Litanię do Krwi 
Chrystusa. Po śpiewie „Przed tak wielkim Sakramentem” celebrans błogo-
sławi wiernych Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie odśpiewuje 
się jedną z pieśni wielkopostnych. 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tym pięknym nabożeń-
stwie. Niech z pokolenia na pokolenie przekazywana będzie tradycja 
kontemplowania męki Chrystusa w trakcie Nabożeństwa Gorzkich Żali. 
(GŁ-K)
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Krzyża bez Miłości  
nie uniesiecie
Droga Krzyżowa to w Kościele katolickim  
nabożeństwo wielkopostne  
o charakterze adoracyjnym. 

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie  
(Via Dolorosa).

Na jej powstanie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża Świętego, ale także 
pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem  
i śmiercią Chrystusa. Dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jero-
zolimy, próbowano odtworzyć Mękę Chrystusa. W średniowieczu rozpo-
wszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali 
się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa.

Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Por-
to Mauritio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył Drogę 
Krzyżową w rzymskim Koloseum. Papież ten w tym samym roku wydał 
specjalne Breve, na mocy którego stacje Drogi krzyżowej zaczęto ery-
gować w kościołach parafialnych (św. Leonard osobiście erygował 571 
Dróg Krzyżowych w kościołach na terenie Itali). W kościołach katolickich 
oznaczona jest 14 krzyżami, rozmieszczonymi najczęściej na ścianach 
bocznych świątyni; dodatkowo może być przedstawiona w obrazach 
lub rzeźbach. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej szczególnie rozwinęło się 
w Holandii i Włoszech; praktykowało go wielu świętych. Św. Jan Paweł 
II sam często rozważał i odprawiał Drogę Krzyżową w każdy piątek przez 
cały rok i codziennie w wielkim poście. Zachęcał nas do rozważania Drogi 
Krzyżowej: Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie 
uniesiecie.

Droga Krzyżowa to czas na bezpieczną konfrontacje w atmosferze 
wiary z tym, czego się boimy, przed czym uciekamy, co wypieramy.  
Z jednej strony jest to ból i cierpienie, z drugiej - nasze wątpliwości co 
do dobroci, a nawet istnienia Boga wywołane tymi doświadczeniami. 
Tymczasem nabożeństwo Drogi Krzyżowej pokazuje, że Chrystus dlate-
go jest niewidoczny w cierpieniu, że właśnie wtedy jest bliżej człowieka 
cierpiącego niż kiedykolwiek indziej. A jest bliżej, gdyż nie przychodzi 
z zewnątrz, jak ktoś kto likwiduje cierpienia, ale od wewnątrz jako ten 
słaby jak my, by nam w tym bólu towarzyszyć. Droga krzyżowa wprawia 
nas w dostrzeganiu tego jedynego w swoim rodzaju sposobu obecności 
Boga przy nas. Rozważanie krok po kroku Męki Pańskiej daje możliwość 
porównania własnego cierpienia z cierpieniem samego Jezusa. On, Syn 
Boży, a przyjął krzyż z miłości do człowieka.

Przeżywanie Drogi Krzyżowej daje możliwość realistycznego spojrze-
nia na rzeczywistość, która nie składa się przecież tylko z samych rado-
snych chwil. Jest w niej miejsce na głębszą refleksję, na przyjrzenie się 
cierpieniu, traktowanemu nie jako ujemna strona życia, kara za grze-
chy czy coś bezwartościowego, ale doświadczenie, które może zdziałać 
więcej dobrego niż łatwe chwile szczęścia. Możliwość uczestniczenia  
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali jest okazją, by 
choć na chwilę zatrzymać się i zastanowić nad sensem życia, cierpienia  
i śmierci. (AZ)
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Szymon Makulewski, kawaler z parafii Mokobody
Ewelina Toczyska, panna z Siedlec, parafii tutejszej - zapowiedź 1
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Eucharystia daje życie: 

dar adoracji 

W Wielkim Poście podejmuje Kościół ciężką walkę  
o dusze ludzkie, o powrót łaski uświęcającej, o nowe 
życie z Bogiem. Kościół pragnie „wprowadzić nas do 
ziemi mlekiem i miodem opływającej” (Wj 13,5), pra-
gnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chrystus zmar-
twychwstał. Ale do zmartwychwstania ducha prowa-
dzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, 
przez wyjście z krainy śmierci, z niewoli grzechu, przez 
żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, przez modli-
twę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót. (luty 1952)

Zapowiedzi

krzyża bez Miłości 
nie uniesiecie
droga krzyżowa to w kościele katolickim  
nabożeństwo wielkopostne  
o charakterze adoracyjnym. 

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie  
(Via Dolorosa).

Na jej powstanie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża Świętego, ale także 
pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i 
śmiercią Chrystusa. Dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jero-
zolimy, próbowano odtworzyć Mękę Chrystusa. W średniowieczu rozpo-
wszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali 
się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa.

Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto 
Mauritio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył Drogę Krzyżo-
wą w rzymskim Koloseum. Papież ten w tym samym roku wydał specjalne 
Breve, na mocy którego stacje Drogi krzyżowej zaczęto erygować w kościo-
łach parafialnych (św. Leonard osobiście erygował 571 Dróg Krzyżowych 
w kościołach na terenie Itali). W kościołach katolickich oznaczona jest 14 
krzyżami, rozmieszczonymi najczęściej na ścianach bocznych świątyni; do-
datkowo może być przedstawiona w obrazach lub rzeźbach. Nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej szczególnie rozwinęło się w Holandii i Włoszech; prakty-
kowało go wielu świętych. Św. Jan Paweł II sam często rozważał i odpra-
wiał Drogę Krzyżową w każdy piątek przez cały rok i codziennie w wielkim 
poście. Zachęcał nas do rozważania Drogi Krzyżowej: Miłości bez Krzyża nie 
znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie.

Droga Krzyżowa to czas na bezpieczną konfrontacje w atmosferze 
wiary z tym, czego się boimy, przed czym uciekamy, co wypieramy.  
Z jednej strony jest to ból i cierpienie, z drugiej - nasze wątpliwości co 
do dobroci, a nawet istnienia Boga wywołane tymi doświadczeniami. 
Tymczasem nabożeństwo Drogi Krzyżowej pokazuje, że Chrystus dlate-
go jest niewidoczny w cierpieniu, że właśnie wtedy jest bliżej człowieka 
cierpiącego niż kiedykolwiek indziej. A jest bliżej, gdyż nie przychodzi 
z zewnątrz, jak ktoś kto likwiduje cierpienia, ale od wewnątrz jako ten 
słaby jak my, by nam w tym bólu towarzyszyć. Droga krzyżowa wprawia 
nas w dostrzeganiu tego jedynego w swoim rodzaju sposobu obecności 
Boga przy nas. Rozważanie krok po kroku Męki Pańskiej daje możliwość 
porównania własnego cierpienia z cierpieniem samego Jezusa. On, Syn 
Boży, a przyjął krzyż z miłości do człowieka.

Przeżywanie Drogi Krzyżowej daje możliwość realistycznego spojrze-
nia na rzeczywistość, która nie składa się przecież tylko z samych rado-
snych chwil. Jest w niej miejsce na głębszą refleksję, na przyjrzenie się 
cierpieniu, traktowanemu nie jako ujemna strona życia, kara za grze-
chy czy coś bezwartościowego, ale doświadczenie, które może zdziałać 
więcej dobrego niż łatwe chwile szczęścia. Możliwość uczestniczenia  
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali jest okazją, by 
choć na chwilę zatrzymać się i zastanowić nad sensem życia, cierpienia  
i śmierci. (AZ)

Z nauczania prymasa kardynała 
stefana wyszyńskiego

Dziękujemy za ofiary złożone na kościół w ostatnim czasie:
z ul. Broniewskiego – 200 zł 
na kwiaty do grobu Pańskiego
KŻR nr 10 zel. Teresy Malinowskiej – 100 zł
KŻR nr 16 – 50 zł
KŻR nr 8 – 50 zł 

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest to przecudowne spotkanie 
z Jezusem. Ja uwielbiam te spotkania, szczególnie w ciszy, bo wtedy 
najbardziej mogę się skupić i być z Nim. Wiem, że adoracje w ciszy są 
niełatwe, szczególnie na początku, ale nie trzeba się tym zrażać. Te kło-
poty wynikają z tego, że nam ludziom XXI wieku przebywanie w ciszy 
jest trudne. Wystarczy się rozejrzeć, wszędzie jest hałas, szum, zgiełk: na 
ulicy, w sklepie, w szkole, w domu. Wiąże się też trud adorowania w ciszy 
z nieumiejętnością w słuchaniu innych, raczej wolimy mówić, prezento-
wać siebie. Można to przezwyciężyć.

Pamiętam swoje pierwsze adoracje w ciszy. Nie ukrywam, że był to 
morderczy wysiłek Nie mogłam od niego uciec, bo to była pokuta po 
spowiedzi. Było to prawie dziesięć lat temu. Jednak bardzo szybko poko-
chałam te spotkania z Jezusem. Po prostu przychodzę, patrzę i czekam. 
Mam wrażenie, że Jezus otwiera ramiona, patrzy na mnie z miłością i 
uśmiecha się. Są to takie cudowne przeżycia, jak podczas zakochania. Łzy 
w oczach, wzruszenie, ciepło (choćby w kościele było zimno), spogląda-
nie na siebie i to wystarczy. Nie potrzeba wtedy załatwiać żadnych spraw 
z Jezusem. Dzieje się coś dziwnego, jakby podczas tego spotkania beż 
żadnej mojej aktywności uspokajało się serce, wszelkie burze nikły, cisza 
zalega w duszy. Czuję jak ktoś zmienia mozaikę w moim sercu, zmienia 
się podejście do różnych spraw, w których dotychczas byłam nieprzejed-
nana. Gdy jakieś myśli przeszkadzają na początku adoracji, to znaczy, że 
te sprawy teraz są dla mnie najbardziej absorbujące, to znaczy, że trzeba 
je powierzyć Jezusowi i nie myśleć o nich. Jakby oddać je komuś do za-
łatwienia a w tym czasie być z Jezusem, nie martwić się o nic. Jestem 
Bogu za dar adoracji bardzo wdzięczna. Wiem, że to On wezwał mnie do 
tej formy spotkania – niedawno poszłam do księdza, który przed laty dał 
mi adorację za pokutę i podziękowałam mu za to. Był bardzo zdziwiony. 
Powiedział, że nigdy nikomu nie dał tak ciężkiej pokuty.

Jest to naprawdę fascynujące spotkanie, zawsze za nim tęsknię. Pod-
czas adoracji łatwo zapomnieć o całym świecie, upływającym czasie. Jest 
to niesamowity odpoczynek. Zachęcam Cię do adoracji w ciszy.

Ewa Rozkrut – tekst ukazał się na portalu: www.mateusz.pl 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Szymon Makulewski, kawaler z parafii Mokobody
Ewelina Toczyska, panna z Siedlec, parafii tutejszej - zapowiedź 1
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Eucharystia daje życie: 

dar adoracji 

W Wielkim Poście podejmuje Kościół ciężką walkę  
o dusze ludzkie, o powrót łaski uświęcającej, o nowe 
życie z Bogiem. Kościół pragnie „wprowadzić nas do 
ziemi mlekiem i miodem opływającej” (Wj 13,5), pra-
gnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chrystus zmar-
twychwstał. Ale do zmartwychwstania ducha prowa-
dzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, 
przez wyjście z krainy śmierci, z niewoli grzechu, przez 
żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, przez modli-
twę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót. (luty 1952)

Zapowiedzi

krzyża bez Miłości 
nie uniesiecie
droga krzyżowa to w kościele katolickim  
nabożeństwo wielkopostne  
o charakterze adoracyjnym. 

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie  
(Via Dolorosa).

Na jej powstanie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża Świętego, ale także 
pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i 
śmiercią Chrystusa. Dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jero-
zolimy, próbowano odtworzyć Mękę Chrystusa. W średniowieczu rozpo-
wszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali 
się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa.

Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto 
Mauritio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył Drogę Krzyżo-
wą w rzymskim Koloseum. Papież ten w tym samym roku wydał specjalne 
Breve, na mocy którego stacje Drogi krzyżowej zaczęto erygować w kościo-
łach parafialnych (św. Leonard osobiście erygował 571 Dróg Krzyżowych 
w kościołach na terenie Itali). W kościołach katolickich oznaczona jest 14 
krzyżami, rozmieszczonymi najczęściej na ścianach bocznych świątyni; do-
datkowo może być przedstawiona w obrazach lub rzeźbach. Nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej szczególnie rozwinęło się w Holandii i Włoszech; prakty-
kowało go wielu świętych. Św. Jan Paweł II sam często rozważał i odpra-
wiał Drogę Krzyżową w każdy piątek przez cały rok i codziennie w wielkim 
poście. Zachęcał nas do rozważania Drogi Krzyżowej: Miłości bez Krzyża nie 
znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie.

Droga Krzyżowa to czas na bezpieczną konfrontacje w atmosferze 
wiary z tym, czego się boimy, przed czym uciekamy, co wypieramy.  
Z jednej strony jest to ból i cierpienie, z drugiej - nasze wątpliwości co 
do dobroci, a nawet istnienia Boga wywołane tymi doświadczeniami. 
Tymczasem nabożeństwo Drogi Krzyżowej pokazuje, że Chrystus dlate-
go jest niewidoczny w cierpieniu, że właśnie wtedy jest bliżej człowieka 
cierpiącego niż kiedykolwiek indziej. A jest bliżej, gdyż nie przychodzi 
z zewnątrz, jak ktoś kto likwiduje cierpienia, ale od wewnątrz jako ten 
słaby jak my, by nam w tym bólu towarzyszyć. Droga krzyżowa wprawia 
nas w dostrzeganiu tego jedynego w swoim rodzaju sposobu obecności 
Boga przy nas. Rozważanie krok po kroku Męki Pańskiej daje możliwość 
porównania własnego cierpienia z cierpieniem samego Jezusa. On, Syn 
Boży, a przyjął krzyż z miłości do człowieka.

Przeżywanie Drogi Krzyżowej daje możliwość realistycznego spojrze-
nia na rzeczywistość, która nie składa się przecież tylko z samych rado-
snych chwil. Jest w niej miejsce na głębszą refleksję, na przyjrzenie się 
cierpieniu, traktowanemu nie jako ujemna strona życia, kara za grze-
chy czy coś bezwartościowego, ale doświadczenie, które może zdziałać 
więcej dobrego niż łatwe chwile szczęścia. Możliwość uczestniczenia  
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali jest okazją, by 
choć na chwilę zatrzymać się i zastanowić nad sensem życia, cierpienia  
i śmierci. (AZ)

Z nauczania prymasa kardynała 
stefana wyszyńskiego

Dziękujemy za ofiary złożone na kościół w ostatnim czasie:
z ul. Broniewskiego – 200 zł 
na kwiaty do grobu Pańskiego
KŻR nr 10 zel. Teresy Malinowskiej – 100 zł
KŻR nr 16 – 50 zł
KŻR nr 8 – 50 zł 

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest to przecudowne spotkanie 
z Jezusem. Ja uwielbiam te spotkania, szczególnie w ciszy, bo wtedy 
najbardziej mogę się skupić i być z Nim. Wiem, że adoracje w ciszy są 
niełatwe, szczególnie na początku, ale nie trzeba się tym zrażać. Te kło-
poty wynikają z tego, że nam ludziom XXI wieku przebywanie w ciszy 
jest trudne. Wystarczy się rozejrzeć, wszędzie jest hałas, szum, zgiełk: na 
ulicy, w sklepie, w szkole, w domu. Wiąże się też trud adorowania w ciszy 
z nieumiejętnością w słuchaniu innych, raczej wolimy mówić, prezento-
wać siebie. Można to przezwyciężyć.

Pamiętam swoje pierwsze adoracje w ciszy. Nie ukrywam, że był to 
morderczy wysiłek Nie mogłam od niego uciec, bo to była pokuta po 
spowiedzi. Było to prawie dziesięć lat temu. Jednak bardzo szybko poko-
chałam te spotkania z Jezusem. Po prostu przychodzę, patrzę i czekam. 
Mam wrażenie, że Jezus otwiera ramiona, patrzy na mnie z miłością i 
uśmiecha się. Są to takie cudowne przeżycia, jak podczas zakochania. Łzy 
w oczach, wzruszenie, ciepło (choćby w kościele było zimno), spogląda-
nie na siebie i to wystarczy. Nie potrzeba wtedy załatwiać żadnych spraw 
z Jezusem. Dzieje się coś dziwnego, jakby podczas tego spotkania beż 
żadnej mojej aktywności uspokajało się serce, wszelkie burze nikły, cisza 
zalega w duszy. Czuję jak ktoś zmienia mozaikę w moim sercu, zmienia 
się podejście do różnych spraw, w których dotychczas byłam nieprzejed-
nana. Gdy jakieś myśli przeszkadzają na początku adoracji, to znaczy, że 
te sprawy teraz są dla mnie najbardziej absorbujące, to znaczy, że trzeba 
je powierzyć Jezusowi i nie myśleć o nich. Jakby oddać je komuś do za-
łatwienia a w tym czasie być z Jezusem, nie martwić się o nic. Jestem 
Bogu za dar adoracji bardzo wdzięczna. Wiem, że to On wezwał mnie do 
tej formy spotkania – niedawno poszłam do księdza, który przed laty dał 
mi adorację za pokutę i podziękowałam mu za to. Był bardzo zdziwiony. 
Powiedział, że nigdy nikomu nie dał tak ciężkiej pokuty.

Jest to naprawdę fascynujące spotkanie, zawsze za nim tęsknię. Pod-
czas adoracji łatwo zapomnieć o całym świecie, upływającym czasie. Jest 
to niesamowity odpoczynek. Zachęcam Cię do adoracji w ciszy.

Ewa Rozkrut – tekst ukazał się na portalu: www.mateusz.pl 

Eucharystia daje życie: 

Dar adoracji 

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest to przecudowne spotkanie 
z Jezusem. Ja uwielbiam te spotkania, szczególnie w ciszy, bo wtedy 
najbardziej mogę się skupić i być z Nim. Wiem, że adoracje w ciszy są 
niełatwe, szczególnie na początku, ale nie trzeba się tym zrażać. Te kło-
poty wynikają z tego, że nam ludziom XXI wieku przebywanie w ciszy 
jest trudne. Wystarczy się rozejrzeć, wszędzie jest hałas, szum, zgiełk: na 
ulicy, w sklepie, w szkole, w domu. Wiąże się też trud adorowania w ciszy 
z nieumiejętnością w słuchaniu innych, raczej wolimy mówić, prezento-
wać siebie. Można to przezwyciężyć.

Pamiętam swoje pierwsze adoracje w ciszy. Nie ukrywam, że był to 
morderczy wysiłek Nie mogłam od niego uciec, bo to była pokuta po 
spowiedzi. Było to prawie dziesięć lat temu. Jednak bardzo szybko poko-
chałam te spotkania z Jezusem. Po prostu przychodzę, patrzę i czekam. 
Mam wrażenie, że Jezus otwiera ramiona, patrzy na mnie z miłością  
i uśmiecha się. Są to takie cudowne przeżycia, jak podczas zakochania. 
Łzy w oczach, wzruszenie, ciepło (choćby w kościele było zimno), spo-
glądanie na siebie i to wystarczy. Nie potrzeba wtedy załatwiać żadnych 
spraw z Jezusem. Dzieje się coś dziwnego, jakby podczas tego spotkania 
beż żadnej mojej aktywności uspokajało się serce, wszelkie burze nikły, 
cisza zalega w duszy. Czuję jak ktoś zmienia mozaikę w moim sercu, 
zmienia się podejście do różnych spraw, w których dotychczas byłam nie-
przejednana. Gdy jakieś myśli przeszkadzają na początku adoracji, to zna-
czy, że te sprawy teraz są dla mnie najbardziej absorbujące, to znaczy, że 
trzeba je powierzyć Jezusowi i nie myśleć o nich. Jakby oddać je komuś do 
załatwienia a w tym czasie być z Jezusem, nie martwić się o nic. Jestem 
Bogu za dar adoracji bardzo wdzięczna. Wiem, że to On wezwał mnie do 
tej formy spotkania – niedawno poszłam do księdza, który przed laty dał 
mi adorację za pokutę i podziękowałam mu za to. Był bardzo zdziwiony. 
Powiedział, że nigdy nikomu nie dał tak ciężkiej pokuty.

Jest to naprawdę fascynujące spotkanie, zawsze za nim tęsknię. Pod-
czas adoracji łatwo zapomnieć o całym świecie, upływającym czasie. Jest 
to niesamowity odpoczynek. Zachęcam Cię do adoracji w ciszy.

Ewa Rozkrut – tekst ukazał się na portalu: www.mateusz.pl 

Z nauczania Prymasa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego

W Wielkim Poście podejmuje Kościół ciężką walkę 
o dusze ludzkie, o powrót łaski uświęcającej, o nowe 
życie z Bogiem. Kościół pragnie „wprowadzić nas do 
ziemi mlekiem i miodem opływającej” (Wj 13,5), pra-
gnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chrystus zmar-
twychwstał. Ale do zmartwychwstania ducha prowa-
dzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, 
przez wyjście z krainy śmierci, z niewoli grzechu, przez 
żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, przez modli-
twę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót. (luty 1952)



Strona 6 OPIEKUN nr 12 22 marca 2020 r.

W BIEDRONCE
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Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,  

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.  

Konto: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Albert Księżopolski  

Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska,  
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Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl  najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele i uroczystości nieczynna. 

Koronawirus dopadł babcię, która w obliczu  
zagrożenia zwołuje rodzinną naradę:
– Jak umrę, macie mnie skremować, a urnę  
z prochami umieścić w Biedronce.
– Babciu! w Biedronce? Co ty wymyśliłaś?
– Tak, tak. W Biedronce, a nie na cmentarzu.  
Bo na cmentarzu będziecie mnie odwiedzać raz 
w roku, a w Biedronce jesteście każdego dnia.
LEKARSTWO
Przychodzi Żyd do Rabina zapytać o radę  
w związku z pandemią:
– Rebe, jakie jedzenie najlepiej podać zarażo-
nemu?
– Oczywiście macę! Odpowiedział Rabin.
– Czy maca pomoże?
– Nie, nie pomoże! – odpowiedział Rabin – ale 
najłatwiej ją wsunąć pod drzwi, bo cienka ...
OPOWIEŚCI Z TESCO
Kolega opowiada koledze:
– Zrobiłem zakupy w Tesco, przed kasą długa 
kolejka. W pewnym momencie coś mnie uczu-
liło i kichnąłem dwa razy. Ktoś z kolejki mówi 
do mnie:
– Na zdrowie!
– Dziękuję – odpowiadam i wszystkim wyja-
śniam:
– Musiałem się niedawno w Chinach przeziębić. 
W pewnym momencie zauważyłem, że kolejka 
znikła, a przy kasie stoję tylko ja sam.
DZWONI TEŚCIOWA i pyta:
– Halo, Marysia? Jak tam mój synek, epidemia 
go nie chwyta?
– Nie. Siedzi w knajpie, późno wraca, w domu 
nic nie zrobione, a dziś groził, że mnie zbije.
– To chwała Bogu. Najważniejsze, aby nie cho-
rował.
OGŁOSZENIE
W czasach koronawirusa do redakcji Opiekuna 
nadeszła prośba o zamieszczenie ogłoszenia 
matrymonialnego:
– „Sympatyczny Pan z dużym zapasem maka-
ronu, pozna w celach matrymonialnych Panią  
z zapasami papieru toaletowego”. (opr. XHD)

Informacje o życiu parafii w związku z zagrożeniem koronawirusem
•	 Informujemy, że do odwołania zostają zwieszone spotkania z dziećmi i młodzieżą w naszej 

parafii. Nie będzie spotkań pierwszokomunijnych, zbiórek ministrantów i lektorów, prób scho-
li dziecięcej i młodzieżowej, spotkań KSMu, spotkań małych grup oazowych. Zawieszamy też 
wszystkie spotkania kandydatów do bierzmowania i próby przedstawienia wielkanocnego oraz 
zajęcia sportowe na hali SP9. Zawieszamy kurs dla narzeczonych, który rozpoczął się 29 lutego. 
Nie będzie również spotkań Kręgu biblijno-liturgicznego [na stronie parafii będzie można pobrać 
konspekt kręgu i wysłuchać nagrania komentarzy do czytań niedzielnych]. 

•	W tym czasie trwamy na modlitwie w swoich domach. Możemy skorzystać z dyspensy od udziału 
w Eucharystii w najbliższe niedziele. Polecamy udział we Mszy Świętej dzięki transmisjom w tele-
wizji, radiu i internecie. W tym przypadku trzeba zachować godną postawę i w czasie transmisji 
modlić się – oddać ten czas Bogu. W internecie jest również wiele propozycji rekolekcji on-line, 
w których możemy uczestniczyć. 

•	W tym czasie możemy dłużej czytać Pismo Święte, modlić się na różańcu, odmawiać Koronkę  
do miłosierdzia Bożego, w domu przeżyć Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale, więcej rozmawiać o Bogu 
w rodzinie, która jest przecież domowym Kościołem. Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem 
naszego ks. Biskupa Kazimierza Gurdy i zastosowanie się do zawartych tam wskazań. 

•	Kościół św. Józefa jest otwarty przez cały dzień od Mszy Świętej porannej do wieczorowej. Trwa 
adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie indywidualnie w ciszy. Kapłani posługują w kon-
fesjonałach osobom, które potrzebują pojednania z Bogiem. W dni powszednie od 23.03 dyżur 
spowiedniczy od godz. 15.00 do 18.00.

•	 Codziennie od niedzieli 15.03 o godz. 20.30 kapłani i osoby życia konsekrowanego odmawiają 
różaniec w kościele o ustanie epidemii. 

•	 Sprawy kancelaryjne, które mogą poczekać, postarajmy się załatwiać po ustaniu zagrożenia. 
Zawsze też można do parafii zadzwonić (tel. 25 640 28 28). 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego  
Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem 
w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje 
zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji, a w każdej decyzji realizuje przy-
kazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa 
Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.

Mając zatem na uwadze wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu 
na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, do których przestrzegania – w duchu 
odpowiedzialności za siebie i za innych – jesteśmy zobowiązani, zarządzam co następuje:
1. Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i w uroczysto-

ści – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.
2. Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje 

Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas 
tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.

3. W związku z ograniczeniem przewidzianej w rozporządzeniach organów państwowych mak-
symalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym, 
zarządzam, że we wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 50 osób (licząc du-
chowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób 
zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.

4. Zawieszam wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec 
i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego  
i rodzinnego ich odprawiania.

5. Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.

6. Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy po-
proszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.

7. Zalecam, aby w kościołach – bez udziału wiernych – osoby konsekrowane i duchowni, zgodnie 
z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego 
dnia, o godz. 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują, 
jak również służb medycznych i sanitarnych, a wiernych świeckich proszę, aby w tym samym 
czasie i w tych samych intencjach w swoich rodzinach modlili się na różańcu.

8. Zarządzenie powyższe, wraz z wcześniejszymi postanowieniami, obowiązuje do odwołania. 
Proszę jednocześnie o śledzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych 
Diecezji Siedleckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym 

zarządzeniom.
Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosła-

wionych Męczenników z Pratulina, i z serca błogosławię.
 BISKUP SIEDLECKI


