
Numer 14 (1029) 5 kwietnia 2020 r. Opłata dowolna

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym  
posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną 
na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. 
Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmar-
twychwstał. Alleluja. 

Przewodnicząc y: Przeży wamy nie-
dzielę wielkanocną. Jezus, który umarł 
za nas na krzyżu, zmartwychwstał. On 
tak dokonał naszego odkupienia. Swo-
ją „śmiercią zniweczył śmierć naszą,  
a zmartwychwstając przywrócił nam ży-
cie”. W tym roku radość paschalna jest 
przysłonięta epidemią koronawirusa. To 
dlatego, dziś w naszym domu przeżywa-
my obrzęd błogosławieństwa pokarmów 
na stół wielkanocny. Kościół zachęca, 
aby nie rezygnować z radosnego prze-
żywania świąt wielkanocnych. Obecne 
trudności traktujemy jako znak, jaki 
Bóg daje ludzkości. Bóg tak przypomina  
o kruchości naszego ziemskiego życia, 
które może skrócić złośliwy wirus. On też 
potrafi zniszczyć wszelkie nasze plany. 
Posłuszni woli naszego Biskupa i władz 
państwowych, respektujemy nakaz po-
zostania w domu. Korzystamy też z dys-
pensy od uczestnictwa we Mszy Świętej. 
Pragniemy z żywą wiarą i nadprzyrodzoną 
nadzieją przeżywać czas świąteczny. Z po-
korą prosimy Boga, aby przerwał panują-
cą epidemię. Sprawując obrzęd błogosła-
wieństwa pokarmów na stół wielkanocny 
ożywiamy duchową solidarność z Kościo-
łem powszechnym a zwłaszcza ofiarami 
koronawirusa i módlmy się za zmarłych. 
Z wiarą przyjmijmy dobro, które przez 
ten święty obrzęd błogosławieństwa po-
karmów na stół wielkanocny przygotował 
nam zmartwychwstały Chrystus. 

Ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma 
Świętego. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świę-
tego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: Za-
wsze się radujcie, nieustannie się módlcie. 
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest 
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie 
względem was. 

Teraz przewodniczący mówi: Módlmy się: 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu 
Chryste, który po swoim zmartwychwsta-
niu ukazałeś się uczniom przy łamaniu 
chleba. Bądź z nami, kiedy wdzięcznością 
spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj  
w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, 
przyjmij nas jako biesiadników w Twoim 
królestwie. Który żyjesz i królujesz na wie-
ki wieków. 

Wszyscy: Amen 
Przewodniczący: Teraz mówmy wspólnie: 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę  
w Boga Ojca wszechmogącego...

Módlmy się: Boże, źródło życia, napeł-
nij nasze serca paschalną radością i po-
dobnie, jak dałeś nam pokarm pochodzą-
cy z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas 
nowe życie, które wysłużył nam Chrystus 
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie 
i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. 
Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
KRÓL TWÓJ PRZYCHODZI DO CIEBIE ŁAGODNY

Mt 21, 1-11
•	 Uroczysty wjazd Jezusa na oślęciu do Jero-

zolimy, należny samemu królowi, był wypeł-
nieniem proroctw (Za 9,9). Zbawiciel wjechał 
nie na koniu, symbolizującym wojnę, lecz na 
zwierzęciu utożsamianym z niesieniem cięża-
rów i pomocą. Jezus nie jest tym, który przy-
bywa, by walczyć i niszczyć, lecz tym, który  
z łagodnością i miłością pochyla się nade mną. 
Jest tym, który dźwiga mnie z życiowych ruin, 
niesie zbawienie.

•	 Tłum witał Jezusa. Ponieważ Jezus wzbudził 
wielki entuzjazm, wszystkich ogarniała radość 
i oddawali Jemu cześć, kładąc płaszcze i gałązki 
pod jego stopy. Zadawano pytanie: Kto to jest? 
Kim dla mnie jest Jezus? A wy za kogo Mnie 
uważacie? (Mt 16,15)

•	 Jezus wjeżdżając do Jerozolimy ze spokojem 
przyjmował reakcję tłumu. Wiedział, że ludz-
kie poglądy, uczucia są bardzo kruche. Po tym 
uroczystym wjeździe nastąpi Wielki Piątek i oka-
zywane zachwyty szybko zmienią się u jednych 
w strach, u innych w nienawiść. Czy jestem nie-
ustannie wierny Jezusowi? [www.onjest.pl] 

Św. Andrzej z Krety, biskup: Naśladujmy tych, 
co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, 
by słać na drodze gałązki palm i oliwek oraz kłaść 
kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, 
rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prosto-
cie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące Słowo. (...)  
A zatem siebie samych ścielmy przed Chrystusem, 
a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów 
tracących zieleń. (…) Obleczmy się natomiast  
w Jego łaskę, czyli w Niego samego. 
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
aby dać ludziom przykład pokory do naślado-
wania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało  
i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę 
płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego 
zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Treść czytań biblijnych z niedzieli i rozważanie do 
nich do pobrania i wysłuchania na stronie naszej 
parafii: www.jozef.siedlce.pl (xIJ)

Drodzy Kapłani - Załogo Świętego Józefa
W tym szczególnym dniu ustanowienia Sakra-

mentów Eucharystii i Kapłaństwa, w  święto wszyst-
kich kapłanów, stając w obliczu Wielkiej Tajemnicy 
Waszego powołania i wybrania przez Chrystusa 
– Najwyższego Pasterza, pragniemy podziękować 
Chrystusowi za dar Waszego kapłaństwa.

Życzymy Wam, abyście całym sercem kochali 
Boga, zatapiając się codziennie w Jego obecności, 
byście byli pokorni w służbie, do której powołał Was 
Bóg, byście strzegli swego kapłaństwa, jak najcen-
niejszego skarbu, a swoim życiem i swoją posługą, 
dawali świadectwo żywej wiary.

Zawsze pamiętający o Was w modlitwie
Parafianie
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Trwająca w naszej Ojczyźnie sytuacja i wprowadzony stan 
epidemii sprawiają, że niemożliwe jest prowadzenie pracy 
duszpasterskiej, tak jak to się dzieje w zwyczajnych warunkach. 
Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo każdego człowieka ko-
nieczne jest dostosowanie się do wymogów prawa państwo-
wego oraz zaleceń władz kościelnych, mimo, że jest to bolesne 
i często niesie wiele trudności.

Bardzo dziękuję wszystkim Księżom za zrozumienie powa-
gi sytuacji, solidarność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, 
organizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu 
dnia i dyżur w konfesjonale, a także za umożliwienie wiernym 
łączności z kościołem parafialnym poprzez transmisje za pośrednictwem 
Internetu Mszy św. i nabożeństw oraz różnych form rekolekcji i konfe-
rencji. Wiernym Świeckim zaś wyrażam wdzięczność za modlitwę oraz 
za wyrozumiałość i współpracę w tym, byśmy mogli zminimalizować 
niebezpieczeństwo rozszerzania się epidemii.

W dniu 19 marca i 25 marca br., na polecenie Ojca Świętego Francisz-
ka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret 
w sprawie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych 
epidemią. Dnia 21 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wy-
stosowała wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności 
liturgicznych w najbliższych tygodniach. W oparciu o te dokumenty, bio-
rąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia wprowa-
dzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 522), podtrzymując decyzje zawarte w poprzednich 
zarządzeniach, postanawiam, co następuje:

Ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzie-
le i święta nakazane udzielona wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej 
oraz przebywającym na jej terytorium, obowiązuje do odwołania. Sko-
rzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej 
we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie przypominam,  
że wierni korzystający z dyspensy są zobowiązani do trwania na osobistej 
i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła po-
przez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może 
uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące 
posługę, dlatego bardzo proszę, aby Msze św. były sprawowane jedynie  
z ewentualnym uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy 
św. (maksymalnie 5 osób). Na drzwiach kościoła należy wywiesić sto-
sowną informację.

W związku z powyższym bardzo proszę o jednoczenie się na modlitwie 
poprzez środki społecznego przekazu. Wyrażam wdzięczność wszystkim 
duszpasterzom, którzy zatroszczyli się o organizację transmisji Mszy 
św. ze swoich kościołów parafialnych i zalecam – w miarę możliwości  
– o organizowanie takich transmisji w pozostałych kościołach.

Msze św. mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych, 
kaplicach szpitalnych i cmentarnych. W domach zakonnych Msze św. 
mogą się odbywać jedynie bez udziału wiernych świeckich.

W ciągu dnia kościoły powinny być otwarte, aby wierni mieli możli-
wość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwaran-
tannie domowej, zalecam, aby zawiesić tradycyjne comiesięcz-
ne i przedświąteczne wizyty u chorych. Pamiętać jednak trzeba  
o tym, że gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia sakramentów 
św., kapłan nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpa-
sterza miałby zaszkodzić choremu. Kapelani w szpitalach winni 
stosować się rygorystycznie do zarządzeń władz szpitalnych.

Na tablicach ogłoszeń, na drzwiach kościoła, na stronach in-
ternetowych oraz w mediach społecznościowych należy umieścić 
stosowne informacje o możliwości korzystania z sakramentu po-
kuty i pojednania.

Stosownie do norm zawartych w kan. 964 § 1-2 KPK właściwym miej-
scem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej 
przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 
§ 3 KPK). Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, bez wątpienia 
stanowi ową uzasadnioną przyczynę odstępstwa od przywołanego prze-
pisu prawa. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np.  
w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalają-
cym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem 
a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchow-
nych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki 
folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.

Informuję, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaź-
ną spowodowaną koronawirusem, przechodzącym kwarantannę, a także 
pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy 
w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, 
udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej od-
nośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji 
pandemii, z dnia 19 marca 2020 r.). Szczegółowe warunki zyskania tego 
odpustu są zawarte w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, zamieszczo-
nym na stronie internetowej naszej diecezji.

Odnośnie celebracji obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschal-
nego należy stosować się do norm zawartych we „Wskazaniach Biskupa 
Siedleckiego dotyczących Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego” 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Nie należy zatem 
wprowadzać własnych inicjatyw duszpasterskich i pobożnościowych.

Udział wiernych w celebracji Triduum Paschalnego, jak i adoracji przy 
tzw. Ciemnicyi Grobie Pańskim jest ograniczona przepisami państwowy-
mi (maksymalnie 5 osób, poza sprawującymi posługę).

W parafiach nie należy błogosławić wody w Wielką Sobotę oraz or-
ganizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku ob-
rzęd ten ma mieć charakter liturgii domowej, modlitwa błogosławienia 
pokarmów na stół wielkanocny powinna być poprowadzona przez ojca 
lub matkę, ewentualnie inną dorosłą osobę (tekst modlitwy znajduje się 
w załączniku nr 2). Proszę Księży Proboszczów o rozpowszechnienie tego 
tekstu wśród parafian.

 Trwając na modlitwie i ufając w Boże miłosierdzie wszystkim z serca 
błogosławię.

 + Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego na czas trwającej epidemii koronawirusa 
oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

NA XXXV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY w Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2020 r. 
Papież Franciszek do młodych

Fragment orędzia „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14)

Drodzy młodzi, nie pozwólcie ukraść sobie tej wrażliwości! Obyście 
zawsze słyszeli jęk tych, którzy cierpią; wzruszali się tymi, którzy płaczą  
i umierają w dzisiejszym świecie. „Pewne realia życia można zobaczyć je-
dynie oczami obmytymi przez łzy” (Christus vivit, 76). Jeśli będziecie umieli 
płakać z tymi, którzy płaczą, będziecie naprawdę szczęśliwi. Wielu z wa-
szych rówieśników nie ma szans, doznają przemocy, prześladowań. Niech 
ich rany staną się waszymi, a będziecie nieśli nadzieję w ten świat. Będzie-
cie mogli powiedzieć swojemu bratu, swojej siostrze: „Wstań, nie jesteś 
sam” i sprawić, by doświadczyli, że Bóg Ojciec nas kocha, a Jezus jest Jego 
ręką wyciągniętą ku nam. (…)Tak, również wy, ludzie młodzi, możecie 

zbliżyć się do sytuacji bólu i śmierci, jakie napotykacie, możecie ich dotknąć 
i zrodzić życie tak, jak Jezus. Jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu, jeśli 
wy sami jako pierwsi zostaliście dotknięci Jego miłością, jeśli wasze serca 
zostały poruszone doświadczeniem Jego dobroci względem was. 
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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 6 kwietnia 2020 r. - WIELKI PONIEDZIAŁEK
1. czytanie (Iz 42, 1-7)

Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 2. 3. 13-14 (R.: 1b))

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Ewangelia(J 12, 1-11) Namaszczenie w Betanii

6.30 1. + Tadeusza w r. śm., Jolantę, Ludwika, Antoniego Kowalczy-
ków, Władysława, Henryka Zająców – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. Dziękczynna 38 r. ur. Agnieszki z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę Matki Bożej oraz św. Józefa. – of. rodzina
4. + Eugeniusza Pietruszewskiego, Weronikę, Stanisława i Karo-

linę Biernat – of. syn
5. + Janinę, Bronisława, Kazimierza – of. rodzina

18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu 
stron rodziny

2. + Danutę Rzewuską (7 r. ) oraz o zdrowie dla całej rodziny  
– of. rodzina 

3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
4. Poza parafią: Beatę Lipińską – of. Martyna z rodziną

Wtorek 7 kwietnia 2020 r.  - WIELKI WTOREK
1. czytanie (Iz 49, 1-6) Ustanowię cię światłością dla pogan

Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17 (R.: por. 15a))
Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

Ewangelia(J 13, 21-33. 36-38) 
Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

6.30 1. Dziękczynno-błagalna w 82 r. urodzin Sabiny i Teresy z prośbą  
o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski – of. Jubilatki

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich 
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika 
3.+ Wiktorię Adamczyk – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej
4. + Mariannę Kwieduk (4 r.), Stanisława, Hannę, Marię, Francisz-

ka, Zofię, Helenę, Feliksa, Józefa, Julię – of. rodzina
5. + Rodziców Franciszkę, Danutę, Czesławę, Mariannę, Antonie-

go, dziadków Tokarskich obojga stron
6. Poza parafią:+ Mariannę (24 r.), Walentego, Tadeusza, Weroni-

kę, zm. z rodz. Rucińskich oraz Buzuków
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu 

stron rodziny
2.+ Dariusza Olszewskiego z racji urodzin – of. żona z córką
3. + Annę i Gustawa Jasińskich, za dziadków z obu stron rodziny 

– of. syn z rodziną
Środa 8 kwietnia 2020 r. - WIELKA ŚRODA

1. czytanie (Iz 50, 4-9a) Proroctwo o cierpiącym słudze Boga
Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie
Ewangelia(Mt 26, 14-25) Zdrada Judasza

6.30 1. + Jana Multana (2 r. śm.) – of. żona z córką 
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich

2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. Dziękczynno-błagalna w 12 r. urodzin Jadzi z prośbą o jej zdro-

wie i Boże błogosławieństwo dla jej rodzeństwa – of. babcia 
4. Dziękczynna w 21 r. ślubu Jadwigi i Bogusława z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Jadwi-
ga Machała 

5. + Henryka Błońskiego – of. J i T. Buda

18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu 
stron rodziny

2.+ Tadeusza Wilczura (7 r. ) i zmarłych rodziców z obu stron ro-
dziny – of. żona

3.+ Jana i Mariannę Kalickich – of. Maria Borkowska
4. Poza parafią: + Henrykę i Franciszka Czarnockich, Eugenię Ju-

liana, Danutę i Mariana Borkowskich, Władysławę i Władysła-
wa Stońskich – of. Hanna Borkowska

Nowenna do św. Józefa
Czwartek 9 kwietnia 2020 r. - WIELKI CZWARTEK

1. czytanie (Wj 12, 1-8. 11-14) Przepisy o wieczerzy paschalnej
Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16))

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela
2. czytanie (1 Kor 11, 23-26)

Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie
Ewangelia(J 13, 1-15) Do końca ich umiłował

18.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu 

stron rodziny
4. Dziękczynna za dar powołania kapłańskiego i opiekę św. Józefa 

dla kapłanów posługujących w naszej parafii – of. Apostolat 
Złotej Róży 

5. + Za zmarłych rodziców Elżbietę, Władysława, Franciszka, 
zmarłych dziadków i krewnych z obu stron rodziny i zm. ka-
płanów – of. M. Mikołajczuk 

6. +Czesława i Stanisławę i siostrę Halinę Lewczuk – of. córka
7. + Franciszka (63 r.) i Stanisławę Madziaków, brata Kazimierza 

i dziadków z obu stron rodziny – of. córka
8. + Anielę (7 r.), Stanisława (35 r.) Rzepko – of. córka Krystyna
9. Za zmarłych polecanych w wypominkach

Piątek 10 kwietnia 2020 r. - WIELKI PIĄTEK
1. czytanie (Iz 52, 13 – 53, 12) Przebity za nasze grzechy

Psalm (Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46))
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

2. czytanie (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)
Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają

Ewangelia(J 18, 1 – 19, 42) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
15.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 11 kwietnia 2020 r. - WIELKA SOBOTA
Niedziela 12 kwietnia 2020 r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
(czytania ze Mszy Świętej w dzień)

1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24))

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy Albo: Alleluja
2. czytanie (Kol 3, 1-4) Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
albo 2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8) Wyrzućcie stary kwas

Sekwencja 
Ewangelia(J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

20.00 WIGILIA PASCHALNA
1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu 

stron rodziny
4. W int. Leona ochrzczonego na tej liturgii 
5. + Wacława Piekarta (18 r.), jego rodziców i rodzeństwo – of. córka
6. + Stefana Gębarzewskiego (11r.) – of. córka
7. + Agnieszkę Czarny (9 r.) – of. Kazimierz Kąkol 
8. + Eugeniusza Rozbickiego (1 r.), Mariannę Rozbicką
9. + Małgorzatę Mikiciuk – of. Weronika z rodziną z Szczawna- 
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W RODZINIE

W samotności 
z Jezusem
Każdy z nas czasami odczuwa samotność, pomimo 
zgiełku dnia codziennego wiele osób boryka się  
z poczuciem izolacji i odosobnienia.

Niekiedy jest to tak dotkliwe uczucie, że wpędza nas w depresje i stany 
lękowe. Czy powinno tak być? Czy samotność jest złym stanem? Jeste-
śmy w przestrzeni Wielkiego Postu, w czasie duchowych ćwiczeń, wysiłku 
codziennych zmagań i rozważań. W tym okresie zdecydowanie częściej 
rozważamy Słowo Boże, podążamy za Chrystusem. 

Wielki Post Kościół rozpoczyna od Ewangelii, w której to Pan Jezus 
wychodzi na pustynię (Mt 4,1-10), szuka samotności, ciszy. Tak jak każdy 
człowiek Pan Jezus szuka skupienia, całkowitego oddania kontemplacji 
i rozmowie z Bogiem Ojcem. Warto zwrócić uwagę, na fakt, iż tuż przed 
tym wydarzeniem Pan Jezus przyjmuje chrzest od św. Jana nad rzeką 
Jordan. Otwierają się niebiosa, a „głos z nieba mówi: Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie”. Po ludzku podniosła chwila, 
skłaniająca bardziej do świętowania, niż usuwania się w samotność, 
a jednak Chrystus rusza na pustynię. Podążając za Jezusem dotykamy 
przestrzeni, w której słychać wszystko, co zagłusza wrzawa naszego dnia 
codziennego. W tej ciszy możemy doświadczyć obecności Boga, słyszeć 
Go. Wychodzimy z Chrystusem na tą naszą pustynię, nasze trudności  
i kłopoty – takie pustynne węże i jadowite skorpiony. Pomyślmy o tym, 
jako nieodłącznej części naszego życia. Czas samotności - naszej pustyni 
może nas niesamowicie ubogacić duchowo! W takim czasie można prze-
wartościować nasze działania, te same wydarzenia, które postrzegamy 
w codziennym życiu jako przeszkody nie do pokonania, mogą okazać się 
błogosławieństwem z dalszej perspektywy. 

Idziemy dalej za Chrystusem, z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 26, 36-46) 
 dowiadujemy się, jak bardzo samotny czuł się Pan Jezus w Ogrójcu. Czy 
przypominasz sobie podobną sytuację ze swojego życia? Czy zdarzyło 
ci mierzyć z sytuacją, kiedy świat się dla ciebie zatrzymał? Przypomnij 
sobie, czy wówczas rozmawiałeś z Bogiem? O co prosiłeś? Czy wierzyłeś 
wtedy, że Pan Bóg dopuszcza tą sytuację, by wyprowadzić z tego dobro? 
Czy ufałeś Bogu? Tak jest to bardzo trudne, Pan Jezus przed męką mówił 
„Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, 
niech się stanie wola Twoja!” Czy tak jak twój Mistrz, poddałeś się woli 
Boga? Tak często za wszelką cenę chcemy Bogu wmówić, że nasze plany 
są lepsze! Poddając się woli Boga, stajesz przy Jezusie, w tym najbole-
śniejszym momencie życia naszego Pana. Za chwilę rozpocznie się Jego 
męka, towarzyszysz Mu ze swoim życiowym krzyżem. Już nie jesteś sam, 
znika samotność…. Chrystus z krzyżem naszych grzechów, ubiczowany, 
z cierniową koroną na głowie, z miłością patrzy na ciebie i idzie na krzyż. 
Spójrz na Jezusa i zobacz jak jest nam bliski, w uczuciach, najtrudniej-
szych emocjach, można powiedzieć taki ludzki, choć jest Bogiem. Świa-
domość tego niech doda Ci sił, by w szczerej modlitwie powierzyć się 
Jezusowi. 

Pod ciężarem krzyża, zmęczeni, bezsilni dotarliśmy za Chrystusem na 
Golgotę. Pan Jezus z ciężarem naszych grzechów, a ty z ciężarem wła-
snych grzechów, nieprawości, niedowiarstwa. Ostre gwoździe przybijają 
naszego Pana do krzyża. Jego krew spływa po drzewie, zapach krwi unosi 
się w ciężkim, gorącym powietrzu. Uklęknij pod tym krzyżem, ze swoim 
smutkiem i pustką, połącz duchowe cierpienia z bólem Chrystusa. Pan 
Jezus nieustannie modli się do Boga, szuka Go, woła „Boże mój, Boże mój, 
czemuś Mnie opuścił” (Mk 15, 34). Czy w trudach samotności i smutku,  
w problemach i cierpieniu wzorem naszego Mistrza potrafisz wołać do 
Niego, szukasz Boga? Wydaje Ci się, że jesteś sam, ale to nie prawda. 
Nadal jesteś z naszym Panem, z naszym Królem i Odkupicielem! Droga, 
którą rozpocząłeś w poczuciu smutku i pustyni dobiega końca, Chrystus 
z krzyża woła donośnym głosem „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 
mego” (Łk 23, 46). Ty też oddaj się Bogu, bez żadnych zastrzeżeń, w ca-
łości. Jezu ufam Tobie! Nigdy nie jesteś sam, nasz Stwórca ukochał cię 
miłością odwieczną i nigdy Cię nie opuści. (G Ł-K)  

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana

+ Ryszard Celiński, + Zygmunt Kolaga 

6.00 1. REZUREKCJA – w intencji Parafian
8.30 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich

2. Dziękczynna w 57 r. ślubu Alicji i Tadeusza z prośbą o Boże Bło-
gosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny – of. Jubilaci

3.+ Zofię Oleszczuk (30 dzień od śm.) – of. uczestnicy pogrzebu
10.00 1. + Tadeusza Chojeckiego i rodziców z obu stron – of. żona

2. + Stanisławę i Aleksandra Popowskich, Aleksandra i Janinę 
Malinowskich – of. Teresa Malinowska

11.30 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu 
stron rodziny

2. + Mariusza Rusinka (2 r.) – of. matka z rodziną
13.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
18.00 1. +Za zmarłych z rodziny Wolaników i Stańczyków – of. Helena 

Stańczuk
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 20.00

Bóg zapłać za ofiary  
składane na utrzymanie parafii:
Na kościół: z ul. Konopnickiej (150 zł), z ul. Nowy Świat (100 zł),
z ul. Żytniej – 100 zł
Na kwiaty do Grobu Pańskiego: 
- Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego – 100 zł
- Koło Żywego Różańca ze wsi Żytnia – 50 zł
- Koło Żywego Różańca nr 3 im. MB Ostrobramskiej – 80 zł
- Koło Żywego Różańca nr 6 zel. Janiny Głowackiej – 80 zł
- Koło Żywego Różańca nr 7 zel. Teresy Kafara – 60 zł
- Koło Żywego Różańca nr 12 zel. Jadwigi Kaciniel – 80 zł
- Koło Żywego Różańca nr 13 – 100 zł 
- Koło Żywego Różańca nr 24 z Purzeca – 50 zł
- wszystkim, którzy złożyli ofiarę do puszki 

W związku z epidemią koronawirusa oraz licznymi zapytaniami naszych 
Parafian i Gości, Rada Parafialna uprzejmie informuje, że ofiary na cele 
kultu religijnego sprawowanego w naszej Parafii można wpłacać 
na KONTO PARAFII: Santander Bank Polska SA 31 1500 1663 1216 
6007 9961 0000. 

Myśli Prymasa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego

Choć nieraz trzeba długo czekać na 
skuteczność naszych modlitw, nie wolno 
wątpić. Trzeba wierzyć, ufać i cierpliwie 
się modlić.
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•	 Prosimy o zapoznanie się z najnowszym rozporządzeniem naszego 
ks. Biskupa Kazimierza Gurdy i zastosowanie się do zawartych tam 
wskazań. Pojawiające się komunikaty będą na bieżąco umieszczane 
na stronie naszej parafii. 

•	 W Niedzielę Palmową o godz. 19.00 w katedrze Miejska Droga Krzyżo-
wa, która zwykle odbywała się ulicami Siedlec. Z racji na zakaz zgro-
madzeń tym razem odbędzie się ona stacjonarnie, a wszyscy będziemy 
mogli w niej uczestniczyć poprzez transmisję radiową i internetową. 
Nabożeństwo poprowadzi Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

•	 W tym czasie trwamy na modlitwie w swoich domach. Korzystamy 
z dyspensy od udziału w Eucharystii w najbliższe niedziele. Pole-
camy udział we Mszy Świętej dzięki transmisjom w telewizji, radiu 
i internecie. W tym przypadku trzeba zachować godną postawę  
i w czasie transmisji modlić się – oddać ten czas Bogu. Zachęcamy 
by korzystać z transmisji liturgii Triduum Paschalnego z katedry sie-
dleckiej przez stronę www.katedra.siedlce.pl lub dzięki Katolickiemu 
Radiu Podlasie. Nie będzie transmisji z naszej parafii. 

•	 Kościół św. Józefa jest otwarty przez cały dzień od Mszy Świętej poran-
nej do wieczorowej. Można przyjść na chwilę modlitwy. W Wielki Po-
niedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę adoracja Jezusa w Najświęt-

szym Sakramencie indywidualnie w ciszy od godz. 15.00 do 18.00. 
W tych dniach i godzinach kapłan będzie obecny w konfesjonale,  
aby służyć wiernym potrzebującym pojednania z Bogiem przez sakra-
ment pokuty. 

•	 Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30  
w kościele odmawiają różaniec o ustanie epidemii. Prosimy wiernych, 
by w rodzinach również odmawiali różaniec w miarę możliwości o tej 
samej godzinie.

•	 Sprawy kancelaryjne, które mogą poczekać, postarajmy się zała-
twiać po ustaniu epidemii. Zawsze też można do parafii zadzwonić  
– tel. 25 640 28 28. 

•	 Przedświąteczny planowy wyjazd do chorych zostaje zawieszony.  
W Wielki Piątek kapłan może pojechać do chorych, którzy zostaną  
w tych dniach specjalnie zgłoszeni i nie podlegają kwarantannie. 

•	 W kościele nie będzie poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. 
W tym roku tzw. „święconka” ma charakter liturgii domowej. Przed 
śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka 
lub inna osoba dorosła. Tekst na 1 str. Opiekuna.

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Informacje o życiu parafii  
w związku z zagrożeniem koronawirusem

Wielki Czwartek 
18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
19.00 – 21.00 – Adoracja Najświętszego Skramentu  

w Kaplicy Przechowania 
Wielki Piątek 
8.00 – 14.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
15.00 – Liturgia ku czci Męki Pańskiej 
16.30 – 21.00 – Adoracja Krzyża i Chrystusa  

w Grobie Pańskim 
Wielka Sobota 
8.00 – 18.00 – Adoracja Krzyża i Chrystusa w Grobie Pańskim
20.00 – Wigilia Paschalna 
Niedziela Zmartwychwstania 
6.00 – Rezurekcja 
Msze Święte: 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00

W czasie Triduum Paschalnego będziemy mogli przystąpić do Sakra-
mentu Pokuty i Pojednania zawsze wtedy, gdy będzie trwała adoracja 
Najświętszego Sakramentu, czyli w Wielki Czwartek w godz. 19.00 
– 21.00; w Wielki Piątek w godz. 8.00 – 14.00 oraz 16.30 – 21.00;  
w Wielką Sobotę w godz. 8.00 – 18.00. Spowiedź będzie odbywała się  
w podziemiach kościoła.

Podnieś swą dłoń Panie,
Powstrzymaj to co się dzieje,
Bo świat, który stworzyłeś, 
Właśnie w posadach się chwieje.

Człowiek dotąd odważny, 
W lęku szponach się znalazł,
I jego odwaga zniknęła,
Pękła jak bańka mydlana.

Ten człowiek, który dotychczas
panem życia i śmierci się jawił,
Utonął w morzu strachu
Przed tym czym wcześniej się bawił.

Gdy widmo choroby i śmierci 
Do jego drzwi zapukało 
Już nie był taki bohater
Jak przedtem często bywało. 

Gdy decydował o czyimś życiu, 
Czy ma się narodzić, czy nie,
Gdy lekko ferował wyroki,
Bo przecież on wszystko wie.

Gdy uwikłany w sidła nałogu 
Z czyjejś rozpaczy drwił,
Zabijał, zgwałcił, palił
I wokół wszystko obracał w pył.

Teraz stoi bezbronny
U śmierci czającej się wrót 
I dziwną żywi nadzieję, 
Że może zdarzy się cud.

Zastanów się więc człowieku 
Dokąd twe życie gna
I zmień się póki możesz 
Nim całkiem sięgniesz dna.

Podnieś swą dłoń Panie,
Pomóż odmienić człowieka dzieje,
Bo świat, który stworzyłeś, 
Właśnie w posadach się chwieje.

Program celebracji Triduum Paschalnego 

W celebracjach liturgicznych ze względu na ograniczenia będą uczest-
niczyły tylko wyznaczone osoby, które na co dzień posługują w liturgii. 
Wszystkich wiernych zachęcamy do adoracji. Pamiętajmy, że w kościele 
może przebywać tylko pięć osób. Niech wyrazem naszej miłości do braci 
będzie ograniczenie czasu przebywania w kościele, tak by jak najwięcej 
osób mogło nawiedzić w tych dniach świątynię.

Ewa Orzełowska Podnieś swą dłoń
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ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  

Trzy dziewczyny wybrały się w podróż samo-
chodem. W pewnym momencie kierująca zje-
chała na pobocze.
 – Czemu stajesz?
 – Chyba benzyny nam zabrakło.
 – Dobra jesteś. My byśmy jechały dalej! 
SPOTKANIA PRZEZ INTERNET
Rozmowa koleżanek:
 – Doszłam do wniosku, że te wszystkie porady 
internetowe o odchudzaniu to wielka bzdura!
 – Tak myślisz?
 – Wyobraź sobie, polubiłam już ponad 40 stron 
internetowych o odchudzaniu, a nie schudłam 
nawet pół kilograma. Oszuści i tyle!
CZAS TRWANIA
Mężczyzna na internetowym czacie zadaje py-
tanie:
 – Ktoś wie, jak długo ma trwać ta izolacja? 
Żona wróciła z zakupów i już 3 godziny stoi pod 
drzwiami. Mogę już ją wpuścić, czy jeszcze nie?
CO KUPIĆ?
Rozmawiają koleżanki:
 – Wiosennych ciuchów, to już się nie opłaca 
kupować, bo będzie raczej domowo.
 – Ale letnie, to raczej można.
 – Chyba nie warto, bo trudno przewidzieć roz-
miar.
NAUKA ON LINE
Chłopcy skarżą się mamie w czasie epidemii:
 – Wiesz mamo, chyba za dużo nam nauczyciele 
zadają przez internet.
 – E… Chłopaki, dacie radę!
 – My, jak my, ale tato już ledwo wyrabia.
NIE DOJDZIE
Na wiejskiej ławeczce siedzą dwie starsze panie:
 – Sąsiadko, jak myślicie, ten wirus dojdzie do 
naszej wsi?
 – Kochanieńka, droga nie doszła, PKS nie do-
szedł, to i ten wirus nie dojdzie!
GŁOŚNIEJ
Po wielkich zakupach podczas epidemii dwoje 
starszych pije w domu herbatkę. Żona do męża:
– Mieszaj głośniej, niech sąsiedzi wiedzą, że 
mamy cukier. (opr. XHD)

Misterium Paschalne 
Tajemnica i Przejście

Bóg jest Tajemnicą. Człowiek nosi w sobie 
niezaspokojony pęd ku poznawaniu świata, 
nieugaszone pragnienie, aby zgłębić rzeczywi-
stość, odkrywać prawdę i uchwycić rozumem 
wszystko to, co znajduje się wokół nas. Czasami 
podobnie próbujemy spoglądać na Pana Boga. 
Bóg jednak nie jest elementem poznawalnej 
rzeczywistości. Bóg nie jest „częścią” otaczające-
go nas świata. Bóg jest natomiast samym fun-
damentem i podstawą rzeczywistości – skrywa 
się więc poza horyzontem naszego poznania. 
Bóg jest Tajemnicą rzeczywistości... Nie jest On 
jednak tajemnicą w znaczeniu top secret – ja-
kimś sekretem, o którym nie można byłoby na-
wet mówić. Wręcz przeciwnie! Pan Bóg pragnie, 
abyśmy odkrywali tę Tajemnicę, którą jest On 
sam. Niegdyś wielcy myśliciele pragnęli poznać 
„tajemnicę” życia, szczęścia, piękna czy młodo-
ści – „tajemnicę”, czyli klucz, sens, drogę czy 
najgłębszą prawdę. My zaś przez naszą wiarę 
dotykamy najgłębszej ze wszystkich tajemnic... 
Tajemnicy samego Boga! Bóg jest Tajemnicą ca-
łego świata i jako Tajemnica odsłania się przed 
nami, ukazując nam sens naszego życia i wszel-
kiego istnienia. Warto uświadomić sobie to wła-
śnie teraz, gdy wchodzimy w czas misteriów 
paschalnych. Świętowanie Misterium Paschy 
to bowiem nic innego jak kontemplowanie na 
kolanach Tajemnicy Boga.

Zdaję sobie sprawę, że powyższy akapit 
może wydawać się trudny, zawiły, a nawet... ta-
jemniczy! Jednak to właśnie o Tajemnicy jest tu-
taj mowa. „Króla wznoszą się znamiona, Tajem-
nica Krzyża błyska…” – zaśpiewają niektórzy  
z nas w Wielki Piątek. Nie jest to przypadek, że 
ta piękna polska pieśń kojarzy Krzyż Chrystusa 

z „Tajemnicą”. To pisane wielką literą słowo jest 
niezwykle istotne dla właściwego zrozumienia 
tego, czym jest Misterium Paschy, tak uroczyście 
celebrowane przez Kościół.

W całym roku liturgicznym najbardziej wy-
różniają się trzy dni, a może raczej trzy noce, 
które zwykliśmy nazywać Triduum Paschalnym. 
Jest to czas, który rozpoczyna się wraz z Mszą 
Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a koń-
czy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwsta-
nia. Kościół wkracza wtedy w Misterium Paschy 
Chrystusa, czyli w Jego zbawcze przejście ze 
śmierci do życia. Hebrajskie słowo pesach, tłu-
maczone jako „przejście”, wskazywało w Starym 
Testamencie na niezwykłe wydarzenia związa-
ne z ucieczką Izraelitów z Egiptu. Podobnie jak 
Naród Wybrany przeszedł wtedy suchą nogą 
przez Morze Czerwone, tak i Chrystus wkroczył 
w otchłań śmierci, z której następnie wynurzył 
się, zmartwychwstając w poranek Wielkanocny. 
Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie były zatem 

nową Paschą – prawdziwym przejściem przez 
śmierć ku życiu, na co symbolicznie wskazywa-
ła starotestamentalna historia. To Misterium 
nowej i prawdziwej Paschy Kościół świętuje 
podczas Triduum, a następnie przez cały okres 
wielkanocny. Co to jednak znaczy, że Pascha 
Chrystusa stanowi dla nas „Misterium”? Otóż 
łacińskie misterium oznacza tyle, co „tajemni-
ca”. Liturgiczne świętowanie Misterium polega 
więc na wkraczaniu w Tajemnicę samego Boga.

W Starym Testamencie pojawiają się dwa 
hebrajskie słowa oznaczające tajemnicę – sod 
oraz raz. Obydwa te terminy były używane przez 
proroków w celu odkrycia przed Izraelitami za-
miarów i planów Boga, czyli obiecanego zba-
wienia, które będzie dziełem samego Jahwe. 
Prorocy głosi odsłaniającą się przed światem 
Tajemnicę – Boga, który składał swemu ludowi 
niezawodną obietnicę zbawienia. Greccy tłuma-
cze Starego Testamentu hebrajskie słowa sod 
oraz raz przetłumaczyli jako mysterion. Ideę tę 
pochwycił św. Paweł, który tajemnicą – myste-
rion – nazwał samego Chrystusa (Kol 2,1-2). 
Według Apostoła Narodów to właśnie Jezus 
Chrystus jest Tajemnicą Boga. Oznacza to, że  
w człowieczeństwie i w historii Jezusa z Naza-
retu zbawiający Bóg objawia się w doskonały 
sposób. Tajemnica istnienia, świata, śmier-
ci, życia oraz zbawienia odsłania się właśnie  
w Chrystusie – zwłaszcza w Jego Śmierci  
i Zmartwychwstaniu. Pascha Chrystusa stanowi 
więc mysterion w najgłębszym tego słowa zna-
czeniu. Nie trzeba chyba dodawać, że ten biblijny 
termin został przyjęty do liturgii Kościoła w jego 
łacińskim brzmieniu – misterium. Od starożyt-
nych wieków mówi się więc o Misterium Paschy 

– o Tajemnicy 
Przejścia. W Je-
zusie Chrystusie 
dokonało się 
niezwykłe przej-
ście przez śmierć 
do życia – wraz 
z Chrystusem 
przeprowadzeni 
zostaliśmy tak-

że i my. Poprzez chrzest święty mamy bowiem 
udział w Misterium Paschy. W wodach chrztu 
zostaliśmy zanurzeni w Śmierci i Zmartwych-
wstaniu Chrystusa – Jego Pascha stała się więc 
także naszą Paschą.

Gdy w tym roku będziemy przeżywali Tridu-
um Paschalne, większość z nas niestety będzie 
musiała zostać w domach. To, co dzieje się obec-
nie na świecie, jest dla nas pewną tajemnicą, 
której nie umiemy w pełni zrozumieć. Zaufajmy 
jednak, że ta „ziemska” tajemnica zostanie obję-
ta przez największą i najgłębszą Tajemnicę, któ-
rą jest sam Bóg. Tak samo, jak Krzyż Chrystusa 
został przemieniony w Zmartwychwstanie, tak 
i obecne wydarzenia mogą zostać przemienione 
i uzdrowione mocą Boga. Z pewnością przyjdzie 
czas, kiedy lepiej zrozumiemy ich sens. Teraz zaś 
pozwólmy, aby czas Triduum wprowadził nas  
w Tajemnicę. Jest to bowiem Pascha Pana, który 
zaprasza nas, abyśmy razem z Nim przeszli ze 
śmierci do nowego życia. Ks. Kamil Duszek


