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II NIEDZIELA WIELKANOCY, 
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

ŻYJĄCY NA WIEKI WIEKÓW JEST Z NAMI J 20, 19-31
•	Jezus nazywa szczęśliwymi wszystkich tych, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli. Wśród nich jesteśmy tak-
że my, którzy opieramy swą wiarę na świadectwie 
Apostołów. Choć nie widzieliśmy Jezusa w ziem-
skim i uwielbionym ciele, to jednak wierzymy, że 
jest On Panem i Bogiem naszego życia. Poprzez 
Słowo Boże możemy kontemplować Jego oblicze, 
a poprzez uczestnictwo w sakramentach świętych 
doświadczać Jego obecności. To On uczy nas, na 
czym polega prawdziwa miłość i pomaga nam 
przezwyciężać nasz grzech. Tylko z Nim możemy 
zwycięsko wychodzić z duchowej walki z szatanem 
i kosztować w radości życia wiecznego.
•	Co sprawia, że w niektórych sytuacjach noszę w sercu 

lęk, niepokój i smutek? Czy moje spotkanie ze Zmar-
twychwstałym pogłębia moją radość i pokój serca? 
Czy w mojej relacji do Boga zauważam coś z postawy 
Tomasza? Co robię, aby pomnażać swą wiarę w Jezu-
sa jako Pana, Mesjasza i Syna Bożego? W jaki sposób 
odnoszę do siebie słowa Jezusa – „szczęśliwi, którzy 
nie widzieli a uwierzyli”? 

Ks. Mirosław Stanisław Wróbel [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Św. Augustyn, biskup: 
Chrzest jest sakramentem nowego życia, życia, któ-
re w tym czasie zaczyna się w chwili odpuszczenia 
wszystkich dotychczasowych grzechów, a  osiąga 
swoją pełnię w powstaniu z martwych. Kroczycie 
teraz drogą wiary, dopóki pozostajecie w tym śmier-
telnym ciele i jesteście pielgrzymami daleko jeszcze od 
Pana, lecz Jezus Chrystus, do którego zdążacie i który 
raczył dla nas stać się człowiekiem, jest dla nas drogą 
niezawodną. 
Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez do-
roczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę 
Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby-
śmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, 
przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest 
Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cen-
na jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 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)

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Święto Miłosierdzia Bożego  
w Białą Niedzielę
W pierwszym tygodniu 
po Wielkanocy Kościół  
koncentruje się tylko  
na tajemnicy zmartwychwstania 
Pana Jezusa.

Nie ma w tym okresie usta-
lonych żadnych innych świąt. 
Czytania są tak dobrane, aby 
mówiły tylko i wyłącznie  
o spotkaniach Zmartwych-
wstałego z Jego uczniami,  
a także o tym jakie świadectwa 
o zmartwychwstaniu dawali 
uczniowie światu. 

Kościół trwa w duchowej 
łączności z wydarzeniami nocy 
Wigilii Paschalnej, w którą 
to udziela chrztu katechu-
menom. Jest to wydarzenie,  
w którym nowo ochrzczeni, 
którzy byli w grzechu, zmar-
twychwstali do życia w Bogu. Neofici otrzy-
mują białe szaty, jako symbol niewinności, 

jaką otrzymali na chrzcie. W tradycji rzymskiej  
w tych szatach przez cały tydzień uczestniczyli 
codziennie we Mszy świętej. Tak było aż do sobo-
ty, w którą składali swoje białe szaty szafarzom, 
by mogły one służyć także innym. W pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy (którą nazywano Białą 

Niedzielą, od koloru szat 
nowo narodzonych dla 
Boga), nowo ochrzczeni  
w Rzymie udawali się do 
kościoła św. Pankracego, 
by uczestniczyć w nabo-
żeństwie. Uczestniczyli już  
w nim w zwykłym, świą-
tecznym ubraniu. Ten ko-
ściół wybrano, by podkre-
ślić, że niewinny młodzie-
niec, którym był Pankracy, 
do godowej szaty niewin-
ności dodał purpurę krwi 
męczeńskiej. Jego przykład 
miał być zachętą dla neo-

fitów, by zachowali niewinność otrzymaną na 
chrzcie, aż do gotowości na wszelkie ofiary. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Papież Franciszek: 
Odwagi, z Bogiem nic nie jest stracone

Fragment homilii z Wigilii Paschalnej cele-
browanej w tym roku w bazylice św. Piotra

„On, który odsunął kamień leżący u wejściu do 
grobu, może usunąć głazy, które zamykają serce. 
Nie poddawajmy się zatem rezygnacji, nie kładź-
my kamienia na nadziei. Możemy i musimy żywić 
nadzieję, bo Bóg jest wierny. Nie zostawił nas sa-
mych, nawiedził nas: wszedł we wszystkie nasze 

sytuacje, w cierpienie, w udrękę, w śmierć. Jego 
światło rozświetliło ciemności grobu: dziś chce do-
trzeć do najmroczniejszych zakątków życia. Siostro, 
bracie, nawet jeśli pogrzebałeś nadzieję w swoim 
sercu, nie poddawaj się: Bóg jest większy. Mrok  
i śmierć nie mają ostatniego słowa. Odwagi, z Bo-
giem nic nie jest stracone!”

Źródło: www.vaticannews.va/pl/

Nowy biskup pomocniczy
Ks. Grzegorz Suchodolski, dotychczasowy proboszcz 

parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedlec-
kiego, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji 
siedleckiej. Decyzja Ojca Świętego Franciszka została ogło-
szona 16 kwietnia w południe. „Głosić Jezusa Chrystusa”  
to zawołanie nowego Biskupa Pomocniczego diecezji. Ojciec 
Święty przydzielił mu stolicę tytularną Mesarfelta.

Biskupowi Grzegorzowi składamy serdeczne gra-
tulacje, życzymy Bożego błogosławieństwa w służbie  
w diecezji siedleckiej, opieki Matki Bożej i św. Józefa, 
zapewniając o naszej modlitwie i życzliwości.
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Chrystofanie – spotkania ze Zmartwychwstałym
Nie jest tajemnicą, że teologowie lubują się w trud-

nych słowach. Jeżeli otworzymy jakikolwiek leksykon czy 
słownik teologiczny, to znajdziemy w nim mnóstwo ob-
cobrzmiących terminów, jak chociażby transsubstancjacja, 
unia hipostatyczna czy predestynacja. 

Większość z tych pojęć nie jest nam potrzebna w codzien-
nym życiu – wystarczy, że ich dokładne znaczenie znają 
księża i katecheci, dzięki czemu mogą wiernie przekazy-
wać naukę katolicką. Jest jednak pewne teologiczne sfor-
mułowanie, z którym powinniśmy się szczególnie zapoznać  
w przeżywanym obecnie okresie wielkanocnym. Chodzi 
mianowicie o pojęcie: „chrystofania”.

Termin chrystofania jest połączeniem dwu greckich słów: Christós, 
czyli „Chrystus” oraz faínomai, czyli „zjawiam się”. Za tym teologicznym 
pojęciem kryje się więc ewangeliczna prawda o nadprzyrodzonym ob-
jawianiu się Jezusa Chrystusa. Nie chodzi tu jednak o każde ukazywanie 
się Pana Jezusa. Mianem chrystofanii określa się te objawienia Chrystusa 
zmartwychwstałego, które dokonywały się od momentu Zmartwych-
wstania do chwili Jego wstąpienia do nieba. Chrystofaniami nie były 
więc ani przemienienie na górze Tabor, ani cud w Kanie Galilejskiej, ani 
rozmowy Jezusa ze św. siostrą Faustyną. Termin ten odnosi się jedynie 
do konkretnych objawień zmartwychwstałego Chrystusa, opisanych  
w Nowym Testamencie i dokonanych w okresie 40 dni pomiędzy Zmar-
twychwstaniem a Wniebowstąpieniem. W uproszczeniu można więc 
powiedzieć, że chrystofanie to „spotkania ze Zmartwychwstałym”. Pismo 
Święte opisuje kilka takich wydarzeń, jednak w naszych rozważaniach 
skupimy się przede wszystkim na trzech z nich.

Św. Łukasz w 24 rozdziale swojej Ewangelii opisuje niezwykłe spo-
tkanie Zmartwychwstałego i dwóch uczniów. Starożytna tradycja pod-
powiada nam, że jednym z nich był Kleofas, a drugim sam autor tekstu, 
czyli Łukasz Ewangelista. Łukasz i Kleofas pogrążeni w smutku i ogarnięci 
zniechęceniem zmierzali do wsi Emaus. Była to ich ucieczka z Jerozolimy, 
w której dokonał się dramat Kalwarii. Uczniowie wskutek konfrontacji 
z krzyżem Jezusa stracili wiarę. Śmierć Nauczyciela nie była tym, czego 
oczekiwali… Przecież wierzyli, że On wyzwoli lud Izraela! Na ich drodze 
nieoczekiwanie staje jednak sam zmartwychwstały Chrystus. Oni zaś… 
nie potrafią Go poznać! Rozmawiają z Nim, widzą Go na własne oczy,  
a nawet zasiadają z Nim do posiłku – jednak oczy ich są jakby zamknięte. 
Dopiero podczas łamania chleba – czyli dzięki Eucharystii – odkrywają, 
kim jest ich niezwykły towarzysz. Zmartwychwstały przybył do nich, aby 
przywrócić im wiarę. Łukasz i Kleofas odzyskują ją dzięki słowom Chry-
stusa i dzięki Jego sakramentalnym gestom. Dopiero dzięki osobistemu 
nawróceniu mogą w pełni doświadczyć obecności Zmartwychwstałego. 
Wiara otwiera im oczy.

Kolejny opis chrystofanii znajdziemy w 20 rozdziale Ewangelii we-
dług św. Jana. W poranek wielkanocny nad grobem Jezusa staje Maria 
Magdalena. Kobieta widzi pusty grób i płacze… 
Straciła bowiem wszelką nadzieję. Serce kaza-
ło jej przyjść do grobu już o świcie, aby tuż po 
szabacie namaścić ciało Pana. Gest ten był dla 
niej z pewnością niezwykle ważny. Być może 
czuła, że nie wyraziła wystarczająco swojej 
wdzięczności wobec Chrystusa, który wyrzucił  
z niej siedem złych duchów. Może żałowała, że nie 
zdążyła okazać Jezusowi więcej szacunku i miło-
ści, chociaż przecież tak wiernie za Nim podążała. 
Może uważała, że to było zbyt mało. Jak wielka 
musiała być więc rozpacz kobiety, gdy nie znalazła 
ciała swego Pana, które chciała namaścić. Był to 
dla niej ostateczny cios, który pozbawił ją nadziei  
i zepchnął w przepaść rozpaczy. Nie pomogła na-
wet wizja aniołów stojących u grobu, którzy dzi-
wili się jej łzom. Jednak do zrozpaczonej i pogrą-
żonej w beznadziei Marii Magdaleny przychodzi 
sam Zmartwychwstały. Zadziwiające jest, że nie 
potrafi ona początkowo rozpoznać Chrystusa i myli 

Go z ogrodnikiem. Dopiero, gdy słyszy swoje imię, obraca się ku Chrystu-
sowi i przez łzy dostrzega Zmartwychwstałego. Następnie woła: Rabbu-
ni, czyli „Nauczycielu”, przez co daje świadectwo swego nawrócenia. Jest 
to nawrócenie od rozpaczy ku nadziei. Chrystus przyszedł bowiem, aby 
uzdrowić serce Marii i przywrócić jej nadzieję, bez której nie mogła Go 
poznać. Nadzieja otwiera jej oczy.

Ostatni z interesujących nas opisów chrystofanii znajduje się  
w 21 rozdziale Ewangelii według św. Jana. Jest to narracja opowiadająca 
o spotkaniu apostołów ze Zmartwychwstałym nad Jeziorem Galilejskim. 

Z innych fragmentów ewangelicznych wiemy, że Jezus za pośrednic-
twem kobiet polecił, aby Jego uczniowie udali się nad to jezioro, które 
odegrało tak dużą rolę w ich historii. Tam bowiem wszystko się zaczęło. 
Nad tym jeziorem w Kafarnaum mieszkał wcześniej Szymon Piotr, a także 

jego brat Andrzej oraz wspólnicy – Jakub i Jan. Właśnie nad Jeziorem 
Galilejskim Piotr pierwszy raz usłyszał z ust Jezusa słowa: „Pójdź za Mną”. 
To tam Szymon stał się apostołem – rybakiem ludzi. Zmartwychwstały 
Chrystus bardzo pragnął, aby uczniowie wrócili na to miejsce. Potrzebo-
wali oni bowiem nowego początku. Szczególnie dotyczyło to samego 
Szymona Piotra. Musimy bowiem pamiętać, że trzykrotnie wyparł się 
on swojego Mistrza. Szczera miłość, którą wyznawał wcześniej swemu 
Panu, została połamana i zbrukana. Piotr wiedział, że już nie jest ska-
łą… Jednak do tego pogubionego rybaka na nowo przychodzi Chrystus. 
Gdy Piotr wraz z innymi łowi ryby, sam Zmartwychwstały staje na brzegu  
i objawia swoją moc. Co ciekawe – Szymon nie potrafi rozpoznać Jezusa, 
choć przecież widział Go już po zmartwychwstaniu! Dopiero umiłowany 
uczeń mówi: „To jest Pan”. Kefas rzuca się więc do wody i wpław płynie 
do Chrystusa. Następnie dokonuje się osobisty dialog, w którym apostoł 
trzykrotne wyznaje miłość swemu Panu. Piotr zostaje powołany kolejny 
raz i na nowo staje się skałą. Chrystus przyszedł bowiem, aby uzdrowić 
jego serce, przywracając w nim miłość. To dzięki tej miłości Piotr, podob-
nie jak umiłowany uczeń, w pełni może widzieć Zmartwychwstałego. 
Miłość otwiera mu oczy.

Te trzy opisy chrystofanii są dla nas bardzo 
pouczające. Okazuje się bowiem, że rozpozna-
nie zmartwychwstałego Chrystusa nie było 
wcale takie proste. Pełne i prawdziwe spotka-
nie ze Zmartwychwstałym mogło dokonać się 
tylko dzięki wierze, nadziei i miłości. Uczniowie  
z Emaus rozpoznali Jezusa, gdy odzyskali wiarę, 
Maria Magdalena, gdy zrodziła się w niej nadzieja, 
Piotr Apostoł zaś, gdy rozpalił swoje serce miło-
ścią. Wiara, nadzieja i miłość to trzy największe 
cnoty, dzięki którym możemy oglądać żyjącego 
Pana. Wprawdzie Jezus Chrystus wstąpił do nieba  
i w ścisłym teologicznym sensie nie dokonują się już 
chrystofanie. Jednak nasz Pan jest zawsze z nami  
aż do skończenia świata. Zatem także dziś może-
my spotkać Zmartwychwstałego. Potrzebujemy 
tylko wiary, nadziei i miłości.

Ks. Kamil Duszek
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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,  

serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia.  
Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

Poniedziałek 20 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 4, 23-31) Proroctwo Dawida spełniło się w Chrystusie
Psalm (Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 12d))

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu Albo: Alleluja
Ewangelia (J 3, 1-8) Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha,  

nie może wejść do królestwa Bożego
6.30 1. + Jana, Jadwigę Ziółkowskich – of. córka

2. + Ryszarda Celińskiego – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich

2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Henryka Pyziołek (5 r.), Mariannę, Jadwigę, braci i rodziców 

z obu stron rodziny – of. żona
4. + Zygmunta i rodziców – of. Alina Olszewska
5. + Piotra (35 r.), Janinę i Stanisławę Zdanowskich oraz zmar-

łych z rodzin Zdanowskich, Jazińskich i Borkowskich – of. syn
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców  

z obu stron rodziny
2. Dziękczynna w 7 r. urodzin Anieli z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża – of. rodzice
3. + Irenę Sobiesiak – of. Janina Grabarska 
4. + Izabellę Serwa (7 dz.) – of. córka
5. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w intencji Macieja w 18 r.  

urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo,  
opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia – of. rodzice

Wtorek 21 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Dz 4, 32-37) 

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)) Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Ewangelia (J 3, 7b-15) Trzeba się powtórnie narodzić
6.30 1. + Zygmunta Ścibór – of. sąsiedzi z ul. Żeromskiego 

2. Poza parafią: + Michała (14 r.), Albinę (10 r.), Wincentego  
(25 r.), zm. z rodziny Bałdygów – of. Barbara Orzełowska 

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich 
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika 
3. + Zygmunta Ścibór – of. pracownicy Przedszkola nr 14 w Siedlcach
4. + Tadeusza Barana (r. śm.)
5. – of. Czesława Marczuk

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

2. Dziękczynna w 38 r. ślubu Małgorzaty i Andrzeja z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
– of. Małżonkowie

3. + Leokadię i Tadeusza – of. córka z rodziną
4. Poza parafią: + Marka Goszczyńskiego (im.) – of. córka Ewa

Środa 22 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 5, 17-26) Cudowne uwolnienie apostołów
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7a))
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał Albo: Alleluja

Ewangelia (J 3, 16-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
6.30 1. + Wojciecha, Feliksę, Wojciecha, Leokadię i zm. z rodz. Mrocz-

ków i Wąsowskich – of. rodzina
2. Poza parafią: Dziękczynna w 55 r. ślubu Elżbiety i Zenona  

z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla Jubilatów i ich dzieci Jolanty i Jacka – of. Jubilaci

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Jadwigę Zaliwską (17 r.) i zm. rodziców z obu stron  

– of. rodzina 
4. + Gustawa, Florentynę Tarkowskich, Alfredę, Stanisława, 

Mieczysława, Jerzego, Mariannę, dziadków i krewnych  
– of. Marianna Demczenko 

5. + Leokadię Rosę (22 r.), zm. z rodz. Rosa i Więckowskich  
– of. rodzina 

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

2. + Jana Stachowicza (15 r.), Jadwigę Stachowicz – of. dzieci 
3. + Urszulę Panasiuk (9 r.), zm. z rodz. Panasiuków i Jarosów 

– of. mąż 
4. Poza parafią: + Tomasza Izdebskiego – of. Monika Baj 

Czwartek 23 kwietnia 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
1. czytanie (Dz 1, 3-8) Apostołowie świadkami Jezusa

Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5))
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości

2. czytanie (Flp 1, 20c-30) Moim życiem jest Chrystus
Ewangelia (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

6.30 1. + Ireneusza Kozieł (1 r.) – of. rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich

2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Wojciecha (im.), Bolesława, Bronisławę, Teresę 
4. + Jerzego Kosmalskiego (im.) – of. syn Bogdan z rodziną 
5. + Józefa, Stanisławę, Zygmunta – of. rodzina 

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

2. + Wojciecha Siwińskiego, Tadeusza i Andrzeja Michalskich  
– of. mama 

3. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Wojciecha 
(organisty) i dla jego rodziny – of. Chór 

4. Poza parafią: + Otylię, Lucjana, Tadeusza, Arkadiusza, Andrzeja 
Polkowskich 

Piątek 24 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Jerzego, męczennika 

albo wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika
1. czytanie (Dz 5, 34-42)  

Nie można zniszczyć dzieła pochodzącego od Boga
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 4ab))

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 1-15) Rozmnożenie chleba

6.30 1. + Teresę (3 r.), Józefa Bobrowskich – of. córka 
2. + Ryszarda Celińskiego (30 dz.) – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Helenę (45 r.) i Jana Talachów oraz siostrę Jadwigę Marci-

szewską – of. córka 
4. Dziękczynna w intencji Juliana w 8 r. urodzin, za jego siostrę 

Zuzannę i rodziców – of. babcia 
5. + Helenę Świniarską (1 r.)

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

2. Dziękczynna w 16 r. ślubu Justyny i Tomasza z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Mał-
żonków i ich dzieci – of. Jubilaci 

3. + Stanisława Sawtyruka (36 r.), Helenę, Antoniego, Krzysztofa, 
Krystynę – of. wnuczka 

4. Poza parafią: + Kazimierę, Władysława, Seweryna, Kazimierę, 
Danutę – of. rodzina 

Sobota 25 kwietnia 2020 r. ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
1. czytanie (1 P 5, 5b-14) Marek, uczeń Piotra Apostoła

Psalm (Ps 89, 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a))
Będę na wieki sławił łaski Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (Mk 16, 15-20) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
6.30 1. + Henryka (13 r.), rodziców: Wandę i Stefana oraz braci: Stani-

sława, Zdzisława, Bolesława
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Mateusza o światło i dary 

Ducha Świętego w czasie egzaminów maturalnych



Strona 4 OPIEKUN nr 16 19 kwietnia 2020 r.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Izabella Serwa     + Jan Markiewicz
+ Nicolas Karatchersky Volik

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców  

z obu stron rodziny
3.Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
4. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę 

Świętej Rodziny dla Marzeny – of. rodzice 
5. + Iwonę Soszyńską, Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice 
6. + Stanisława (20 r.), Józefa, Władysławę Kosieradzkich  

– of. Hanna Brzozowska 
18.00 1. Dziękczynna w intencji Rodziny z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, potrzebne łaski dla Beaty i Marka oraz ich syna Jakuba 
– of. mama

2. Dziękczynna w 39 r. urodzin Magdaleny z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny 

Niedziela 26 kwietnia 2020 r.  
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNY rozpoczęcie XII Tygodnia Biblijnego

1. czytanie (Dz 2, 14. 22b-32)
Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa

Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 11a))
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia Albo: Alleluja

2. czytanie (1 P 1, 17-21) 
Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa

Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
7.00 1. + Franciszka Szczepanik (30 r.), Henrykę, Henryka (25 r.), Ada-

ma (45 r.), Franciszka i Stanisława – of. Mirosław Szczepanik 
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika

8.30 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. + Stanisława Skorupkę (17 r.), Janinę oraz dziadków  

z obu stron rodziny – of. syn z żoną
10.00 1. Dziękczynna za Lidię Pakułę (w 3 r. urodzin) i jej siostrę Maję  

z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa – of. rodzice 

2. W intencji Nikoli w 3 r. urodzin z prośbą o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo – of. rodzice 

3. Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Jadwigi i Zbigniewa 
Lorentowiczów z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę  
św. Józefa dla Jubilatów i ich dzieci 

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

2. Dziękczynno-błagalna w 15 r. ślubu Iwony i Piotra Gaszew-
skich z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa  
– of. Małżonkowie 

3. Dziękczynno-błagalna w intencji Kamili w 18 r. urodzin z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
i w intencji Magdaleny w 39 r. urodzin – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Łucję Wasilewską (12 r.) i zm. z rodziny – of. mąż
18.00 1. + Józefa (7 r.) – of. żona i córki 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 20.00

Szczęśliwi wszyscy  
ufający Panu
Dzisiejszy świat, często zagubiony, pełen lęku 
i niepewności, przemocy i nienawiści,potrzebuje 
bardziej niż kiedykolwiek miłosierdzia Bożego.  
Dla wielu ludzi staje się ono ostatnią deską ratunku.

„Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam 
mam o nią staranie” (Dz. 1273).

Każdy chrześcijanin jest powołany do prawdziwej nadziei. Mimo 
wielu życiowych przeciwności i kłopotów zawsze jest Ktoś, do kogo 
możemy się zwrócić o pomoc, Ktoś, kto nigdy nas nie zawiedzie. 
Mamy nadzieję, bo nasz Bóg jest miłosierny, zawsze nas wysłucha, 
pocieszy i doda otuchy. Jego miłosierdzie jest ratunkiem dla człowieka  
i świata, w którym żyje, jest nadzieją na zbawienie i prawdziwe szczę-
ście.Jezus w „Dzienniczku” przekazuje nam najważniejszą zasadę: „łaski  
z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność.  
Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma”. 

Święty Jan Paweł II podkreślał, że łaski, które możemy wyprosić,  
modląc się Koronką do miłosierdzia Bożego, są nieprzebrane. Zachęcał,  
by w sytuacjach pozornie beznadziejnych i „bez wyjścia” z ufnością korzy-
stać właśnie z tej modlitwy.

Ważne jest więc, byśmy całym sercem zaufali Jego miłosierdziu, po-
wtarzając: „Jezu, ufam Tobie!”, bo wtedy sam Pan Jezus będzie się o nas 
troszczył. Na pewno nie chodzi o mechaniczne powtarzanie słów: „Jezu, 
ufam Tobie” czy traktowanie ich jak magicznej formuły. Bogu nie zależy 
na słowach, lecz na sercu każdego z nas.Słowa: „Jezu, ufam Tobie” są in-
tegralną częścią obrazu Jezusa Miłosiernego. Tych słów na obrazie Jezusa 
Miłosiernego nie może zabraknąć. Co znaczą te słowa? Jak je rozumieć?

Jezu… Zauważmy, że zwracamy się tu do Pana po imieniu, bezpo-
średnio i osobiście. Nawet nie „Panie Jezu”, ale po prostu „Jezu”. „Nie ma  
w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego 
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

Ufam… Zaufanie pojawia się między osobami, które się znają, są 
sobie bliskie. Dzieci z natury ufają swoim rodzicom. Im bardziej jednak 
stajemy się dorośli, tym trudniej nam ufać. Tylko miłość burzy mur nie-
ufności, podejrzliwości, dystansu. Ufam temu, o którym wiem, że mnie 
kocha i mi ufa. Ufność rodzi ufność. Aby zaufać, konieczna jest pokora, 
uznanie tego, że nie jestem samowystarczalny. Potrzebuję pomocy, 
potrzebuję kogoś, potrzebuję ciebie. Ufam… Ufność nie traci nadziei  
w obliczu próby. Nie muszę wszystkiego rozumieć. Bóg wie lepiej. Ufność 
jest wciąż poddawana próbie. 

Tobie… Jakbyśmy byli z Jezusem „na Ty”. Jest tu wielka zażyłość. Pan 
po Zmartwychwstaniu powiedział świętemu Tomaszowi: „Błogosławie-
ni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. To błogosławieństwo dla ufających, 
czyli wierzących pośrodku ciemności. Ufność jest skokiem. Jak w tym 
starym przykładzie o dziecku, które miało wyskoczyć przez okno z pło-
nącego domu, ale w kłębach dymu nie widziało ojca. – „Skacz” – woła 
tata. „Ale tato, ja ciebie nie widzę”. „Skacz, jestem, złapię cię, nie bój się”.  
To jest właśnie zaufanie. Nie teoria, ale decyzja, powierzenie się. Skok…  
w mocne ramiona Zbawcy, Ratownika.

Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: „Jeśli ktoś nie chce Mnie przyjąć 
za życia jako miłosiernego Pana, to w momencie śmierci będzie Mnie musiał 
przyjąć jako sprawiedliwego Sędziego”.

Miłosierdzie Boże tu i teraz jest szansą dla Ciebie i dla mnie na wiecz-
ność, ale każdy z nas indywidualnie decyduje dziś jak szansę Bożego Mi-
łosierdzia wykorzysta.(AZ)

•	 O Bożym miłosierdziu, które jest ratunkiem dla każdego człowieka.
•	 O hejcie równie groźnym jak wirus.
•	 Jak w dobie pandemii radzą sobie nasi misjonarze.
•	 O tym, co powinno nas skłonić do wizyty u kardiologa.

Redakcji „Echa Katolickiego” dziękujemy 
za przesłane nam wielkanocne życzenia. 

Bóg zapłać za ofiary złożone na utrzymanie parafii
•	Bezimienna	–	100	zł
•	z	ul.	Broniewskiego	–	200	zł	
•	z	ul.	Jagiellońskiej	–	100	zł
•	z	ul.	Jagiellońskiej	–	100	zł
•	z	ul.	Jagiełły	15	–	100	zł	
•	z	ul.	Konopnickiej	–	100	zł	
•	z	ul.	Mieszka	I	14	–	100	zł	
•	z	ul.	Mieszka	I	14	–	200	zł	
•	z	ul.	Mieszka	I	20	–	50	zł
•	z	ul.	Mieszka	I	20	–	100	zł
•	z	ul.	Mieszka	I	22	–	50	zł	
•	z	ul.	Mieszka	I	22	–	100	zł	

•	z	ul.	Mireckiego	–	100	zł	
•	z	ul.	Mireckiego	–	200	zł	
•	z	ul.	Nowy	Świat	–	1000	zł	
•	z	ul.	Wincentego	Pola	–	500	zł	
•	ze	Strzały	–	100	zł	
•	ze	wsi	Żytnia	–	100	zł	
•	od	Wspólnoty	Strumienie	Miło-

sierdzia – 300 zł 
Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary w zakrystii na tacę w czasie, 
gdy nie jest ona zbierana i wpłacają 
ofiary na konto parafialne. 
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Informacje o życiu parafii 

W rozpoczętym dziś Tygodniu Miłosierdzia warto przypomnieć i zastosować 
Stefan kardynał Wyszyński – Społeczna Krucjata Miłości
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.  

Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości.  

Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono.  

Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.  

Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Przy wejściu do kościoła śpiewano pieśń, której słowa zaczerpnięto  

z Listu św. Piotra Apostoła: „Jak niedawno narodzone niemowlęta, alleluja, 
pragnijcie duchowego, czystego mleka, alleluja, alleluja”. 

Pan Jezus w jednym z objawień, jakie otrzymała siostra Faustyna 
Kowalska, wyraził życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona jako 
Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział do niej:  Pragnę, 
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 
299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla 
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym 
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na 
dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystą-
pi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.  
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski   
(Dz. 699).  

Pan Jezus oprócz tego, że ustalił miejsce święta w kalendarzu litur-
gicznym Kościoła, to przekazał również motyw i cel jego ustanowienia, 
a także złożył wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego 
odpuszczenia win i kar”, aby ją otrzymać trzeba przyjąć w tym dniu ko-
munię świętą po dobrze odprawionej spowiedzi świętej (bez przywiąza-
nia do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego, w pełnej ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. 

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odma-
wianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla po-
ciechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Fau-
styny. 

W dniu święta obraz Miłosierdzia ma być uroczyście poświęcony i pu-
blicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym  
i budzić ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym ser-
cem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana 
Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy 
jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego mi-
łosierdzia przez obchodzenie uroczyste tego święta i przez cześć tego obrazu 
(Dz. 742).

Pan Jezus powiedział, że w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, 
przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, cho-
ciażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz.699).

W naszej Ojczyźnie Święto Miłosierdzia Bożego wpisał do kalenda-
rza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji 
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diece-
zjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku 
wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanoni-
zacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla 
całego Kościoła.

Ze słów Pana Jezusa przywołanych powyżej z Dzienniczka Siostry 
Faustyny wynika, iż nasz Pan sam przygotował dla nas to święto, byśmy 
mogli czerpać z niego w obfitości. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko 
dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, 
czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do 
zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, 
jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto 
Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich 
ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością. (GŁ-K) 

Święto Miłosierdzia Bożego w Białą Niedzielę

•	 Transmisje Mszy Świętej z naszego kościoła odbywają się na para-
fialnym Facebooku      .  Zachęcamy do duchowej łączności i modlitwy  
w tym czasie. Pamiętamy o Komunii Świętej duchowej. 

•	 Kościół jest otwarty w ciągu dnia – można przyjść na modlitwę, re-
spektując ograniczenia co do liczby osób, które mogą się zgromadzić. 
Spowiedź i możliwość przyjęcia Komunii Świętej poza Mszą Świętą  
w dni powszednie w godzinach 16.00-18.00. 

•	 Uroczystość I Komunii Świętej dzieci z klas 3 SP zostaje przeniesiona 
na sobotę 26 września (godz. 11.00); Rocznica I Komunii Świętej 
w niedzielę 27 września o godz. 8.30. Bierzmowanie (kandydaci  
z klas 1 szkół średnich) nie odbędzie się w wyznaczonym terminie.  
Planujemy, by odbyło się najwcześniej w październiku br. 

•	 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.

•	 Trwa 76. Tydzień Miłosierdzia. Celem tego tygodnia jest budzenie 
wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, 
bezdomnych i prześladowanych. Informujemy, że za pośrednictwem 
Caritas Diecezji Siedleckiej można przekazywać darowizny na rzecz 
Szpitala Miejskiego w Siedlcach jako pomoc w walce z koronawiru-
sem. Zobacz: www.siedlce.caritas.pl 

•	 Sprawy kancelaryjne, które mogą poczekać, postarajmy się załatwiać 
po ustaniu epidemii. Zawsze też można do parafii zadzwonić, najlepiej 
w godzinach kancelaryjnych 16.00-17.30, tel. 25 640 28 28. 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach
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Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska,  
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Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 

adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl   
najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego 

ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  

Wizyta u lekarza:
– Panie doktorze, ja jak śpię, to chrapię.
– I co, żonie to przeszkadza?
– Nie mam żony.
– To w czym problem?
– Mnie już z piatej pracy wywalili!
TERENY ZIELONE
Rozmowa małżonków. Żona do męża:
 – Ja już tego nie wytrzymuję. Zamknęli wszyst-
ko: lasy, parki i inne tereny zielone…
– Skarbie, nie jest tak źle. Z przyrody zostały ci 
jeszcze Biedronka, Żabka, Mrówka i Stokrotka!
TIR
Rozmawiają kierowcy TIR-ów:
 – Właściwie, to jak powinienem się zachować 
na autostradzie, jak widzę za mną samochód  
z napisem: „Wiozę papier toaletowy”?
– Normalnie. Robisz „korytarz życia”!
MANDAT
Podczas epidemii strażnicy porządku w ręka-
wiczkach, maskach i przyłbicach antywiruso-
wych zatrzymują kobietę:
– Widzimy, że pani ma w torbie schab i kiełba-
sę. Przecież dzisiaj piątek. Dajemy pani mandat  
za nieuzasadnione wyjście z domu.
SMYCZ
Sąsiedzka rozmowa:
– Słyszał pan, że smycze dla psów mocno 
podrożały?
– A czemu tak?
– No bo bierzesz pan smycz i spacerujesz, gdzie 
chcesz. A jak cię zatrzymają, to mówisz, że pies 
ci uciekł i szukasz go.
W LAS
Nauczyciele się martwią:
– Co teraz będzie? Szkoły zamknięte i nauka 
pójdzie w las.
– Nie martw się. Nie pójdzie… Jest zakaz wstę-
pu do lasów.
DYLEMAT
W dawnych zdrowych czasach młody mężczy-
zna ustąpił w autobusie miejsce kobiecie. Dama 
się zastanawia:
– Ciekawe, dlaczego ustąpił mi miejsca? Czy to 
oznacza, że jestem ładna, czy stara? (opr. xHD)

ŚW. WOJCIECH GŁÓWNY  
PATRON POLSKI (23 IV) Urodził 
się ok. 956 r. jako przedostatni  
z 7 synów Sławnika, głowy możne-
go rodu czeskiego spokrewnionego 
z władcami Niemiec i Czech.

Wojciech spędził 10 lat pod 
opieką arcybiskupa Magdeburga 
św. Alberta. Po śmierci arcybiskupa 
25-letni Wojciech wrócił do Pragi 
jako subdiakon. Tam w 981 r. przy-
jął pozostałe święcenia. Po śmierci pierwszego 
biskupa Pragi Dytmara objął biskupstwo pra-
skie stając się pierwszym biskupem Pragi po-
chodzenia czeskiego.

Jego posługa przypadła na niełatwy czas cze-
skiego Kościoła. Kościół zależny był od kaprysów 
możnowładców. Duchowni jawnie wchodzili  
w związki małżeńskie. Możnym nie spodobała 
się krytyka wielożeństwa i małżeństw z krewny-
mi ze strony nowego biskupa Pragi.

Po pięciu latach zrezygnowany daremnymi 
próbami naprawy sytuacji Wojciech postano-
wił opuścić praską stolicę. Udał się po poradę 
do metropolity Moguncji, a później do papieża 
Jan XV. Przyjęty życzliwie przez papieża uzyskał 
zgodę na czasowe opuszczenie Pragi.

Postanowił spędzić ten czas na pieszej piel-
grzymce do Ziemi Świętej. W drodze spotkał św. 
Nila, bazyliańskiego mnicha, za namową którego 
wrócił do Rzymu i wstąpił do benedyktynów.

Decyzją papieża wrócił do Czech zabierając 
ze sobą kilkunastu zakonników. Utworzyli oni 
nową wspólnotę w Brzewnowie pod Pragą. 

W 995 r. sytuacja się zmienia. U św. Wojcie-
cha znalazła schronienie można kobieta po-
chwycona na cudzołóstwie. Mimo tego zazdro-
sny mąż zabił niewierną żonę, za co został przez 

biskupa obłożony klątwą. W akcie 
zemsty napadł na gród rodzinny 
św. Wojciecha. Gród został spalo-
ny, a ludność trafiła do niewoli. 
Bracia św. Wojciecha zostali zabi-
ci wraz z żonami i dziećmi. Ocalał 
nieobecny wówczas najstarszy 
brat Wojciecha Sobiebór.

W trosce o swoje życie Woj-
ciech ucieka do Rzymu. Śmierć 
papieża Jana XV oraz oskarżenia 

Wojciecha o bezprawne opuszczenie diecezji 
owocują nakazem powrotu do diecezji pod 
groźbą klątwy. Jednak zbuntowani Czesi nie 
zgadzali się na powrót św. Wojciecha do Pragi.

Za zgodą cesarza Ottona III św. Wojciech, je-
sienią 996 r. wyrusza do pracy misyjnej w Pol-
sce. Wiosną 997 r. Wojciech udał się na wypra-
wę misyjną do Prus razem ze swym bratem, bł. 
Radzimem i subdiakonem Benedyktem Bogu-
sza pod osłoną 30 wojów Bolesława Chrobrego.

Św. Wojciech z towarzyszami dotarł z Ewan-
gelią do Gdańska. Aby uniknąć posądzenia  
o wojenny charakter swojej działalności odpra-
wił wojsko. Niedługo po tym misjonarze zostali 
napadnięci. W piątek 23.04.997 r. zawleczono  
41 letniego św. biskupa na pobliskie wzgórze, 
gdzie najpierw zabito go, a później zbezczesz-
czono ciało wbijając 6 włóczni i obcinając głowę.

Towarzyszy Wojciecha w ypuszczono  
po czasie. Bł. Radzim, i kapłan Benedykt Bogu-
sza mieli przedstawić Bolesławowi Chrobremu 
ofertę oprawców wykupienia ciała zamęczone-
go biskupa.

Bolesław Chrobry sprowadził uroczyście cia-
ło św. Wojciecha do Gniezna. Papież Sylwester 
II jeszcze przed 999 r. dokonał uroczystej kano-
nizacji. (KZ)

ŚW. MAREK EWANGELISTA  
(25 IV). Uczeń św. Piotra. Palestyń-
czyk. Jan zwany Markiem. Matką 
Marka była pochodząca z Cypru Maria.  
W czasie działalności Pana Jezusa była 
już wdową. Przypuszcza się, że należał 
do niej Wieczernik – miejsce ostatniej 
wieczerzy. Jest prawdopodobne, że 
człowiekiem niosącym dzban z wodą 
był właśnie św. Marek. Możliwe jest, 
że ogród Getsemani również należał 
do Marii, matki Marka. W Ewangelii przypi-
sywanej Markowi znajduje się opis młodzień-
ca wystraszonego pojmaniem Pana Jezusa  
(Mk 14, 15), który zauważony przez żołnierzy 
uciekł pozostawiając prześcieradło – swe jedy-
ne okrycie.

Św. Marek towarzyszył swemu kuzynowi  
św. Barnabie i Apostołowi Narodów – św. Paw-
łowi w podróży do Antiochii oraz w pierwszej 
podróży na Cypr.

Drogi Pawła i Marka się rozchodzą się  
w Perge w 44 r. Marek okazuje się nie zdolny do 
znoszenia trudów pieszej wyprawy przez góry  
w głąb Azji. Później Marek wraz z Barnabą uda-
ją się na Cypr rodzinną wyspę Barnaby.

W 61 r. drogi św. Marka i św. Pawła spotyka-
ją się ponownie w Rzymie jak wynika z listów 
do Kolosan i do Filemona. Prawdopodobnie 

Marek mógł być wysłany przez  
św. Pawła, do adresatów ww. li-
stów. Apostoł domaga się gościn-
nego przyjęcia Marka.

Ostatnia, historyczna wzmian-
ka o Marku znajduje się prawdo-
podobnie w pisanym z więzienia 
Liście do Tymoteusza. Paweł prosi 
w nim, aby przybył do niego także 
Marek, który jest mu „przydatny do 
posługiwania” (2 Tm 4, 1).

Największą zasługą św. Marka jest spisanie 
nauki Pana Jezusa oraz opis Jego życia zawarty 
w Ewangelii. Wiele wskazuje na to, że Ewange-
lia bazuje na katechezach św. Piotra. Zaczyna 
się od chrztu Pana Jezusa w Jordanie i powoła-
nia św. Piotra na Apostoła. Marek pisze, że Je-
zus był w domu Piotra. Wspomina uzdrowienie 
teściowej św. Piotra.

Liczne tłumaczenia słów aramejskich na 
grecki oraz opisy zwyczajów żydowskich wska-
zują, że adresatami jego Ewangelii nie byli 
żydzi. Ewangelia powstała prawdopodobnie  
w Rzymie między 50 a 60 rokiem.

Św. Marek patronuje pisarzom, murarzom, 
szklarzom i jednemu koledze z redakcji Opie-
kuna. Jest również patronem Albanii, Bergamo 
i Wenecji. Powierzane są mu również sprawy 
pogody. (KZ)


