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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

IV NIEDZIELA WIELKANOCY
„DOBREGO PASTERZA”

ABY OWCE MIAŁY ŻYCIE W OBFITOŚCI (J 10, 1-10)
•	Zagroda była zwykle otoczona kamiennym 

murem z bramą. Pasterze spali w poprzek 
bramy pilnując, aby owce się nie rozpierzchły. 
Jezus jest dobrym pasterzem, który jest cały 
dla swoich owiec, ma dla nich czas i służy im 
pomocą. Nie popędza, nie trzyma kija i nie 
krzyczy. Nie poprzestaje na minimum – pil-
nowaniu, lecz oddał za wszystkie swoje życie. 
Owce Jezusa są wolne, same decydują za kim 
iść i gdzie iść. Jezus jest bramą, przez którą 
mamy dostęp do Ojca, jest również  drogą  
(J 14, 6) prowadzącą do Ojca. Jaką owcą je-
stem? Kto jest moim pasterzem? Jak wykorzy-
stuję swoją wolność?

•	Każdy człowiek jest wyjątkowy w oczach Boga. 
On zna i powołuje każdego z nas osobiście,   
po imieniu i oczekuje naszej odpowiedzi. Kiedy 
ostatnio usłyszałem głos Pasterza wołającego 
mnie po imieniu? Co wówczas usłyszałem?  
Co uczyniłem z tym wezwaniem?

•	Jezus przyszedł na ziemię, umarł na krzyżu  
i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wiecz-
ne. Będzie to życie wolne od lęku i chorób,  
w którym nie będzie już płaczu i bólu, w którym 
będziemy mieli zaspokojone wszystkie pragnie-
nia i potrzeby. Będzie to życie w pełni miłości.  
Co robię, aby mieć udział w takim życiu?

[www.onjest.pl] 

Św. Augustyn, biskup: Niewątpliwie, jeśli 
owce są dobre, dobrzy są także i pasterze, ponie-
waż dobrzy pasterze wywodzą się z dobrych owiec. 
Wszyscy jednak dobrzy pasterze są w Jednym i jed-
no stanowią. Gdy oni pasą, Chrystus pasie. Przyja-
ciele oblubieńca nie przemawiają własnym głosem, 
ale radują się na głos oblubieńca. Dlatego gdy oni 
pasą, Chrystus pasie i mówi: „To Ja pasę”. W nich 
bowiem jest Jego głos i Jego miłość. 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
prowadź nas do niebieskich radości, niech po-
korny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwy-
cięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen. 

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

Dobry Pasterz 
zna swoje owce

Dwa lata temu prowadziłem 
wielkopostne rekolekcje dla har-
cerzy, które odbywały się w domu 
rekolekcyjnym diecezji siedleckiej  
w Nowym Opolu. Był to wspaniały 
czas, podczas którego sam mogłem 
wiele nauczyć się od tych młodych lu-
dzi, tak szczerze i gorliwie oddanych 
Panu Bogu. Pamiętam, jak młodzież 
zadała mi pewnego dnia zaskakują-
ce i podchwytliwe pytanie – Proszę 
księdza! Do ilu potrafi liczyć Pan Bóg? 
Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem od-
powiedziałem, że zapewne do nie-
skończoności, chociaż wiedziałem, że nie takiej 
odpowiedzi oczekują moi rozmówcy. Ależ nie 
– skwitowała młodzież – Pan Bóg umie liczyć 
tylko do jednego, ponieważ dla Boga każdy z nas 
jest jedyny!

Z pewnością często spoglądasz w lustro. 
Oglądasz w nim swoją twarz każdego ranka, 
gdy przemywasz ją zimną wodą, golisz się czy 
nakładasz makijaż. Jesteśmy przyzwyczajeni 
do swego wyglądu do tego stopnia, że nie 
zwracamy uwagi na to, jak bardzo jesteśmy 
oryginalni i niepowtarzalni. Nie ma nikogo 
takiego jak ty! Nawet jeżeli masz brata bliź-
niaka lub znasz kogoś, kto mógłby uchodzić 
za twojego sobowtóra, to w rzeczywisto-
ści nie ma drugiej takiej twarzy jak twoja. 
Jesteś jedyny… jedyna w swoim rodzaju! 
Nasze twarze różnią się tak bardzo. Święta 
Teresa od Dzieciątka Jezus mawiała zaś, że 
nieskończenie bardziej niż twarze, różnią się 
od siebie ludzkie dusze. Gdy gromadzimy się 
na liturgii w kościele, nie jesteśmy jakimś 
anonimowym tłumem, lecz Bóg spogląda na 
każdego z nas osobna. Bóg zna nasze serca  
i sumienia, przenika nasze myśli i każdego  

z nas wzywa po imieniu. Bóg jest bowiem  
Dobrym Pasterzem, który zna swoje owce.

Jednym z najpiękniejszych tekstów biblij-
nych jest Psalm 23, który większość z nas zna 
pewnie na pamięć. Pan jest moim Pasterzem, 
nie brak mi niczego… – słowa rozpoczyna-
jące ten psalm bardzo mocno odciskają się  
w naszych sercach. Potrafią je zacytować nawet 
te osoby, które już dawno zapomniały, jak wy-
gląda wnętrze ich parafialnego kościoła. Moż-
na zadać sobie pytanie, dlaczego właśnie ten 
tekst natchniony odnalazł tak ważne miejsce  
w świadomości całych pokoleń chrześcijan. 
Zdaje się, że odpowiedź jest bardzo prosta  
– Psalm 23 bezpośrednio dotyka najgłębszego 
i najbardziej ukrytego pragnienia ludzkiego 
serca. Człowiek w głębi swojej duszy pragnie 
posiadać pasterza… oczywiście nie byle jakie-
go pasterza, ale najlepszego – Dobrego Paste-
rza, którym jest sam Bóg. Chociaż tak bardzo 
jesteśmy zapatrzeni w samych siebie i trwamy 
w iluzorycznym przekonaniu o własnej nieza-
leżności, to w rzeczywistości jesteśmy jedynie 
zagubionymi owcami. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska 
Matko!  Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która 
zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnie-
nia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macie-
rzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. 

Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia,  
bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Fragment Aktu Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu  
Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, Jasna Góra 3 maja 2020 r. 
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Czas pokuty i nawrócenia
Odkąd trwa pandemia koronawirusa jesteśmy  
bardzo skupieni na tym, co ziemskie, co racjonalne 
i zgodne z teoriami epidemiologów. Ze wszystkich 
sił staramy się uniknąć zakażenia, stosujemy się  
do wszystkich zaleceń Inspektoratu Sanitarnego. 
Najważniejsze jest zdrowie... 

Po ludzku tak, jest ono ważne, ale czy my 
chrześcijanie powinniśmy tylko w takiej perspek-
tywie patrzeć na tą sytuację? Czy zadaliśmy sobie 
pytanie, co na to mówi Bóg? Każdy z nas powi-
nien przecież pytać naszego Boga i szukać odpo-
wiedzi w Słowie, które nam dał, które daje życie 
wieczne. W Drugiej Księdze Kronik Bóg mówi: 
Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu  
i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub 
gdy ześlę na mój lud zarazę, to jeśli upokorzy 
się mój lud, nad którym zostało wezwane 
moje imię, i będą błagać, i będą szukać mego 
oblicza, a zawrócą ze swoich złych dróg, Ja  
z nieba wysłucham ich i przebaczę im grzechy, 
a kraj ich ocalę (2 Krn 7: 13-14). Czy te słowa 
nie opisują naszej sytuacji? Czy to nie jest czas 
na nasze nawrócenie? W ostatnim czasie często 
odchodziliśmy od naszego Boga, nie chcieliśmy 
uczestniczyć w nabożeństwach – więc może Bóg 
powiedział dobrze, kościoły będą zamknięte, aż 
zatęsknisz za mną. Robisz boga z artystów – więc dobrze, niech teatry  
i sale koncertowe zostaną zamknięte. Czynisz sportowców swoim bogami 
– więc i stadiony będą zamknięte. Myślisz, że pieniądz rządzi światem 
– więc giełda i gospodarka światowa załamie się, a ludzie stracą pracę. 

Wiemy, że nasz Bóg jest miłością, On nas nie karze, Bóg nas ratuje 
od zguby! Interwencja Boża jest zapewne już konieczna, byśmy się nie 
pogrążyli w ciemności na zawsze. Trudne są te słowa i doświadczenia,  
co więc robić? Jak i gdzie szukać ratunku? Nie musimy nic wymyślać, 
Bóg mówi wprost – mamy się upokorzyć i błagać o przebaczenie Boga 
naszego, który nas stworzył i obdarzył łaskami w obfitości. Teraz bardzo 
mocno odczuwamy, jak wiele zawdzięczamy naszemu Stwórcy. Poszliśmy 
w złym kierunku, zagubiliśmy się, ale jest ratunek, to nawrócenie. 

Na przestrzeni wieków wiele razy na świecie wybuchały takie lub 
podobne zarazy. Zawsze wówczas ludzie gromadzili się na kolanach  
w świątyniach, będąc świadomymi jak bardzo obrażamy naszego Boga, 
jak bardzo przekraczamy Prawo Boże, dane nam na kamiennych tabli-
cach. Wszelkie profanacje i wyszydzanie świętości są złymi drogami  
i grzechem ciężkim. Bóg robi wszystko, aby nas ratować, dlatego też dał 
nam Matkę Bożą, naszą Orędowniczkę i Wspomożycielkę, która zawsze 
jest przy nas i wyprasza nam ratunek. To Maryja Matka nasza wielokrot-
nie interweniowała tak mocno i skutecznie, by uchronić nas przez złem  
i potępieniem. Tam, gdzie nie ma wiary, a tylko rozum pojawia się wielki 
lęk, a Maryja może egzorcyzmować ten lęk. Maryja poprowadzi nas drogą 
bezpieczną do Swego Syna. Racjonaliści wyszydzą i wyśmieją wszystko, 
czego zrozumieć po ludzku nie można, a serce wierzące zrozumie. Kiedy 
ludzie cierpieli z powodu wojny, głodu i różnych epidemii, to zawsze ucie-
kali się pod Matczyny płaszcz opieki. 

W 1830 roku Matka Boża w objawieniu św. Katarzynie Laboure prze-
kazała i poleciła wykonanie Medalika Naszej Łaskawej Pani, który został 
nazwany Cudownym Medalikiem. Matka Boża obiecała, że wszystkie 
osoby, które będą go nosić na szyi otrzymają wielkie łaski. Dwa lata póź-
niej 26 marca 1832 roku w Paryżu wybucha epidemia cholery i trwała 
do połowy roku. Liczba ofiar wzrastała w zastraszającym tempie, 9. dnia 
pandemii chorowało już ponad tysiąc osób. Według oficjalnych danych 
zmarło wówczas ponad 20 tysięcy osób, choć źródła podają też informa-

cję, że dane te są zaniżone. W tej beznadziejnej sytuacji 30 czerwca 1832 
roku siostry z Klasztoru Córek Miłosierdzia rozdają wśród chorych 1500 
Cudownych Medalików, w krótkim czasie epidemia wygasa. 

W Polsce w 1676 roku, w Tarnowskich Górach wybucha zaraza, kapłani 
rozpoczynają modlitwę, odbywa się pierwsza pielgrzymka ślubowana, 
całe wioski zaczynają pielgrzymować i ślubują Matce Bożej, że co roku, 
w tym samym dniu odbędą pielgrzymkę dziękczynną do Matki Bożej, 

bo jak się łatwo domyśleć zaraza ustała. W 1680 
roku zaraza wybucha w Pradze. Cesarz austryjacki 
Leopold I Habsburg zwraca się z prośbą o przywie-
zienie obrazu Matki Bożej Piekarskiej, ponieważ 
wieść się rozniosła, że to właśnie za przyczyną Matki 
Piekarskiej zaraza w Polsce ustała. 15 marca 1680 
roku w uroczystej procesji przyniesiono obraz Matki 
Bożej Piekarskiej na ulice Pragi, zaraza ustępuje. Na 
przestrzeni wieków wiele takich wydarzeń miało 
miejsce, zawsze jednak ludzie podejmowali poku-
tę, nawracali się i pokładali całą swą ufność w Bogu 
i Matce Najświętszej. 

Warto jeszcze przypomnieć historię związaną  
z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej Patronki War-
szawy. Ksiądz Hiacynt Orselli, kiedy przybył do War-
szawy zafascynował się kultem jasnogórskiej ikony. 
Zapragnął, by północna część Polski miała swój cu-
downy wizerunek Matki Bożej w stolicy. W marcu 
1651 roku w obecności nuncjusza papieskiego, 
został zaprezentowany i wystawiony przed ludem 
stolicy obraz Matki Bożej Łaskawej kruszącej strzały. 

Wizerunek otrzymuje od papieża przywilej odpustu i swoje święto wy-
znaczone na drugą niedzielę maja. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu, na 
wschodnich ziemiach Królestwa Polskiego wybucha zaraza, która została 
przyniesiona przez Kozaków (była to epidemia cholery). Dziesiątkowała 
ona ludność Mazowsza i z każdym dniem zbliżała się do Warszawy. Ksiądz 
Orselli mobilizuje samorządowe władze Warszawy z magistratem i rajca-
mi warszawskimi na czele i oficjalnie z pełną ufnością powierzają stoli-
cę Matce Bożej Łaskawej, błagając o złamanie strzał zarazy „morowego 
powietrza”. Cała ludność stolicy przy biciu dzwonów i śpiewie suplikacji 
podążała wzdłuż murów Warszawy w błagalnej procesji ku czci Madonny 
Łaskawej. Od tego dnia nie odnotowano żadnego zgonu z powodu zarazy 
zarówno w okolicach, jak i na przedmieściach Warszawy. Epidemia wyga-
sła. W 1652 roku staromiejski ratusz zorganizował uroczystości, podczas 
których ogłosił Matkę Bożą Łaskawą Patronką Warszawy i Strażniczką 
Polski. Wizerunek Matki Bożej otrzymał w dowód wdzięczności królewską 
koronę. Rok później w 1653 roku Matka Boża Łaskawa interweniowała 
w Wilnie, gdzie po nabożeństwach błagalnych przed repliką obrazu Ma-
donny Łaskawej epidemia cholery ustała. W 1708 roku zaś po wybuchu 
epidemii w Krakowie, miejscowy biskup, na wniosek radcy krakowskie-
go zlecił namalowanie warszawskiego wizerunku Matki Bożej Łaskawej 
na ścianie Kościoła Mariackiego na tle Krakowa. Epidemia i tym razem 
natychmiast zniknęła. Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że Madonna 
Łaskawa z połamanymi strzałami – Strażniczka Polski została obrana 
Patronką nie tylko stolicy ale i Wilna, i Krakowa. 

Wiele trudnych zdarzeń za naszym Narodem, nasi najwięksi rodacy 
oddawali się w opiekę Matce Bożej oraz Bogu Miłosiernemu. Wiesz-
czowie pisali hymny i pieśni ku czci Maryi. Ukórzmy się, padnijmy na 
kolana i prośmy o ratunek dla nas i całego świata. Trzeba nam nawró-
cenie i pokuty, aby Miłujący Bóg mógł wygasić epidemię choroby, 
zepsucia, pychy, wiarołomstwa, obłudy i wszelkiego zła, które tkwi  
w sercach naszych. Pozwólmy Matce Bożej egzorcyzmować nasze lęki. 
Na progu miesiąca maja, który Matce Bożej jest szczególnie poświę-
cony, powierzmy Jej nasze troski, a w drugą niedzielę maja poprośmy 
Matkę Bożą Łaskawą o złamanie strzał zarazy koronawirusa i łaskę 
zdrowia dla nas wszystkich. (G Ł-K)
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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 4 maja 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA

1. czytanie (2 Tm 2, 1-13)Trudzić się po żołniersku
Psalm (Ps 18, 7. 13-14. 17-18 (R.: por. 1))

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 10, 28-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

6.30 1. + Edwarda Sarnowiec w 1 r. i zm. z rodziny – of. Hanna  
Sarnowiec

2. + Mariannę Myszkiewicz w 30 dz. – of. rodzina
3. Poza parafią: + Urszulę Mitrzak w 7 dz. – of. mąż i syn

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Floriana i Stanisławę (z okazji imienin), Józefa, Jerzego,  

Mariana, Marka – of. Wanda Kowalczyk 
3. + Krystynę w 7 r. – of. córka 
4. + Helenę Wolską w 11 miesiąc od śm. i w 90 r. ur. – of. dzieci  

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. + Józefa w 38 r., Krzysztofa, zm. z obu stron rodziny – of. Ja-

nina Chojecka 
3. + dusze w czyśćcu cierpiące – of. Apostolat Pomocy Duszom 

Czyśćcowym
4. Poza parafią: Dziękczynna w intencji ofiarodawców 1% dla Hu-

berta Wójcika – of. rodzice
Wtorek 5 maja 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
1. czytanie (Dz 11, 19-26) Pierwsi „chrześcijanie” w Antiochii
Psalm (Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 [116], 1b))

Wszystkie narody, wysławiajcie Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 10, 22-30) Moje owce słuchają mego głosu

6.30 1. Dziękczynna w 13 r. ślubu Agnieszki i Bronisława z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. p. Karcz 

2. Poza parafią: + Irenę Szostek – of. sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Leokadię Gmitrzak w 7 dz. – of. rodzina 
3. + Irenę, Wacława Ślebzak, Ryszarda Jakubiak, Jacka Kołtuniaka 

– of. Alicja Ślebzak 
4. + Wiktora w 16 r., jego rodziców – of. żona

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. Dziękczynna w intencji Edyty i Piotra w 2 r. ślubu z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Jubilaci 
3. + Zygmunta, Władysławę, Andrzeja, Adama, dziadków z obu 

stron – of. rodzina
4. Dziękczynna z wnuki Mikołaja i Natalię z prośbą o dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dziadkowie 
Środa 6 maja 2020 r.

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
pierwsza środa miesiąca – dzień modlitw za wstawiennictwem św. Józefa 
1. czytanie (1 Kor 15, 1-8) Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 14, 6-14) Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie
6.30 1. + Stanisława Seńko (im.), Helenę, Józefa, Jerzego Wantusia-

ków – of. Alicja Seńko 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + rodziców i dziadków z obu stron rodziny – of. Barbara Ko-
morowska 

3. + Stanisława (im.) – of. Barbara 
4. + Pawła Łęczyckiego w 14 r. – of. rodzina 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. + Jana Kozaczyńskiego w 23 r. – of. córka 
3. Dziękczynno-błagalna w 25 r. ślubu Tomasza i Joanny Kupińskich z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. Jubilaci 
4. W intencji czcicieli św. Józefa
5. Poza parafią: + Beatę Lipińską – of. koleżanki z pracy

Czwartek 7 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

pierwszy czwartek miesiąca – 
modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa 

1. czytanie (Dz 13, 13-25)
Z potomstwa Dawida wywiódł Bóg Zbawiciela Jezusa

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a))
Na wieki będę sławił łaski Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (J 13, 16-20) Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje
6.30 1. + Mariannę Myszkiewicz – of. Teresa i Hanna Wakuła

2. + Jana Remiszewskiego w 30 dz. – of. rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii  
z prośbą o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania  
kapłańskie, zakonne i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża”

3. + Stanisława i Stanisławę Wojtas, Zofię, Feliksa Gosowskich – 
of. córka

4. + Stanisławę i Bolesława Ślaz, rodziców – of. córka Barbara 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. Dziękczynna z okazji urodzin Macieja o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Maryi, potrzebne łaski dla niego i jego rodziny – of. mama 

3. Poza parafią: + rodziców Stanisławę, Stanisława, siostrę Hannę 
– of. dzieci 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 8 maja 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

1. czytanie (Dz 20, 17-18a. 28-32. 36)
Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym

Psalm (Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c)) My ludem Pana i Jego owcami
2. czytanie (Rz 8, 31b-39) Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa

Ewangelia (J 10, 11-16) Dobry pasterz oddaje życie za owce
6.30 1. + Stanisława Jurko (im.), Czesława Jurko – of. córka z rodziną 

2. Poza parafią: + Stanisławę, Stanisława, Henryka, Zbigniewa 
Gołofitów – of. Jadwiga z mężem 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Stanisławę Myrchę (im.), Ryszarda w 3 r., Józefa – of. Barbara Duk 
3. + Janinę Rusinek w 4 r. – of. rodzina 
4. + Stanisławę Rzyszkowicz (im.), rodziców z obu stron – of. mąż 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. + Stanisława (im.), Adama, Zofię, Franciszka, Czesława  

– of. Henryka Kornilak 
3. + Stanisławę, Zygmunta (im.) – of. syn z rodziną 
4. Poza parafią: + Stanisława, Jerzego, Arkadiusza, Zofię, Stani-

sława, Mirosława, Tadeusza, zm. z rodziny Sałatów, Kobyliń-
skich, Rucińskich 

Sobota 9 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 13, 44-52) Apostołowie zwracają się do pogan
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 3cd))

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ewangelia (J 14, 7-14) Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

6.30 1. + Jana Tomczyńskiego w 7 r., teściów, rodziców, dusze w czyść-
cu cierpiące 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
3. + Krzysztofa Paprockiego w 11 r. 
4. + Janinę w 20 r., Mikołaja Karwowskich, Zygmunta, Aleksandrę 

Matyków, siostrę Krystynę – of. rodzina 
18.00 1. + Antoniego w 33 r., zm. z rodz. Stańskich, Skorupków, Kudel-

skich, Sikorskich – of. córka 
2. + Stanisławę, Stanisława, Jana
3. Poza parafią: + Kazimierę, Jozefata, Wincentego, ojca Zygmun-

ta, Józefa, Halinę, zm. z rodz. Oklińskich i Wenejskich 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Rafał Dariusz Gawrysiak z parafii św. Maksymiliana w Siedlcach  

i Martyna Izabela Trojanowska z parafii tutejszej - zapowiedź 2
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Zapowiedzi

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Leokadia Stanisława Gmitrzak
+ Józef Pypowski 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

•	Jaka	będzie	nasza	wiara	po	koronawirusie?	
•	Jak	odkryć	na	nowo	piękno	Litanii	loretańskiej?	W	jaki	sposób	kolejne	

wezwania mogą nam pomóc upodobnić się do Maryi? 
•	Mija	20	lat	od	kanonizacji	s.	Faustyny.	Jaka	była,	zanim	została	świętą?	
•	O	niepokojących	statystykach	dotyczących	przemocy	domowej	i	tym,	 

że przymusowa kwarantanna staje się rajem dla oprawców.
Zachęcamy do lektury!

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

•	bezimienna	–	50	zł	
•	bezimienna	–	100	zł	
•	z	ul.	Chrobrego	–	50	zł	
•	z	ul.	Chrobrego	7	–	100	zł
•	z	ul.	Jagiełły	17	–	100	zł	
•	z	ul.	Jagiełły	23	–	100	zł	
•	z	ul.	Mieszka	I	6	–	60	zł	
•	z	ul.	Mieszka	I	16	–	100	zł	
•	z	ul.	Nowy	Świat	3	–	100	zł
•	z	ul.	Nowy	Świat	7	–	100	zł		

•	z	ul.	Północnej	–	100	zł	
•	z	ul.	Sokołowskiej	–	500	zł	
•	z	ul.	Słowackiego	–	50	zł	
•	z	ul.	Żytniej	–	200	zł	
•	ze	Strzały,	ul.	Siedlecka	–	20	zł	
•	ze	Strzały,	ul.	Siedlecka	–	300	zł	
•	ze	Strzały	–	100	zł	
Dziękujemy osobom, które składa-
ją ofiary w zakrystii na tacę i wpła-
cają ofiary na konto parafialne. 

Informacje o życiu parafii (3.05)
•	 W naszym kościele zgodnie z nowymi rozporządzeniami może przeby-

wać maksymalnie 90 osób. Można uczestniczyć we Mszy Świętej także 
na zewnątrz kościoła na schodach i na placu przed kościołem zachowując 
właściwą odległość od siebie. Spowiedź przed i w trakcie Mszy Świętych 
w tygodniu i w niedziele. 

•	 Nabożeństwa majowe w tygodniu będą sprawowane o godz. 17.30,  
w niedziele po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. Jeśli nie może-
my przyjść do kościoła, módlmy się w naszych domach. 

•	 Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 w kościele 
odmawiają różaniec o ustanie epidemii koronawirusa i o zakończenie su-
szy. Prosimy wiernych, by w rodzinach również odmawiali różaniec.

•	 Do parafii najlepiej dzwonić w dni powszednie w godzinach kancela-
ryjnych 16.00-17.30 (tel. 25 640 28 28). Można już zamawiać intencje 
Mszy Świętej na 2021 r. 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Niedziela 10 maja 2020 r. PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 6, 1-7)Wybór pierwszych diakonów

Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22))
Okaż swą łaskę ufającym Tobie Albo: Alleluja

2. czytanie (1 P 2, 4-9) Powszechne kapłaństwo
Ewangelia (J 14, 1-12) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

7.00 1. + Bronisława Wakułę w 20 r., Wacława, Mariana – of. Ewa Wakuła 
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Stanisława Potyrę w 2 r., zm. z obu stron rodziny – of. żona 
10.00 1. Dziękczynna w 18 r. ur. Łukasza o Boże błogosławieństwo, dary 

Ducha Świętego w dalszym życiu – of. dziadkowie
2. Dziękczynna w 11 r. ur. Konstancji z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niej i jej rodzi-
ców Joanny i Tomasza – of. babcia 

3. + Izabellę Serwa w 30 dz. – of. córka 
11.30 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. Dziękczynna z okazji 15 r. urodzin Karoliny Jaciuk z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
niej i całej rodziny – of. rodzice  

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Stanisława Stańczuka (im.) – of. Halina Stańczuk z rodziną 
18.00 1. + Stanisława Skolimowskiego, Stanisława Pływacz, Stanisława 

Gawinkowskiego, rodziców z obu stron, Mariannę, Wacławę – 
of. Elżbieta Skolimowska 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 20.00

Orędzie papieża Franciszka  
na 56 Światowy Dzień Modlitw  
o Powołania [fragmenty]

W spotkaniu z Panem ktoś może odczuć fascynację powołaniem do ży-
cia konsekrowanego lub do kapłaństwa sakramentalnego. Jest to odkrycie, 
które ekscytuje, a jednocześnie przeraża, gdy czujemy się powołani do sta-
nia się „rybakami ludzi” w łodzi Kościoła poprzez całkowitą ofiarę z siebie  
i zaangażowanie w wiernej służbie Ewangelii oraz braciom. Decyzja ta pociąga 
za sobą ryzyko pozostawienie wszystkiego, by podążać za Panem i całkowi-
cie się Jemu poświęcić, aby stać się współpracownikami Jego dzieła. (...)

Jednak nie ma większej radości niż zaryzykowanie życia dla Pana! 
Zwłaszcza wam, ludziom młodym, chciałbym powiedzieć: nie bądźcie głusi 
na wezwanie Pana! Jeśli powołuje On was na tę drogę, nie ciągnijcie wioseł 
w łodzi i zaufajcie Mu. Nie dajcie się zarazić strachem, który paraliżuje nas  
w obliczu wysokich szczytów, jakie proponuje nam Pan. Zawsze pamiętaj-
cie, że dla tych, którzy zostawiają sieci i łódź, aby podążać za Nim, Pan obie-
cuje radość nowego życia, która napełnia serce i ożywia pielgrzymowanie.

Drodzy przyjaciele, nie zawsze łatwo jest rozeznać swoje powołanie 
i ukierunkować swe życie we właściwy sposób. Dlatego potrzebujemy 
odnowionego zaangażowania ze strony całego Kościoła – kapłanów, 
zakonników, duszpasterzy, wychowawców – by zaoferowano, zwłaszcza 
młodym możliwości wysłuchania i rozeznania. Potrzebne jest duszpaster-
stwo młodzieży i powołań, które pomogłoby w odkryciu Bożego planu, 
zwłaszcza przez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, adorację euchary-
styczną i towarzyszenie duchowe. (...)

W tym Dniu zjednoczmy się w modlitwie prosząc Pana, aby pozwolił 
nam odkryć swój plan miłości co do naszego życia i by dał nam odwagę, 
abyśmy podjęli ryzyko na drodze, którą On dla nas przygotował od zawsze.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołania
Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych 

powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, 
do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego 
świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić.

Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki 
duchowy klimat, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali 
się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego 
oraz Jego darów.

Wpieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj kro-
kami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie  
i przygotowują się do przyjęcia święceń albo do ślubów opartych na radach 
ewangelicznych.

Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich, 
by poszli za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni re-
alizować samych siebie.

Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennic-
twu Maryi, która jest naszą Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy 
Cię o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas,  
gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić.  Amen.

Watykan, 6 stycznia 1986 r.

Stoimy o obliczu wielkich „zamiarów Ojca Niebieskiego”, który od wie-
ków postanowił, aby z Maryi Dziewicy narodził się Syn Boży. W Nazaret uka-
zuje się Jej Zwiastun Pański i zapowiada: „Oto poczniesz i porodzisz Syna”  
(Łk 1, 31). Maryja wspierana łaską Bożą rozumie sens Zwiastowania  
i wyraża zgodę: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38). Jest dla nas wzorem  
posłuszeństwa i uległości wobec zamiarów Boga. Polećmy Bogu nasze ser-
ca, aby zawsze gotowe były „wykonać to, czego Bóg od nas oczekuje”.

Rozważanie różańcowe 
Prymasa Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego
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Zakochaj się w Słowie Pana!
Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej i Wspólnota 

Jednego Ducha w dniach 12-14 czerwca 2020 r. organizują Kurs 
Emaus. Pamiętając jeszcze dobrze Ewangelię z poprzedniej niedzieli, 
zapraszamy do udziału w kursie i wyruszeniu z nami w drogę, w której 
poprosimy o przewodnictwo Ducha Świętego. Często mówimy, że jest to 
rodzaj rekolekcji, ale tak naprawdę jest to spotkanie ze Słowem Bożym. 
To możliwość spotkania się z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce 
swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane 
ludzkie serca. Osobiste doświadczenie mocy Bożego Słowa sprawi, że 
rozkochasz się w nim. Ogromnym atutem tego kursu są bogate w treści 
konferencje, wciągające dynamiki, liczne animacje angażujące uczestni-
ków i trafne wizualizacje głoszonych treści. Uczestnicy poznają metody 
owocnego czytania Pisma św., zapamiętywania kluczowych cytatów oraz 
nabędą zdolności do prawidłowego posługiwania się Biblią, kiedy potrze-
ba rozeznać wolę Bożą dla konkretnych decyzji. To czas dający możliwość 
pogłębienia relacji z Jezusem Słowem, który mówi do nas na kartach 
Biblii. Można się przekonać, że nasz Bóg nie jest niemy, On mówi do nas 
nieustannie. To czas rozpoznania Chrystusa, jako Mesjasza zapowiadane-
go przez Stary Testament. Dlaczego Emaus? Bo ten kurs umożliwi każde-
mu uczestnikowi rozpoznanie Pana Jezusa tak, jak dał się On rozpoznać 
uczniom w drodze do Emaus, abyś mógł stać się uczniem Boga żyjącego. 

Wielu uczestników poprzednich edycji tego kursu dawało wielkie 
świadectwa wartości duchowej tego czasu. Nie wybieramy uczestni-
ków, wierzymy głęboko, że Duch Święty działa w nas i przyprowadzi 
na to spotkanie ze Słowem Bożym, tych, którzy tego potrzebują. Jeden  
z uczestników poprzedniej edycji, na zakończenie kursu dał takie świa-
dectwo: Podczas głoszonych konferencji ujrzałem siebie, jako jednego  
z dwóch uczniów będących w drodze do Emaus. Uznałem siebie za tego, któ-
ry w różnych sytuacjach mego życia nie zawsze rozpoznaje Chrystusa. Dzięki 
wielkiemu darowi, jakim jest Msza Św. właśnie tam Go zawsze odnajduje. 
Tym razem również czułem Jego obecność podczas Eucharystii kończącej 
kurs. Czułem, jak On mnie dotyka i napełnia moje serce Swoją obecnością. 
Dziękuję za ten kurs. Chwała Panu!

Kurs ten jest szczególnie kierowany do osób, które ukończyły już kurs 
Nowe Życie. Odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Siedleckiej, 
który mieści się przy Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym 
Opolu koło Siedlec. Zapisy u Pani Marii Chromińskiej tel. 507-071-642. 
Liczba miejsc ograniczona. Ze względu na zmieniające się wytyczne  
i przepisy prawne wynikające z trwającej pandemii, uprzejmie prosimy 
osoby zainteresowane o bieżące śledzenie strony http://sne.siedlce.pl  
gdzie będziemy informowali o ewentualnych zmianach.

Serdecznie zapraszamy, wyrusz z nami do Emaus! (GŁ-K)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Człowiek potrzebuje Pasterza, który wezwie go po imieniu i poprowa-

dzi ku zielonym pastwiskom.
Pan Bóg jest Dobrym Pasterzem, który zna swoje owce. Bóg zna cię 

po imieniu – jesteś dla Boga ważny, szczególny i wyjątkowy. Św. Paweł 
w Liście do Efezjan przekonuje nas, że jeszcze przed założeniem świa-
ta, zostaliśmy przez Pana wybrani do świętości (Ef 1,4). Wyobraź sobie 
wysokie góry, morskie głębiny, gwiazdy czy odległe galaktyki – zanim 
powstało to wszystko, Pan Bóg już o tobie pomyślał, zaplanował twoje 
istnienie i zapragnął, abyś żył. Bóg, decydując o stworzeniu świata i czło-
wieka, nie myślał jedynie ogólnie o całej ludzkości, lecz marzył o każdym 
z nas osobna. Jak to w ogóle możliwe? – zapytasz – Przecież na ziemi 

żyje tyle miliardów osób. Pamiętaj jednak, że Bóg nie jest taki jak my...  
On jest Bogiem potężnym i wszechmogącym. Jego największą potęgą 
jest zaś życiodajna miłość, która stwarza i zbawia człowieka. Jest to mi-
łość Dobrego Pasterza, który pochyla się nad swoimi owcami i troszczy się 
bezpośrednio o każdą z nich. Ponadto Pan jest Pasterzem, który oddaje 
życie za swoje owce. Pomyśl... nawet gdybyś by jedynym człowiekiem 
na ziemi, który byłby obarczony grzechem pierworodnym, to Chrystus  
i tak stałby się dla ciebie człowiekiem oraz umarłby za ciebie na Krzyżu. 
Bóg bowiem nie prowadzi skrupulatnych kalkulacji, nie szacuje i nie za-
stanawia się nad tym, co się opłaca, a co nie. Bóg nie liczy, lecz kocha... 
dlatego każdy z nas jest dla Niego jedyny. Pan jest Dobrym Pasterzem, 
który wszystkie swoje owce zna po imieniu.             Ks. KAMIL DUSZEK 

Dobry Pasterz zna swoje owce

Chyba każdemu miesiąc maj kojarzy się 
z piękną, słoneczną pogodą, rozkwitający-
mi kwiatami, a także, coraz częściej, długim 
weekendem majowym. Ale jest jeszcze jedna 
charakterystyczna cecha tego miesiąca – na-
bożeństwo do Matki Bożej.

Nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościo-
łach, kapliczkach i przy przydrożnych figurach, na 
stałe wpisały się w krajobraz Polski.

Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Mat-
ki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku. 
Poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się w Kościele 
zachodnim dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu kró-
lowi Alfonsowi X. Zachęcał on, by wieczorami gromadzić się na wspólnej 
modlitwie wokół figur Bożej Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej 
chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin  
bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko  
w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszech-
nieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj zo-
stał nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech ksią-
żeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację. 

Za autora właściwych nabożeństw majowych, historycznie uważa 
się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu 
codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który koń-
czył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Natomiast za 

największego apostoła nabożeństw majowych uważa 
się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on bro-
szurkę, w której propagował nabożeństwo majowe.

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa ma-
jowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów 
w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawia-
ne już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie  
w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, 
Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.Ks. Wincen-
ty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą 
książeczkę o nabożeństwach majowych (1839).  

W dziesięć lat potem podobną broszurę wydał we Wrocławiu w roku 1850  
ks. Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec.

W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we wszyst-
kich prawie krajach.

Od szeregu lat w całej Polsce ustalił się porządek nabożeństw ma-
jowych. Obejmuje on: wystawienie Najświętszego Sakramentu, odśpie-
wanie litanii Loretańskiej i antyfony: „Pod Twoją obronę”, czytanie oko-
licznościowe, schowanie Najświętszego Sakramentu i pieśń majową lub 
„Apel Jasnogórski”.

Każdego roku na nabożeństwa majowe przychodzą dzieci z rodzica-
mi, z babciami. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby było nas więcej. 
Nie tylko dzieci komunijnych, ale i młodszych oraz starszych. Tak, by na-
bożeństwo zostało przekazane, jako wielki dar, kolejnym pokoleniom, 
by pobożność maryjna, tak potrzebna i bliska, była bliska i potrzebna 
również kolejnym pokoleniom. (AZ)

Maj duchowy
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Koleżanki rozmawiają przy kawie:
– Ja dzisiaj poczułam się jak królowa angiel-
ska...
– To znaczy? Co zrobiłaś?
– Wyszłam na balkon i pomachałam przecho-
dzącym ludziom.
JAKIEŚ ROZWIĄZANIE
 W czasach epidemii i zakazu wychodzenia  
z domu bez uzasadnionego powodu, idzie fa-
cet ulicą i na smyczy trzyma kurę. Spotyka go 
kolega:
 – Ty jak zwykle się wygłupiasz. Kurę wyprowa-
dziłeś?
 – My nie mamy psa, a wyjść trzeba.
BRAK WIDOKU
Dwaj koledzy nauczyciele spotykają się na ulicy:
– Co tak Stasiu słychać u Ciebie?
– A daj spokój. Nikt nie chce mnie widzieć. 
Rząd nie chce mnie widzieć w pracy, bo szkoły  
zamknięte, żona nie chce mnie widzieć  
w domu, a policja na dworze!
POSTANOWIENIE
Dzieci w czasie epidemii nudzą się w domu. 
Mama wraca z zakupów i widzi: na stole leżą 
kosmki włosów. W kącie siedzi mały chłopczyk, 
ostrzyżony prawie „na łyso” i szlocha:
– Piotruś, co się stało?
– Mamusiu, ja już sam nigdy nie wezmę noży-
czek do rąk! 
KWARANTANNA
W samo południe z balkonu słychać dźwięk har-
monii i śpiew:
– Siekiera, motyka, bimber, wanna,
Wnerwia nas już kwarantanna…
PRZEJDZIEMY DO HISTORII
Nauczyciel akademicki podczas wykładów  
on-line z historii:
– Nie wiemy dlaczego kiedyś wyginęły di-
naozaury, ale wiemy, że za 5 tysiecy lat będą 
o naszej cywilizacji pisać w książkach: Była to 
wysoko rozwinięta cywilizacja, która planowa-
ła podbijać inne planety, ale zaorała ją zupa  
z nieptoperzy, sprzedawanych na chińskim targu, 
które pierwsze zaczęły rozprzestrzeniać zarazki 
koronawirusa. 
PECH
Koleżanka skarży się koleżance:
 – Wiesz, ja to teraz mam takiego pecha, że 
nawet, jak mi kamień z serca spadnie, to trafi 
mnie w stopę i dwa dni nie mogę chodzić…
(opr. xHD)

Święty Florian (4 V) był dowód-
cą wojsk i urzędnikiem cesarstwa 
rzymskiego w prowincji Noricum 
leżącej na terenie dzisiejszej Austrii. 
Żył w drugiej połowie III w. Były to 
czasy prześladowania chrześcijan 
przez cesarza Dioklecjana. Florian 
wspierał prześladowanych chrześci-
jan i z tego powodu trafił do obozu 
położonego niedaleko Wiednia. Tam 
namiestnik Akwilin próbował nakło-
nić Floriana do wyparcia się wiary  
w Chrystusa. Gdy odmawiał poddano Floriana 
biczowaniu i okrutnym torturom. Zakończył życie 
w 304 r.utopiony w rzece Enns.

Od 1184 r. relikwie św. Floriana znajdują się 
również w Polsce. Sprowadził je do Krakowa syn 
Bolesława Krzywoustego, książę Kazimierz Spra-
wiedliwy. Ku czci św. wystawiono na Kleparzu, 
okazałą świątynię. Podczas pożaru tej dzielnicy 

Krakowa w 1528 r. ocalał jedy-
nie kościół św. Floriana. Od tego 
zdarzenia kult św. Floriana roz-
przestrzenił się w całej Polsce. Św. 
Florian stał się patronem podczas 
klęsk pożaru, powodzi i sztormów.

W 1436 r. św. Florian, obok 
Wojciecha, Stanisława i Wacława, 
zaliczony został do głównych pa-
tronów Polski. Na cześć Floriana 
dopisano również jedną ze zwro-
tek Bogurodzicy:

Święty Florianie,
Nasz miły patronie,
Proś za nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna.
Św. Florian patronuje Austrii i Bolonii. Jego 

pomocy przyzywają również strażacy, kominia-
rze i hutnicy. Pod wezwaniem św. Floriana jest 
m.in. katedra diecezji warszawsko-praskiej. (KZ)

ŚW. STANISŁAW „patron chrześcijańskiego 
ładu moralnego” (8 V) Św. Biskup pochodził ze 
Szczepanowa. W 1060 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. W 1070 roku Stanisław został mia-
nowany przez papieża Aleksandra II następcą bi-
skupa Lamberta na stolicy biskupiej w Krakowie. 

Z działalności duszpasterskiej biskupa Sta-
nisława jest niewiele informacji. Dotyczą one 
ufundowania kościoła, czy pozyskania dóbr 
ziemskich dla diecezji krakowskiej.

Na przestrzeni dziejów naród polski zmagał 
się z ciągłymi pretensji i roszczeniami narodów 
ościennych, czy to do terytorium Polski, czy też 
do sprawowania władzy nad narodem polskim, 
zarówno władzy świeckiej jak i okresowo po-
wiązanej z nią władzy duchownej.

Nie inaczej było w czasach św. Stanisława. 
Jedną z najważniejszych zasług Stanisława było 
uzyskanie u papieża Grzegorza VII przywró-
cenia metropolii gnieźnieńskiej. Ustały w ten 
sposób roszczenia metropolii magdeburskiej do 
zwierzchnictwa nad polskimi diecezjami.

Żywoty świętego Stanisława oraz kroniki 
szczegółowo opisują konflikt biskupa z ówcze-
snym władcą Bolesławem Śmiałym. Sam król 
był uważany za wielkiego władcę. Popierał re-
formy Grzegorza VII, odbudował wiele kościo-
łów i klasztorów. Król Bolesław Śmiały zwany 
Szczodrym protegował ponadto św. Stanisława 
na stolicę biskupią w Krakowie. Tym bardziej 
zadziwiający jest finał tej historii.

Czasy władzy Bolesława to liczne wypra-
wy zbrojne wspierające krewnych króla na 
Węgrzech, w Czechach czy w Kijowie Król 
był ciągle nieobecny i jak pisze bł. Wincenty 
Kadłubek w kraju szerzył się rozbój i zamęt, 
a wiarołomstwo żon, prowadziło do rozbicia 
małżeństw. Do tragedii doprowadziła ostat-
nia wyprawa na Rusi. Rycerze nie wytrzymy-
wali wielotygodniowej rozłąki z powodu za-
baw króla na Rusi i potajemnie go opuszczali. 
Po powrocie do kraju porywczy król mścił się 
na swych poddanych. Św. biskup Stanisław 
miał odwagę przeciwstawić się temu i upo-
mniał króla. Na nic to się zdało. Biskup obłożył 
króla klątwą, czyli wyłączył go ze wspólnoty 

Kościoła. Taka decyzja oznaczała, że podani 
nie muszą słuchać króla. 

Według zapisków kronikarskich król osobi-
ście zabił biskupa Stanisława podczas Mszy Św. 
uderzeniem w głowę. Następnie kazał rozczłon-
kować jego ciało jak ówczesnych skazańców. 
Zdarzenie miało miejsce w kwietniu 1079 r.,  
a biskup Stanisław mógł mieć wówczas ok. 40 lat.

Cały naród stanął przeciw królowi. Sam 
król udał się na Węgry i nie znajdując pomocy  
u swego krewnego bł. Władysława resztę życia 
spędził na pokucie u benedyktynów w Osjaku.

W rychłej kanonizacji biskupa Stanisława 
przeszkodziła banicja papieża Grzegorza VII, 
który był osobiście zainteresowany wyniesie-
niem biskupa męczennika na ołtarze. Kolejne 
lata to robicie dzielnicowe Polski. Starania 
podjął dopiero w 1229 r. biskup Iwo Odrowąż. 
Proces trwał wiele lat i był rewidowany przez 
kolejnych papieży. Od czasów procesu św. Sta-
nisława przyjęła się praktyka „adwokata diabła”  
w procesach kanonizacyjnych. Ostatecznie 
biskup Stanisław został ogłoszony świętym  
8 września 1253 r. w kościele św. Franciszka  
z Asyżu przez papieża Innocentego IV.

Św. Stanisław, obok NMP Królowej Polski  
i św. Wojciecha jest głównym patronem Polski. 
Jest też patronem ośmiu archidiecezji i czterech 
diecezji polskich. (KZ)


