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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

V NIEDZIELA WIELKANOCY
JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ,  

I ŻYCIEM (J 14, 1-12)
•	 Otrzymaliśmy od Jezusa obietnicę życia 

wiecznego, mieszkania z Ojcem, blisko Niego, 
jako ukochane dziecko, dla którego w Niebie 
jest przygotowane specjalne miejsce. Często 
bezkrytycznie wierzymy w to, co podają nam 
media, a słowa Jezusa poddajemy już w wąt-
pliwość. Czy wierzę w obietnice Jezusa?

•	 W życiu podążamy drogą, na której potrzebu-
jemy przewodnika, aby się nie pogubić. Najlep-
szym przewodnikiem jest Jezus, który mówi, że 
jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca. Jeśli więc 
chcemy dotrzeć do Boga musimy poznać drogę, 
którą wyznacza nauczanie i przykład życia Jezu-
sa. W zmartwychwstaniu potwierdziło się osta-
tecznie, że Jego życie nie podlega śmierci. Jako 
Ten, który „jest życiem”, może dawać życie. Czy 
chcę i mam odwagę coraz bardziej poznawać 
Jezusa i dać Mu się poprowadzić? [www.onjest.pl] 

Św. Augustyn, biskup:  
Jeśli Pan, twój Bóg, powiedziałby do cie-

bie: „Ja jestem prawdą i życiem”, to tęskniąc za 
prawdą i pożądając życia szukałbyś z pewno-
ścią drogi, którą byś mógł tam dojść i mówiłbyś 
sobie: „Wielką rzeczą jest prawda, wielką rzeczą 
jest życie, gdyby tylko był sposób, aby mogła 
do nich dotrzeć moja dusza”. Szukasz drogi? 
Posłuchaj Chrystusa, który ci najpierw mówi:  
„Ja jestem drogą”. Pozostając u Ojca jest Chrystus 
prawdą i życiem; oblekając się w ciało, stał się 
drogą. Nie powiedziano ci: „Pracuj i szukaj drogi, 
abyś doszedł do prawdy i życia”. Nie to ci powie-
dziano. Wstań, leniwcze, droga sama do ciebie 
przyszła i śpiącego obudziła cię ze snu, oby cię 
rzeczywiście obudziła! Wstań i chodź! 

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawi-
ciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dzieć-
mi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa 
i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym 
dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, 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)

13 maja – wspomnienie  
Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

Jezus Drogą, Jezus Prawdą, 
Jezus Życiem!

Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie 
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 
drogę?”Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem dro-
gą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej  jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Każdy z nas ma swoją drogę. Życie każde-
go człowieka jest jedyne i wyjątkowe – każdy  
z nas pisze własną historię, która nie powtórzy 
się już nigdy. Na świecie żyje obecnie ponad 7.6 
miliarda ludzi, ale nie tworzą oni jedynie jakiejś 
jednolitej masy. Nie jesteśmy tylko gigantycz-
nym zbiorem anonimowych istnień. Każdy 
człowiek kroczy przez życie na swój wyjątkowy 
sposób, przeżywa własne troski i zmartwienia, 
kocha i cierpi, śmieje się i płacze. Każdy jest 
wyjątkowy, ponieważ jest osobą powołaną 
do istnienia przez Boga. Pan zaś stworzył nas, 
abyśmy byli dobrzy i szczęśliwi, to znaczy – po-
wołał nas do świętości.

Różnymi ścieżkami kroczą ludzie przez swo-
je życie, każdy jednak uporczywie szuka szczę-
ścia. Człowiek pragnie spełnienia i pragnie, 
aby jego osobista historia miała głęboki sens. 
Nie ma nic gorszego niż życie bezsensowne 
i bezcelowe... Można mieć wiele, cieszyć się 
dobrobytem, czy nawet luksusem, lecz jeżeli 

nie odkrywam sensu swojej wędrówki przez 
świat, to będę nieszczęśliwy. Nie każda droga 
prowadzi do szczęścia! Niestety większość dróg, 
które proponuje nam świat, kończy się ślepymi 
zaułkami. W życiu bardzo łatwo jest się pomy-
lić, pobłądzić – szczególnie kiedy nie widzimy 
żadnych drogowskazów i nie mamy przewod-
nika. Bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie, 
że moje życie jest pielgrzymką – wędrówką ku 
pełni, której tak bardzo szukamy i pragniemy. 
Jeżeli tego nie zrozumiem, będę stał w miejscu 
lub nieustannie kręcił się wokół własnej osi, ni-
czym pies biegający za własnym ogonem. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

13 maja 1917 roku, nieopodal portugalskiej 
miejscowości Fatima Matka Boża objawiła 
się po raz pierwszy trojgu pastuszkom – sze-
ścioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu 
bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, 
dziewięcioletniej Łucji, prowadzącym owce na 
pastwisko. 

Najświętsza Panna poprosiła dzieci, żeby 
przychodziły na to miejsce spotkania trzyna-
stego dnia każdego miesiąca. Orędzie, które im 
przekazała wzywa do: 
•	 pokuty za codziennie popełniane grzechy; 
•	 do odmawiania Różańca Świętego w tej in-

tencji oraz;
•	 do poświęcenia świata Jej Niepokalanemu 

Sercu. 
W każdym objawieniu Maryja kładła nacisk 

na codzienne odmawianie Różańca. Powiedzia-
ła też dzieciom: „Potrzeba, aby ludzie się popra-
wili, aby prosili o wybaczenie swoich grzechów. 
Żeby nie obrażali już Naszego Pana, który jest 
nadmiernie znieważany”. Orędzie z Fatimy jest 

zasadniczo wezwaniem do nawrócenia i poku-
ty, podobnie jak Ewangelia. Pokuta to skrucha 
i przemiana. Pokuta powoduje zmianę życia, 
sposobu myślenia. Rozpoczyna się w sercu; jed-
nak nie pozostaje tam, lecz przenika całe życie 
człowieka. A jak ona przekłada się na nasze ży-
cie? Pokuta polega na znoszeniu z dobrym hu-
morem tysięcy drobnych przeciwności dnia; na 
tym, by nie porzucać rozpoczętej pracy, chociaż 
odeszła nas początkowa ochota. Na spożywa-
niu z wdzięcznością tego, co zostanie podane do 
stołu, bez grymasów lub kaprysów. Pokuta to 
traktowanie zawsze z największą miłością i tro-
ską innych ludzi, szczególnie tych najbliższych. 
To cierpliwe odpowiadanie ludziom uciążliwym 
lub przychodzącym nie w porę. To zmienianie 
lub odkładanie naszych planów, kiedy wyma-
gają tego okoliczności. Czynisz pokutę, kiedy  
z miłością podporządkowujesz się swemu pla-
nowi pomimo wyczerpania, modlisz się pomi-
mo wewnętrznego chłodu czy niechęci.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Bardzo łatwo stracić czas na poszukiwanie sensu tam, 

gdzie go nie ma. Jeszcze łatwiej zmarnować czas na życio-
wą stagnację i bezczynność. Można niestety pójść drogą, 
która kończy się źle... Człowiek potrzebuje przewodnika 
i drogowskazów, aby jego ziemska droga stała się praw-
dziwe drogą życia. Dlatego przyszedł do nas Jezus z Na-
zaretu – Mesjasz i wcielony Syn Boży, który sam mówi  
o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Do nas pielgrzy-
mów błądzących po bezdrożach grzechu, przybył ten, 
którego nieustannie pragniemy i szukamy, nawet gdy nie 
jesteśmy tego świadomi. Jezus przybył, by pokazać nam 
drogę... Nie ma zaś innej drogi niż On sam!

Jezus zapewnia nas, że jest drogą do Ojca. „Nikt nie przy-
chodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” – mówi Pan. Je-
żeli chcę być naprawdę szczęśliwy i pragnę, by moja historia 
miała najgłębszy sens, to trzeba, abym złączył swoje życie 
z Jezusem Chrystusem. Gdy Mistrz z Nazaretu przemierzał 
ziemię galilejską i powoływał swoich pierwszych uczniów, 
to przeważnie wypowiadał trzy proste słowa: „Pójdź za 
Mną”. Apostołowie byli więc tymi, którzy jako pierwsi kro-
czyli za Panem – nie przestali tego robić nawet wtedy, gdy Jezus wstąpił do 
Ojca. Ich życie zostało bowiem nierozerwalnie związane z Tym, w którego 
uwierzyli. My także przez chrzest święty zostaliśmy włączeni w tajemnicę 
Chrystusa. Bycie chrześcijaninem polega więc na tym, aby jak apostołowie 
chodzić za Panem. Potrzeba więc, abym często konfrontował się z pytaniem 
o to, czy Jezus jest naprawdę drogą mojego życia.

Fałszywą drogą, którą najczęściej wybieramy na swą własną zgubę, 
jest każdy nasz grzech, przez który odwracamy się od Pana. Gdy kolej-
ny raz ulegamy słabościom i wybieramy zło, to wkraczamy na prywatne 
ścieżki egoistycznego i iluzorycznego szczęścia. Czy nie dlatego grzeszy-

my, że wydaje się nam to dla nas dobre? Czy nie dlatego 
wybieramy ścieżki kłamstwa, obmowy, chciwości czy nie-
czystości, ponieważ ulegamy taniemu kłamstwu, że dopro-
wadzą nas one choćby do chwilowej radości? Grzech jednak 
nie jest drogą życia – prawdziwą drogą jest tylko Jezus!

Istnieje jeszcze drugi rodzaj fałszywych ścieżek, na któ-
rych może pobłądzić chrześcijanin. Można być człowiekiem 
pobożnym i przywiązanym do wiary, a zarazem chodzić 
własnymi drogami. Są to drogi, które teoretycznie mogły-
by zaprowadzić nas do Boga… i pewnie tak by było, gdyby 
nie to, że pragniemy kroczyć po nich sami! Gdy nie idę za 
Jezusem, gdy On nie jest moją jedyną drogą, to choćbym 
był najpobożniejszy na świecie – nie dojdę do Ojca. Taką 
subtelną i fałszywą drogą może stać się nawet moja własna 
pobożność. Dzieje się tak, gdy moje własne przyzwycza-
jenia religijne i duchowe przekonania, stają się dla mnie 
ważniejsze od samego Pana Jezusa. Gdy pokładam ufność 
we własnych siłach i własnej sprawiedliwości, to choćby 
codziennie składał ręce do modlitwy – nie będę szedł 
drogą wiary, lecz rytualizmu. Dlatego potrzeba, abym nie-
ustannie korygował swoje kroki i badał własne sumienie. 

Tylko Jezus jest drogą... Jedynie prawdziwie idąc za Nim, dojdę do szczę-
ścia i spełnienia – tylko On doprowadzi mnie do Ojca.

Nie ważne czy czuję się największym grzesznikiem ziemi, czy uwa-
żam się za jedynego sprawiedliwego pośród błądzącego świata. Potrzeba, 
abym nieustannie opuszczał swoje prywatne ścieżki i wkraczał na drogę, 
którą jest sam Chrystus. Dlatego warto, abym często i w prostocie serca 
powtarzał słowa Psalmu: Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz 
i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie 
na drogę odwieczną! (Ps 139, 23-24).

Ks. KAMIL DUSZEK

Chrystus Pantokrator,  
VI wiek, 

 Klasztor na Górze Synaj.

Jezus Drogą, Jezus Prawdą, Jezus Życiem!

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Część fatimskiego orędzia dotyczyła poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Gdzie świat może być 

bezpieczniejszy? Gdzie lepiej możemy być bronieni i chronieni? „Poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi to 
znaczy przybliżyć się za pośrednictwem Matki do samego Źródła Życia, które wytrysnęło na Golgocie. To Źródło 
wciąż tętni odkupieniem i łaską. Wciąż się w nim dokonuje zadośćuczynienie za grzechy świata. Wciąż jest ono 
źródłem nowego życia i świętości” (Św. Jan Paweł II, Homilia w Fatimie , 13 V 1982 r.) 

Z objawieniami 1917 roku związane są tajemnice fatimskie
Tajemnice fatimskie to część przesłania i wizji związana z objawieniami w Fatimie, które początkowo nie były 

upublicznione przez wizjonerów. Dwie pierwsze zostały upublicznione w 1941 r., trzecia dopiero 26 czerwca 
2000 r. przez Jana Pawła II.

Tajemnica pierwsza dotyczyła wizji piekła, którą Maryja przekazała dzieciom w 3. objawieniu.
Tajemnica druga odnosiła się do ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Zapowiadała 

także drugą wojnę światową oraz ogromne szkody, jakie Rosja miała wyrządzić ludzkości przez odejście od wiary 
i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu, w tym prześladowania chrześcijan.

Tajemnica trzecia była przeznaczona tylko dla papieży. Była w niej mowa o „białym kapłanie ginącym od kuli 
z broni palnej”, co część osób odnosi do zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r. Mówiąc ogólnie, zawiera-
ła symboliczną scenę, która zapowiadała to, co faktycznie spotkało Kościół w XX wieku, czyli prześladowania  
i męczeństwo.  (AZ) 

Figura Maryi w Sanktuarium 
Matki Boskiej Fatimskiej  

na Krzeptówkach

13 maja – wspomnienie  
Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez za-

strzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam 
życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, 
przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, 
duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, 
odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla  
i Oblubieńca. Amen.                                https://smbf.pl/fatima/modlitwy/ 
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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 11 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 14, 5-18) Działalność Pawła i Barnaby w Likaonii
Psalm (Ps 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16 (R.: por. 1))

Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu Albo: Alleluja
Ewangelia (J 14, 21-26) Duch Święty nauczy was wszystkiego

6.30 1. + Zygmunta Pachnika (10 r.) – of. córka Barbara Wrona
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Stefana (20 r.), Stanisławę (im.), Stefana, Ryszarda, Hannę  
i zm. z obu stron rodziny – of. rodzina Wymiatał 

3. + Helenę Rymuza (2 r.) – of. syn 
4. + Małgorzatę Oniszk (1 r.) – of. córka 

17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Mariannę Głuchowską (9r.) – of. córki 
3. Dziękczynna z racji urodzin Beaty z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny  
– of. mama 

4. Poza parafią. + Irenę Szostek – of. sąsiedzi 
Wtorek 12 maja 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa 

albo wspomnienie św. Pankracego, męczennika
1. czytanie (Dz 14, 19-28) Wędrówki misyjne apostołów

Psalm (Ps 145 (144), 10-11. 12-13. 21 (R.: por. 12))
Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo Albo: Alleluja

Ewangelia (J 14, 27-31a) Pokój zostawiam wam
6.30 1. + Stanisława Kobusa (im.) – of. Alicja Kobus i synowie 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Zofię, Jana, Wacława Kłosiów, Emilię, Franciszka i Tadeusza 
Ciołków – of. rodzina 

3. + Stanisława (im.) i Krzysztofa – of. żona 
4. + Stanisławę Strzalińską, Piotra, Marię, Zofię, Czesława, Zdzisła-

wa, Ireneusza, Danutę, Stanisława, Adama – of. p. Strzalińska 
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Waldemara, Stanisława, Zofię – of. rodzina 
3. + Stanisława Miszczaka – of. żona z dziećmi 
4. Poza parafią: W intencji Amelii o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

Środa 13 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
1. czytanie (Dz 15, 1-6) Spór o przepisy Starego Testamentu

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity
6.30 1. + Stanisława (5 r.), Zofię Boruta – of. dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Piotra Borkowskiego – of. Andrzej Borkowski 
3. + Hannę Dmowską (5 r.) – of. syn 
4.W intencji Michała Wojewódzkiego w 36 r. urodzin z prośbą o 

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Niego Miłosza, Michaliny i żony 
– of. rodzice

17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Stefana Gajowniczka (2 r.) – of. córka 
3. O zdrowie i potrzebne łaski dla Członków KŻR nr 2 pw. Matki Bożej 

Fatimskiej – of. zelatorka Elżbieta Szkup 
4. Poza parafią: + Zygmunta Kolagę – of. Barbara Piskorz 

Nabożeństwo Fatimskie 

Czwartek 14 maja 2020 r.
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

1. czytanie (Dz 1, 15-17. 20-26) Wybór Macieja na Apostoła
Psalm (Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8))

Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził Albo: Alleluja
Ewangelia (J 15, 9-17)Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc
6.30 1. + Kazimierza (r.), zm. rodziców oraz Stefana i zmarłych z rodzin 

Miszczaków i Talachów – of. p. Wakuła
2. Poza parafią: + Andrzeja Rucińskiego – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Stanisława (im.), Arkadiusza Krasnodębskich, Stanisławę 

(im.), Jana Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa Wasilewskich  
– of. p. Zdolińscy 

3. + Janinę, Bronisława i Kazimierza – of. rodzina 
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Krystynę Miałkowską (5 r.) – of. rodzina 
3. + Zofię (24 r.), Henryka i Piotra – of. Hanna Kozioł 
4. Poza parafią: + Henrykę Filipowicz (3 r.) 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 20.00
Piątek 15 maja 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 15, 22-31) Dekret Soboru Jerozolimskiego

Psalm (Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12 (R.: por. 10a))
Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów Albo: Alleluja

Ewangelia (J 15, 12-17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali
6.30 1. + Jana, Irenę i Andrzeja – of. córka 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Zofię (im.) i Franciszka Mędzów oraz rodzeństwo – of. syn 
3. + Czesławę, Zygmunta, Sławomira, zm. z rodz. Myszków, Teresę 

– of. rodzina 
4. + Zofię, Kazimierza, Romana, Krzysztofa, zm. z rodz. Cetnar  

– of. Wiesława Zubek
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Zofię i Stanisława Boruców (im.) – of. syn 
3. + Zofię Oleszczuk – of. rodzina 
4. Dziękczynna w 15 r. ur. Mateusza z prośbą o Boże błogosławień-

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

5. Poza parafią: + Alicję Dobrzyńską – of. siostry z KŻR ze Strzały 
Sobota 16 maja 2020 r.

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, 
PATRONA POLSKI

1. czytanie (Ap 12, 10-12a) Zwyciężyli dzięki krwi Baranka
albo

2. czytanie (1 Kor 1, 10-13. 17-18) Abyście byli jednego ducha
Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b))

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił
Ewangelia (J 17, 20-26) Aby stanowili jedno 

6.30 1. + Bogdana (32 r.) i Alfredę – of. córka 
2. +Marię Soszyńską (3 r.) 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
3. + Helenę Sawtyruk (32 r.), Stanisława, Antoniego, Krzysztofa, 

Krystynę – of. wnuczka 
4. + Jerzego Demczenko, Janinę, Aleksandra, Hannę, Eugeniusza, 

krewnych i dziadków – of. Marianna Demczuk 
5. + Grażynę, Grzegorza, Bogusława Kaszubskich, Joannę i Floren-

tynę Trębicką – of. Elżbieta Kaszubska 
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. + Jana Remiszewskiego – of. Danuta Wierzbicka 

2. Wynagradzająca za popełnione grzechy 
3. Poza parafią: + Zygmunta – of. syn z rodziną 
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Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Andrzej Frankowski

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

•	 Dlaczego post w piątki jest nam potrzebny i jak go przeżywać, aby 
wypływało z niego jak największe dobro? 

•	 Wyciągnęła mnie z kałuży błota i postawiła na skale – mówi o Maryi 
autorka bloga „wojowniczka Niepokalanej”. 

•	 Niemiecki żołnierz podarował jej figurkę św. Józefa. Wojenne wspo-
mnienia mieszkanki naszej diecezji .

•	 Jak w czasie pandemii działają wspólnoty i ruchy katolickie?
•	 O tym, czy mamy wpływ na suszę, i co możemy zrobić, by wody nam 

nie zabrakło.

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

Informacje o życiu parafii (10.05)

Rozważanie różańcowe 
Prymasa Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego

Niedziela 17 maja 2020 r.  
VI NIEDZIELA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 8, 5-8. 14-17)
Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego

Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia chwali swego Pana

Albo: Alleluja
2. czytanie (1 P 3, 15-18) Znaczenie śmierci Chrystusa

Ewangelia (J 14, 15-21) Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy
7.00 1. Dziękczynno-błagalna w 34 r. ślubu Małgorzaty i Józefa – of. rodzina 
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Bolesława i Leokadię Janczur, Heronima, Natalię i Wincentego 
Kupa – of. Jadwiga Janczuka 

3. Poza parafią: + Mariannę Myszkiewicz – of. KŻR ze Strzały 
10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Aleksandry i Ewy z racji imienin  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. Dziękczynno-błagalna w 12 r. ślubu Małgorzaty i Karola  

– of. Karol Zalewski 
3. Dziękczynno-błagalna w intencji Joanny i Andrzeja Zubek  

w 30 r. ślubu oraz w intencji synów Piotra i Mateusza – of. Jubilaci
11.30 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. Dziękczynno-błagalna w 25r. urodzin Łukasza z prośbą o potrzeb-
ne łaski i opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice 

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. Dziękczynna z racji 12 r. urodzin Mai z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niej i rodziców – of. rodzice 
18.00 1. + Stanisława Adamczuka – of. rodzina 
Nabożeństwo Majowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 

godz. 20.00

Papież prosi: w maju odmawiajmy  
Różaniec o uwolnienie od pandemii
LIST OJCA ŚWIĘTEGO  
do wszystkich wiernych  
na maj 2020 r.

Drodzy bracia i siostry,
Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża 

swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca 
należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia 
tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” 
nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie 
na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub 
samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwo-
ści. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; 
i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można 
zastosować.

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które 
możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał 
w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były 
dostępne dla wszystkich.

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z ser-
cem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni 
jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za 
was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i proszę was, módlcie się  
za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.

Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r. 
Święto św. Marka Ewangelisty

 Modlitwa 
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia  

 nadziei. Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzy-
ża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.  
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy 
pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie 
Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby. Pomóż nam, Matko 
Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie 
nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, 
by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

z ul. Chrobrego – 200 zł 
z ul. Chrobrego 6 – 150 zł 
z ul. Chrobrego 12 – 100 zł 
z ul. Góreckiego – 200 zł 
z ul. Konopnickiej – 200 zł
z ul. Sokołowskiej 88 – 100 zł 

z ul. Sokołowskiej 93 – 100 zł 
z Purzeca – 100 zł 
ze Strzały z ul. Siedleckiej – 200 zł 
Dziękujemy osobom, które składa-
ją ofiary na tacę i wpłacają ofiary 
na konto parafialne. 

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

•	 Nabożeństwo Fatimskie w środę 13 maja po zakończeniu Mszy Świętej 
wieczorowej w kościele. W czwartki będzie można adorować Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 20.00. 

•	 Katechezy dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka są zapla-
nowane w parafii na czerwiec. Spotkania pierwszokomunijne i przygo-
towujące do bierzmowania zostaną wznowione, gdy dzieci i młodzież 
pójdą do szkoły. 

•	 Narzeczeni, którzy zgłaszają się do Katolickiej Poradni Życia Rodzinne-
go, mogą odbyć swoje spotkania on-line. W tym celu trzeba się skon-
taktować z panią Karoliną Kordylas (tel. 517 342 410). 

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

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

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja zaczyna wypełniać swoje zadanie. Ma nieść Chrystusa do ludzi. 

Niesie Go najpierw do Poprzednika Pańskiego – Jana, który ma przygoto-
wać drogę Chrystusowi. Jan pierwszy zetknie się z Tym, który nadchodzi, 
aby zbawić świat. Gdy Maryja weszła w dom Zachariasza, drgnęło dziecię 
w łonie Elżbiety. Ona zaś ujawnia tajemnicę Maryi jako Matki Pana. Ma-
ryja w odpowiedzi wypowiada w „Magnificat” swój program i zadanie 
życiowe. Jest to tak zwane „małe Objawienie” rodzinie ludzkiej spraw 
Bożych.
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Uważajcie na ducha niezadowolenia! 
Tymi słowami Ojciec Święty Franciszek w jednej  
ze swoich homilii przywołuje nas do powrotu  
z poczucia porażki i wiecznego niezadowolenia.

Chrześcijanin to człowiek nadziei, całkowitego zawierzenia Bogu. Każ-
dy z nas wie, że wszystko co pochodzi z ręki Boga jest dobre, że nic nie 
dzieje się przypadkowo. Wierzymy w Boży plan, a jednak ciągle narze-
kamy, nieustannie jesteśmy niezadowoleni i szukamy winnych naszych 
niepowodzeń, obciążając przy tym naszych bliskich i znajomych. 

Co nami kieruje, kiedy ciągle tak szemrzemy? Szukając odpowiedzi 
w Słowie Bożym, w Księdze Liczb czytamy o tym, jak Bóg zsyła plagę 
jadowitych węży na szemrzących Izraelitów. Bóg rozgniewał się, bo lud 
zapomniał o dobru, które otrzymał. Zmęczenie i wszelkie trudy wędrów-
ki z Egiptu do Kanaanu sprawiły, że odwracali się od Boga, pamięć ich 
stała się wybiórcza, a zły duch natychmiast to wykorzystywał i zatruwał 
ich serca. Czy my pamiętamy o tym jak bardzo Bóg obdarza nas swoimi 
łaskami?

Często masz pretensję, że Bóg postawił Cię w takiej trudnej sytuacji, 
a czy pomyślałeś, że właśnie ta sytuacja ma sprawić, że twoje serce się 
odmieni i przestanie szemrać, przyjmując wolę Bożą. Po ludzku wiemy, 
jak trudno nam zgodzić się na sytuację, która absolutnie nie mieści się  
w naszych planach. Jak bardzo buntujemy się, kiedy Bóg powoła do Sie-
bie kogoś nam najbliższego. Ciągle stajemy przed Bogiem z zaciśniętymi 
pięściami. Panie Boże, pomodlę się, złożę ofiarę, obyś tylko dał mi to, o co 
Cię proszę – to nasza najczęstsza i ulubiona modlitwa. Próbowałeś kie-
dyś otworzyć rękę, oddać Mu swój smutek i przyjąć Jego wolę? Tak łatwo 
przychodzi nam wypowiadać słowa „bądź wola Twoja, jako w niebie, tak 
i na ziemi”, ale czy nasze serce zgadza się z wolą Pana? 

Nasze niezadowolenie daje ogromne możliwości działania złemu du-
chowi. On tylko czeka na to, by dalej napędzać nasze serce do narzeka-
nia i obrażania Pana Boga. Szatan będzie wrzucał ziarna rozczarowania, 
smutku i frustracji do naszych serc, aż nimi całkowicie zawładnie. Nie 
można pozwolić, by tak się stało. Bóg dał nam wolną wolę i tylko od nas 
zależy komu oddamy nasze życie. Dlatego też warto przewartościować 
nasze problemy, wyciągnąć dłoń, otworzyć serce i poczuć, że nasz Ojciec 
jest bliżej niż myślimy, że czuwa i że kocha nas niewyobrażalną miłością! 
On nas zna i wie, czego nam potrzeba. Jezus przecież powiedział: „U was 
nawet włosy na głowie wszystkie są policzone” (Łk 12,7). Prośmy naszego 
Ojca Niebieskiego, by nas uwolnił od choroby wiecznego niezadowolenia. 
(GŁ-K)

Historia litanii loretańskiej 
Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób 

Matce Bożej. Każdego roku podczas nabożeństw majo-
wych w polskich kościołach i kapliczkach rozbrzmiewa  
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. 

Litanie ku czci Matki Najświętszej znane są już od średniowiecza. 
Ich autorzy wzorowali się na pochodzącej z końca VI w. Litanii do 
Wszystkich Świętych.Termin „litania” (gr. lite, łac. litanea = prośba, 
błaganie) oznacza dosłownie modlitwę błagalną. Od innych modlitw 
błagalnych różni się specyficznym układem. Złożona jest z szeregu 
wezwań-inwokacji, po których następuje stała odpowiedź, np.: 
„módl się za nami” – w litaniach do Matki Bożej i świętych, a jeśli 
zwracamy się do Chrystusa lub innych Osób Boskich – „zmiłuj się nad 
nami” lub „wysłuchaj nas, Panie”.

Litania znana później jako „Loretańska” powstała w XII wieku, 
prawdopodobnie we Francji. Jest dziełem wielu anonimowych 
i nieznanych autorów. Jednak szczególnie była propagowana 
i odmawiana przez pielgrzymówwe włoskim sanktuarium 
maryjnym w Loreto (stąd nazwa: Litania Loretańska). Tam 
też przybrała ostateczną formę i stamtąd zaczęła rozcho-
dzić się na cały Kościół. Po raz pierwszy ukazała się drukiem  
w 1572 r. we Florencji i zawierała 43 wezwania, zatwierdzona 
oficjalnie przez papieża Sykstusa V w 1587 r.11 czerwca 1587 r.  
Sykstus V odmówienie „Litanii Loretańskiej” połączył z dwustu 
dniami odpustu, zalecając, by odmawiano ją również w Kurii Rzymskiej.  
Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI.W roku 1631 Święta Kon-
gregacja Obrzędów zakazała dokonywania w niej jakichkolwiek zmian bez 
jej zgody. Litanię oficjalnie zatwierdził (zezwolił na jej publiczne odmawianie  
w całym Kościele) papież Benedykt XIV (1744-1758). Była to wtedy jedyna 
litania maryjna, która uzyskała aprobatę Stolicy Apostolskiej. Jej wezwania 
formowały się przez wieki, za każdym razem oficjalnie zatwierdzane przez 
Kościół.
Od zakazu w 1631 roku, do oficjalnie wtedy uznanej wersji Litanii Loretań-

skiej, dodawano w późniejszym czasie jeszcze następujące wezwania:
•	Wspomożenie wiernych przez Piusa V w związku ze zwycięstwem nad 

Turkami pod Lepanto (1571 r.);

•	Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta dodane dla diecezji me-
chlińskiej w 1846 r. (rozszerzone na cały Kościół przezPiusa IX na dzień 
przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP w 1854 
r.;
•	Królowo Różańca Świętego dla bractw różańcowych w 1675 r. 
(rozszerzone na cały Kościół w 1883 r. przez Leona XIII)
•	Matko Dobrej Rady dodane w 1903 r. również przez Leona XIII,
•	Królowo Pokoju włączone przez Benedykta XV w 1917 r.,
•	 Królowo Wniebowzięta w 1950 r.przez papieża Piusa XII  
w związku z ogłoszeniem dogmatu o Wniebowzięciu NMP,
•	Królowo świata w 1954 r., jednak tylko dla niektórych kościołów 
lokalnych, nie jest to więc oficjalne wezwanie powszechnie obowią-
zujące,
•	Matko Kościoła tytuł nadany przez Pawła VI w czasie Soboru 
Watykańskiego II. Jan Paweł II przyznał prawo Konferencji Epi-

skopatów do włączenia go do litanii w 1980 r.,
•	Królowo Rodziny wezwanie włączył w 1995 r. również Jan 
Paweł II,
•	Królowo Polski w 1908 r. Kościół w Polsce uzyskał zgodę 
na włączenie tytułu „Królowo Korony Polskiej” (przekształ-

cone po drugiej wojnie światowej w „Królowo Polski”),
•	Matko Miłosierdzia w 2014 r., ale tylko dla polskiej wersji 
litanii.

Oprócz zezwoleń na powszechne wprowadzenie inwokacji, wydano 
wiele zezwoleń ograniczonych do poszczególnych diecezji lub zgromadzeń 
zakonnych. I tak np. franciszkanie uzyskali pozwolenie na umieszczenie 
(na ostatnim miejscu) własnego wezwania Królowo zakonu serafickie-
go (1910 r.), a karmelici stosują od 1689 r. wezwanie Królowo szkaplerza 
świętego.

Litania do Matki Bożej, jest w Polsce bardzo popularną formą mo-
dlitwy. Wyróżnia ją wielka głębia ukazana w każdym wezwaniu. Piękną 
rzeczą jest również to, że wychwalając Maryję i prosząc Ją o wstawien-
nictwo, wychwalamy Boga Ojca, który dał Ją za Matkę nie tylko Zbawi-
cielowi, ale też każdemu z nas. (AZ)
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ukazanie się gazety.Druk: NOWATOR. 
Kancelaria Parafialna czynna  

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

Niedzielny obiad u babci. Mały wnuczek pyta:
 – Babciu, masz WiFi?
 – Nie, skarbie. Mam dziś rosół z makaronem 
oraz schabowego z ziemniaczkami i surówką.
TRZEŹWY KOŃ
Wieczorem z wiejskiego targu wraca furmanka. 
Niestety woźnica nie jest trzeźwy. Zatrzymuje go 
policjant, który każe woźnicy dmuchać w alkomat:
 – Niestety, nie może pan dalej jechać.
 – A dlaczego? Przecież koń jest trzeźwy i zna 
drogę do domu. 
WE MGLE
Na dworze gęsta mgła. Ledwo widać światła 
pojazdów. Kierowca „uczepił się” za jednym  
z aut. Wszyscy poruszają się do przodu. Nagle 
światła, które widział zgasły. Trzask pękających 
plastików zderzaka i brzęk tłuczonego szkła. 
Kierowca wyskakuje z samochodu i krzyczy na 
swojego poprzednika na drodze:
 – Człowieku, zwariowałeś? W takiej mgle świa-
tła gasić?
 – Ja wjechałem do swojego garażu i światła 
zgasiłem. 
WIDAĆ W OCZACH
Rozmawiają koleżanki:
 – Co tam u ciebie?
 – Odchudzam się.
 – To pięknie. Długo już?
 – Z pół godziny. A co widać już?
 – Tak, widać. Głód w oczach!
RECEPTA
Syn wrócił do rodzinnego domu i skarży się  
rodzicom:
 – Dziś znowu pokłóciłem się z Kaśką. Już nie 
daje rady!
Ojciec na to:
 – Synku, naucz się mówić, że ma rację, zanim 
zacznie kłótnię. A jeśli jest już bardzo zła, to do-
daj, że schudła.
STRZELANINA
Znajomi opowiadają sobie domowe historie:
 – Kiedy rano słyszę budzik, to wydaje mi się,  
że do mnie strzelają.
 – I co, zrywasz się?
 – Nie. Leżę jak zabity. (opr. xHD)

ŚWIĘTY MACIEJ APOSTOŁ (14 V) Maciej, 
jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa, dołą-
czył do grona apostołów na miejsce Judasza. Jak 
wynika z lektury Dziejów Apostolskich świecenia 
biskupie zostały udzielone Maciejowi przez nało-
żenie rąk. Widać tu przekonanie Apostołów, co do 
ciągłości historii zbawienia. Jak Stary Testament 
opierał się na 12 pokoleniach Izraela, tak nowy 
powinien opierać się na 12 Apostołach.

Jak pamiętamy wybór dokonał się przez 
losowanie - w tamtych czasach powszechną 
praktykę. Jednak nie było to ot takie rzucanie 
kostką. Apostołowie byli przekonani o działaniu 
Ducha Świętego z pewnością bardziej niż my 
dzisiaj próbujący wszystko zbadać i wyjaśnić. 
Działanie Apostołów zaczęło się od modlitwy: 
„Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych 
dwóch jednego, którego wybrałeś” (Dz 1, 24).

Informacji o Macieju jest niewiele. Zarówno 
hebrajskie imię jak i praktyka Pana Jezusa, któ-
ry wybrał uczniów spośród żydów, świadczą,  
że Maciej był Żydem.

Legendy głoszą, że św. Maciej głosił Ewan-
gelię w Judei, Etiopii i Kolchidzie, zbliżając się 
do Słowian. Prawdopodobnie poniósł śmierć 
męczeńską w Jerozolimie jako wróg i zdrajca 
narodu żydowskiego. Choć na ten temat zdania 
są podzielone. Inni uważają, że Maciej umarł 
śmiercią naturalną w 50 lub 80 roku.

Relikwie św. Macieja, które wg podań od-
naleźć miała św. Helena, znajdują się obecnie 
w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej,  
w kościele św. Justyny w Padwie oraz w Trewi-
rze w Niemczech. 

APOSTOŁ PIŃSZCZYZNY I POLESIA, PA-
TRON POLSKI (16 V) Św. Andrzej Bobola 
urodził się w 1591 r. niedaleko Sanoka w szla-
checkiej rodzinie przywiązanej do katolickiej 
wiary. Od najmłodszych lat kształcił się w ko-
legium jezuickim, prawdopodobnie w Wilnie.  
W wieku 20 lat rozpoczął nowicjat u Jezuitów  
w Wilnie. Po dwóch latach jako kleryk został 
skierowany do pracy pedagogicznej m.in. 
w Braniewie i Pułtusku. Ukończył studia teo-
logiczne na Akademii Wileńskiej i w 1622 r. 
przyjął święcenia kapłańskie, a po roku w Nie-
świeżu rozpoczął bezpośrednie przygotowanie 
do złożenia ślubów zakonnych, tzw. „trzecią 
probację”. W kolejnych latach pracy duszpaster-

skiej św. Andrzej był kaznodzieją, rektorem ko-
ścioła. Prowadził działalność misyjną, obchodząc 
okoliczne wioski, chrzcił i błogosławił związki 
małżeńskie, był prefektem bursy w Nieświeżu.  
W latach 1624-1652, pracował w Płocku, War-
szawie, Wilnie i Pińsku: pełnił funkcję moderato-
ra Sodalicji Mariańskiej, kaznodziei oraz prowa-
dził działalność misyjną wśród ludności wiejskiej.

Św. Andrzej był człowiekiem porywczym  
i skłonnym do gniewu. Jednak jego wybitne 
zdolności i talenty w połączeniu z pracą nad sobą 
dawały mu możliwość łatwego zjednywania lu-
dzi. Pod koniec życia nazywany był świętym.

Niezmordowanie walczył o zbawienie każ-
dego napotkanego człowieka. Z wielką gorli-
wością głosił kazania i spowiadał. Mieszkańcy 
Polesia nadali mu przydomek „łowca dusz - du-
szochwat”. Teren, na którym głosił Chrystusa był 
trudny ze względu na silną obecność prawosła-
wia i nieustające najazdy kozaków. Sam Pińsk 
jest raz po raz zajmowany to przez kozaków,  
to znów odbijany przez wojska polskie.

Działalność misyjna na terenach, gdzie domi-
nowało prawosławie była głównym powodem 
prześladowania i męczeńskiej śmierci Św. An-
drzeja. Bobola został poddany niewyobrażalnie 
okrutnym torturom. Odarty z sutanny, przywią-
zany do płotu i bity nahajkami pozostawał wier-
ny Jezusowi. Oprawcy przygotowali dla niego 
koronę na wzór cierniowej korony Jezusa. Nawet 
w takim stanie mówił do oprawców moja wiara 
prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się.

Oprawcy w nieludzki sposób okaleczyli go 
w rzeźni miejskiej. Palony ogniem i okaleczany, 
ciągle wzywał Jezusa. Zginął 16 maja 1657 r.

Ciało św. Andrzeja pochowano w Pińsku. 
Przez lata zapomniane, w 1702 r. odnalezio-
ne dzięki objawieniom św. Andrzeja, których 
świadkiem byłe rektor kolegium pińskiego. 
Ciało było nietknięte. Mimo złych warunków, 
zachowało naturalne właściwości.

Po licznych trudnościach politycznych  
i wewnątrz kościelnych w 1853 roku odbyła się 
beatyfikacja Andrzeja Boboli. Ciało św. męczen-
nika było wielokrotnie przenoszone od Rzymu 
po Moskwę. Obecnie spoczywa w Warszawie. 
Relikwie są złożone w nowo wybudowanym 
kościele – jezuickim sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli na Rakowieckiej w Warszawie. (KZ)

Uwaga! Mimo że trwamy w kwarantannie, to 
nie zapominamy o rekrutacji do klas pierwszych. 
Niestety nie możemy zaprosić do odwiedzin 
nas na miejscu i zaprezentować naszej szkoły 
uczniom klas ósmych, ale chcemy przedstawić 
ofertę edukacyjną IKLO przy pomocy dostępnych 
powszechnie środków tech-
nicznych. Dlatego w najbliż-
szych tygodniach zapraszamy 
do kontaktu poprzez Skype 
oraz FB. Podamy godziny,  
w których nasi profesorowie 
będą odpowiadali na pytania 
osób zainteresowanych nauką 
w IKLO.

Serdecznie zapraszamy też na Interne-
towy Dzień Otwarty 15 maja w godzinach 
12.00-15.00. 

Przeprowadzimy wtedy transmisję na żywo 
z budynku IKLO, będziemy mówili o szkole, 
przedstawimy materiały pokazujące pracę na-

szego liceum, planujemy 
konkursy, połączenia na 
żywo i inne atrakcje.

Zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych do śle-
dzenia naszej oficjalnej 
strony i FB.

Live na kanale YouTube
KATOLIKSIEDLCE
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