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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
(VII NIEDZIELA WIELKANOCY)

JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI...
(Mt 28, 16-20)

Tylko w Duchu Świętym jesteśmy w stanie 
rozumieć Pisma, poznawać Jezusa i Jego dzie-
ło zbawienia człowieka, uwierzyć i świadczyć  
o Jego miłość do nas. Dary Ducha Świętego są 
dla nas wielką łaską, gdyż pomagają nam głę-
biej wnikać w tajemnicę Boga, pozwalają otwie-
rać się na Jego obecność i działanie w naszym 
życiu, dostrzegać i poznawać ogrom Bożej mocy, 
który okazał się szczególnie w Jezusie, w Jego 
zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i zasia-
daniu po prawicy Ojca na wyżynach niebieskich. 
Czy jestem otwarty na dary Boże, ich działanie 
we mnie i przeze mnie? Czy nie marnuję i nie 
trwonię tych darów?  [www.onjest.pl] 

Św. Augustyn biskup: W dniu dzisiejszym 
nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podą-
żajmy tam sercem razem z Nim. Chrystus już jest 
wyniesiony ponad niebiosa; cierpi jednak na zie-
mi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy utrapień. 
On sam daje tego dowód, gdy woła z niebios: 
„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”, 
oraz: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść”.

Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na 
ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które 
łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem 
niebios? On, który tam przebywa, jest również  
i z nami; a my, którzy tu jesteśmy, i tam razem  
z Nim jesteśmy. Chrystus jest w niebie w swoim 
Bóstwie, mocy i miłości; my nie możemy tam 
przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być 
naszą miłością, ale w Nim.

Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd 
przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy zno-
wu wstąpił do niebios. O tym, że tam przebywał, 
gdy był z nami tu na ziemi, On sam stwierdza tymi 
słowami: „Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, 
który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego, który 
jest w niebie”.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Wnie-
bowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem 
ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej rado-
ści składali Tobie dziękczynienie, i utwierdź naszą 
nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała 
Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
w środę o godz. 19.00 w kościele. (xIJ)

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

Dzień Matki (26 maja) 
Zbliża się Dzień Matki. Co roku tego dnia zawsze ciepło myślimy 
o tych, które dały nam życie, pamiętamy o naszych matkach,  
tych żyjących i tych, których już nie ma wśród nas. 

Wstąpił na niebiosa

Święty Kościół jako ważną  
prawdę dogmatyczną wyznaje, 
że Pan Jezus „wstąpił na niebiosa, 
 siedzi po prawicy Boga Ojca 
wszechmogącego”. 

Są to słowa zaczerpnięte z wyznania wiary, 
zwanego Składem Apostolskim, które często po-
wtarzamy, odmawiając pacierz lub modląc się na 
różańcu. Chrześcijanie od samego początku wie-
rzą oraz głoszą, że Pan Jezus, po swej zbawczej 
Śmierci i chwalebnym Zmartwychwstaniu, wstą-
pił do nieba. Dzieje Apostolskie pouczają nas, że 
to niezwykłe wydarzenie dokonało się dokładnie 
czterdzieści dni po Niedzieli Wielkanocnej. We-
dług narracji przekazanej nam przez św. Łukasza, 
Apostołowie na własne oczy widzieli Chrystusa, 
który wstępował do Ojca. Zjawisko to zrobiło na 

nich tak duże wrażenie, że stali niczym sparaliżo-
wani i nie mogli przestać wpatrywać się w nie-
bo. Potrzebna była nawet specjalna interwencja 
anioła, który upomniał ich słowami: „Mężowie  
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w nie-
bo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie 
tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do 
nieba” (Dz 1,11).

Nie powinno nas dziwić to, w jaki sposób 
uczniowie zareagowali na Wniebowstąpienie 
Chrystusa. W ich uszach ciągle przecież brzmia-
ły słowa zapewnienia, że Pan pozostanie z nimi 
aż do skończenia świata. Z pewnością Apostoło-
wie przeżywali ogromną radość, doświadczając 
wywyższenia Jezusa do chwały Ojca, lecz rado-
ści tej towarzyszyło także zdziwienie, a nawet 
obawa. Najprawdopodobniej uczniowie nie do 
końca wiedzieli, co o tym wszystkim sądzić.  
Nie rozumieli tego, co się wydarzyło. 

Matka. To słowo dla każdego z nas oznacza 
tę osobę, dzięki której jesteśmy na tym świe-
cie. Tę, dzięki której żyjemy. Każdy, przez swoje 
osobiste doświadczenia, trochę inaczej pojmu-
je znaczenie słowa „Matka”, ale jednak zawsze 
jest to osoba, która troszczy się o nas od dziecka, 
czasami może zbyt przesadnie, ale nawet jeśli, 
to wszystko w imię miłości. 

Bycie matką to dla wielu kobiet wielkie wy-
zwanie. Atmosfera panująca np. w mediach nie 
sprzyja kobiecie i jej dziecku (tym bardziej więk-
szej liczbie dzieci). 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Dlaczego Zmartwychwstały od nich „odszedł”? W jaki sposób jest On 

pośród nich teraz obecny? Co to znaczy, że otrzymają innego Parakleta? 
Takie i podobne pytania z pewnością uporczywie pojawiały się w ich 
głowach. Również my powinniśmy się zmierzyć z pytaniem o to, czym 
w swojej istocie jest Wniebowstąpienie Pana Jezus.

Wczesna tradycja chrześcijańska przedstawiała Wniebowstąpienie nie-
zwykle prosto: Chrystus po prostu uniósł się w górę na oczach uczniów, 
następnie zaś zniknął pośród obłoków (Dz 1,2-11; Mk 16,10; Łk 24,50-51). 
Jednak to, co w pierwszej chwili wydaje się proste i oczywiste, wcale ta-
kie nie jest. Musimy bardzo uważać, aby nie spłycić i nie zinfantylizować 
Wniebowstąpienia. Nie możemy także myśleć o tym wydarzeniu w sposób 
magiczny. Mówiąc najprościej: Pan Jezus, wstępując do nieba, nie zasiadł 
na żadnej z chmur, nie poleciał ku gwiazdom ani nie stanął na księżycu. 
Używając dzisiejszego języka, trzeba mocno podkreślić, że Wniebowstąpie-
nie nie jest jakimś „lotem w kosmos” – Chrystus nie wstępuje do kosmosu 
ani nie „scala” się z wszechświatem, lecz powraca do Ojca. Niebo i obłoki 
to przecież biblijne określenia Bożej chwały oraz obecności. Apostołowie 
widzieli zatem na własne oczy coś, co wymyka się ludzkiej percepcji oraz 
ziemskiej logice. Oto Syn Boży, który zstąpił na ziemię i stał się człowiekiem, 
powraca tam, skąd przybył. Ten, który jest Logosem – Słowem Boga, które 
stało się ciałem, powraca do swojej właściwej Boskiej dziedziny istnienia. 
Niestworzony Syn Boga, zrodzony z Ojca przed wiekami, na nowo zostaje 
wywyższony do Boskiej chwały, by odbierać cześć i uwielbienie razem z Du-
chem Świętym i Ojcem, jako druga Osoba Trójcy Świętej. To wszystko może 
brzmieć bardzo tajemniczo i może wydawać się trudnym do zrozumienia... 
Jeżeli tak jest, to dobrze. Wniebowstąpienie jest bowiem Tajemnicą, którą 
nie sposób wyrazić słowami. Najważniejsze, abyśmy rozumieli, że przed-
wieczny Syn wraca do Ojca.

Wniebowstąpienie jest jednak czymś więcej niż tylko powrotem. Tak 
naprawdę Syn Boży nigdy przecież nie opuścił nieba – ponieważ jest On 
zawsze doskonale zjednoczony z Ojcem, to „nosił” On niebo w samym so-
bie. Dzięki misterium Wcielenia w pewien sposób człowieczeństwo Jezusa  
z Nazaretu stało się niebem obecnym na ziemi. Zatem w momencie, gdy 

Wstąpił na niebiosa

Pan Jezus wstępuje do nieba, razem z Nim wstępuje także Jego przebó-
stwione człowieczeństwo, a nawet cała ziemia. Chrystus przecież nie po-
rzucił swojego zmartwychwstałego ciała niczym niepotrzebnej szaty – Syn 
Boży nigdy nie wyparł się raz przyjętej ludzkiej natury. Dlatego Jezus zasia-
da po prawicy Ojca nie tylko jako prawdziwy Bóg, ale także jako prawdzi-
wy Człowiek. Wniebowstąpienie jest zatem ostateczną realizacją naszego 
zbawienia. Dzięki temu, że zmartwychwstały Chrystus – Bóg i Człowiek 
– wstąpił do nieba, niebo zostało otwarte dla każdego z nas. Pan Jezus 
zapewniał Apostołów: „Idę przecież przygotować wam miejsce” (J 14,2). 
Wniebowstąpienie jest więc nie tylko powrotem Syna do Ojca, lecz także 
przyjęciem do nieba tego, co „ludzkie”. Od tego momentu także człowiek 
może mieć udział w chwale nieba. Jezus przygotował dla każdego z nas 
niebieskie „mieszkanie”. Gdy zmartwychwstaniemy, będziemy tam przeby-
wać z duszą i ciałem oraz będziemy podobni do Chrystusa, który zasiada po 
prawicy Ojca. W wyjątkowy sposób oraz jako pierwsza udział w tej chwale 
ma Maryja – Wniebowzięta. Wpatrujmy się w naszą Niebieską Królową  
i pamiętajmy, że także dla nas w niebie jest przygotowane miejsce.

Ks. KAMIl DUSZEK

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Trzeba nieraz sporego hartu ducha, mocnego charakteru, żeby przebić 

się z własną, mądrą intuicją, że macierzyństwo, bycie matką to... powo-
łanie. Nie jest ono wcale takie proste, jak się może wydawać – to wiele 
obowiązków, wielka odpowiedzialność, zmęczenie, ale także ogromna 
radość i niesamowite szczęście, jakie bez dzieci zazwyczaj jest zupełnie 
nieosiągalne. Jeśli zostałyśmy wybrane, to każda z nas otrzymała odpo-
wiednie narzędzia, żeby własne powołanie realizować. Te narzędzia są 
bardzo różne, tak jak różne są drogi do ich realizacji. Jedna matka potrafi 
i chce łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, inna nawet nie myśli 
o podjęciu pracy zawodowej. Ważne, żeby kierować się dobrem swoim, 
dzieci. Ważne, żeby zawsze pytać Boga o plany wobec rodziny i prosić  
o pomoc w kroczeniu życiową drogą.

Często kobiety są  straszone trudami, jakie wiążą  się z  macierzyń-
stwem, bólem porodu, rezygnacją z kariery, właściwie z samej siebie. 
Trzeba zdecydowanie mówić, że bycie mamą to przede wszystkim szcze-
ry śmiech dzieci, to pokłady miłości, jakimi maluchy obdarzają swoje 
mamy, to także duma i radość z osiągnięć naszych dzieci. A co jeśli pro-
blemy z dziećmi, w domu, w pracy nas przerastają. W takich sytuacjach 
przychodźmy do Maryi, u Niej szukajmy mądrości, spokoju i cierpliwości, 
które przy wychowywaniu dzieci są bardzo potrzebne. 

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, 
płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska (Józef 
Ignacy Kraszewski).

I jeszcze jeden cytat: Kochała mnie, gdy przychodziłem i odchodziłem,  
w chwilach największych wzlotów i najgorszych upadków. Miała dla mnie 
bezdenną studnię miłości. Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba 
na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki 
ma się bez zdobywania i bez zasług. I taka właśnie jest miłość matki.  (AZ)

Dzień Matki Rozważanie różańcowe Prymasa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Na Górze Oliwnej zebrała się gromadka ludzi najwierniejszych Chry-

stusowi: Apostołowie i Maryja z niewiastami. Znaleźli się tam nawet 
ci uczniowie, których nie było na Kalwarii. Otoczyli Chrystusa, aby od-
prowadzić Go na drogę do Ojca. Pan Jezus dawał im ostatnie polecenia 
i błogosławił ich. Gdy uniósł się w niebo, na ziemi została zapatrzona 
gromadka. Przystąpili do niej dwaj mężowie w białych szatach, pytając: 
„Czemuż to stoicie, patrząc w niebo?” (Dz 1, 11). Jest to wskazanie, że 
chociaż mamy wpatrywać się w Chrystusa, jednakże naszym zadaniem 
jest umacniać Jego Królestwo – być świadkami Chrystusowymi. Mamy 
się rozejść, iść do pracy, wypełniać Boże plany. A w niebie czeka na 
nas miejsce. Chociażbyśmy bardzo późno przyszli, nawet po stu latach 
ziemskiego życia – nikt nie zajmie naszego miejsca. Ono jest tylko dla 
nas. Nikt nie śmie na nim zasiąść. Gdyby ktoś zatrzymał się w czyśćcu, 
miejsce to będzie czekać, a gdyby całkiem pobłądził – pozostanie pu-
ste. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że już dziś jesteśmy obywatelami nieba, 
że czekasz tam na nas z Twoją i naszą Matką w swym uwielbionym 
Ciele, wziętym z Niej. Daj nam wszystkim przyjść kiedyś do Ciebie, by 
radować się Bożą obecnością w towarzystwie Matki Najśliczniejszej.
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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 25 maja 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła 

albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża 
albo wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy

1. czytanie (Dz 19, 1-8) 
Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Psalm (Ps 68 (67), 2-3. 4 i 5ac. 6-7b. (R.: por. 33a))
Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 16, 29-33) Odwagi, Ja zwyciężyłem świat
6.30 1. + Zofię Boruta (z okazji Dnia Matki) i Stanisława – of. dzieci 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Władysławę (z okazji Dnia Matki) – of. dzieci 
3. + Jana (12 r.) i zm. z obu stron rodziny – of. rodzina 
4. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice 
5. Poza parafią: + Eugeniusza Ornowskiego – of. kuzynka Anna 

Kamińska z Jedlanki 
17.30 Nabożeństwo Majowe – Nowenna do Ducha Świętego
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Joannę Zembek (im) – of. mąż z rodziną 
3. + Kazimierę i Aleksandra Kozłowskich, Stanisławę, Irenę i zm. 

dziadków z rodziny Kozłowskich, Paceltów i Księżopolskich  
– of. Halina Badowska 

4. + Leokadię Gmitrzak (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu 
Wtorek 26 maja 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERA
1. czytanie (Dz 20, 17-27) Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie

Psalm (Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a))
Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 17, 1-11a) Ojcze, otocz swego Syna chwałą
6.30 1. + Rozalię (z okazji Dnia Matki) – of. Elżbieta Łęczycka
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Mariannę Myszkiewicz – of. Ewa i Wiesława Wakuła
3. + Janinę Kliczek (z okazji Dnia Matki) – of. córki i syn 
4. + Józefa (10 r.), Antoninę (8 r.), Zbigniewa, Pawła, Mariannę, 

Wincentego, Łucję, zm. z rodzin Matejczuków, Rawczuków  
i Łukasiuków – of. syn Bogusław

5. Poza parafią: + Eugeniusza Ornowskiego – of. rodzina z Jedlanki 
17.30 Nabożeństwo Majowe – Nowenna do Ducha Świętego
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. Dziękczynna w 29 r. chrztu Tomasza z prośbą o potrzebne łaski, 
opiekę Świętej Rodziny i św. Tomasza – of. rodzice

3. + Elżbietę Kokoszkiewicz (z okazji Dnia Matki), Urszulę Rykiel  
i Janinę Bondorów – of. M Mikołajczuk 

4. Poza parafią: + Andrzeja Frankowskiego – of. siostra Jadwiga 
Środa 27 maja 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa 

albo wspomnienie św. Pawła VI, papieża
1. czytanie (Dz 20, 28-38)

Polecam was Bogu, aby dał wam dziedzictwo ze wszystkimi świętymi
Psalm (Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc (R.: por. 33a))

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi Albo: Alleluja
Ewangelia (J 17, 11b-19) Uświęć ich w prawdzie

6.30 1. + Hieronima, Marię i Tadeusza Bareja – of. rodzina 
2. + Kazimierę Kupińską (1 r.) i zm. z rodziny – of. córka z rodziną

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Józefa (33 r.), Mariannę, Stanisława, Tadeusza, Ryszarda, 

Eleonorę, Stanisława, Mariannę Myszka – of. Helena Barszcz 
3. + Władysława Gabrana (10 r.), Stanisławę i Jana Podlipniaków 

(w r. śm.) – of. rodzina 
4. + Juliana (25 r.), Helenę Domańskich i zm. z rodzin Domańskich 

i Zaleskich – of. córka 
5. Poza parafią: + Mariana (12 r.), Teresę i ich rodziców – of. córka 

z rodziną

17.30 Nabożeństwo Majowe – Nowenna do Ducha Świętego
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Romana Mlonek (35 r.) i jego rodziców – of. syn Jan 
3. + Helenę Wierzbicką (17 r.), Józefa, Henryka, Józefa, Monikę, 

Jana i Stanisława, Roberta Krasuskiego – of. rodzina
4. Dziękczynna w 5 r. odzyskania trzeźwości i wyzwolenie z nałogu 

Pawła – of. Paweł Skiermunt 
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego w kościele

Czwartek 28 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 22, 30; 23, 6-11) Paweł przed Sanhedrynem
Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem Albo: Alleluja
Ewangelia (J 17, 20-26) Aby stanowili jedno

6.30 1. + Barbarę Krupę – of. mieszkańcy ul. Krótkiej i Łąkowej 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Marka, Martę, Leona i Józefa
3. + Jana, Stanisława
4. + Mariannę Sulej 
5. Poza parafią: + męża, syna, wnuczka, zięcia, rodziców, teściów, 

dziadków z obu stron rodziny – of. Natalia Gałecka 
17.30 Nabożeństwo Majowe – Nowenna do Ducha Świętego
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Władysława, Stanisława, Wiesława, Andrzeja i Józefa – of. 
Jadwiga Duk

3. W int. czcicieli św. Joanny Berety Molla – of. Krystyna i Szczepan 
Borutowie 

Nabożeństwo ku czci św. Joanny Beretta Molla
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 20.00

Piątek 29 maja 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY

1. czytanie (Dz 25, 13-21)
Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 11-12. 19-20b (R.: por. 19a))
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach Albo: Alleluja

Ewangelia (J 21, 15-19) Piotr pasterzem Kościoła
6.30 1. Dziękczynna w int rodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla dzieci wnuków – of. Maria 
2. Poza parafią: + Walentego (30 r.), Helenę (25 r.), zm. z rodz. 

Świątków – of. córka 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską

2. + Pawła Ługowskiego (8 r.) i zm. rodziców z obu stron rodziny 
– of. rodzina 

3. Dziękczynna za 92 lata życia Elżbiety z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia 
– of. Teresa Niedziółka 

4. Dziękczynna w 11 r. ślubu Justyny i Michała z prośbą o dary 
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich 
syna Miłosza 

17.30 Nabożeństwo Majowe – Nowenna do Ducha Świętego
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz

2. + Teodorę (25 r.), Jana i ich rodziców – of. Janina Głowacka 
3. + Mirosława Chmielaka (6 r.), Edwarda Truszkowskiego (30 r.), 

Gustawa (4 r.) – of. żona z dziećmi 
4. + Andrzeja Frankowskiego (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu 

Sobota 30 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika 
albo wspomnienie św. Zdzisławy

1. czytanie (Dz 28, 16-20. 30-31) Pobyt Pawła w Rzymie
Psalm (Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b))

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi Albo: Alleluja
Ewangelia (J 21, 20-25) Świadectwo św. Jana Apostoła

Rozważanie różańcowe Prymasa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego



Strona 4 Opiekun nr 21 24 maja 2020 r.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do pana
+ Adamina Wacława Tomczyńska
+ Zofia Szczepańska 

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

6.30 1. Dziękczynno-błagalna w int. Pauliny z racji imienin o Boże bło-
gosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 

2. + Anielę i Bolesława Wójcik i zm. z rodz. Kaszubskich – of. Elż-
bieta Kaszubska

7.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Halinę Ilińską
2. Gregorianka (zakończenie): + Stanisława i Anielę Stachowicz
3. + Konstantego, Michała, Sabinę, Henryka, Czesława i dziadków 

z obu stron 
4.+ Jadwigę Anusiewicz i Czesława– of. syn Janusz
5. + Kazimierza i Czesławę, zm. z rodzin Zakrajko i Hulińskich – of. 

rodzina
6.Poza parafią: + Mariannę Myszkiewicz – of. Marianna Rucińska 

17.30 Nabożeństwo Majowe – zakończenie Nowenny do Ducha Świętego
Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

18.00 1. Wynagradzająca za popełnione grzechy – of. brat 
2. + Janinę i Eugeniusza Białas oraz zm. z rodzin Kowaciów, Flisów 

i Pawłowskich – of. córka z rodziną 
3. Dziękczynno-błagalna w intencji kandydatów do bierzmowa-

nia, ich rodzin i animatorów z prośbą o dar Ducha Świętego 
Parafialne czuwanie modlitewne „Niech zstąpi Duch Twój” 

Niedziela 31 maja 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1. czytanie (Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Psalm (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30))

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Albo: Alleluja
2. czytanie (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
Ewangelia (J 20, 19-23) Weźmijcie Ducha Świętego

7.00 1. + Mieczysława Burgs (35 r.), Jadwigę Burgs, Barbarę Mrowiec, 
Halinę Ciupińską i Helenę Burgs – of. Wanda Cieloch 

8.30 1. + Stanisława (31 r.), Sławomira (25 r.) oraz zm. dziadków  
– of. Wiesław Kowalczyk

2. + Mariannę Myszkiewicz (2 m-c) – of. Wspólnota Różańca Nie-
ustającego

10.00 1. Dziękczynna w int. Łukasza, Artura, Kingi i Roberta z racji Dnia 
Dziecka z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
dla nich i ich rodzin – of. Wanda Głowacka 

2. Dziękczynna w int. dzieci i wnuków z okazji Dnia Dziecka  
– of. Małgorzata Nasiłowska 

11.30 1. Dziękczynno-błagalna w int. Dawida Zajdel w 18 r. urodzin  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa na dalsze lata życia – of. babcia

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + z rodz. Szczechów, Łagodzinów, Radzikowskich i Wojewódzkich 
18.00 1. + ks. Janusza Stefaniuka (6 m-c) 
Nabożeństwo Majowe – „Strumienie miłosierdzia” – Adoracja Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00

Informacje o życiu parafii (24.05)
•	 Dzisiaj przypada szósta rocznica ingresu Biskupa Siedleckiego do ka-

tedry siedleckiej. Pomódlmy się w intencji naszego Ks. Biskupa Kazi-
mierza. 

•	 Sakrament chrztu świętego jest udzielany dzieciom w drugą i ostatnią 
niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13.00. 

•	 Na podstawie decyzji Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy z dnia 15 maja 
2020 r., istnieje możliwość (dla chętnych) przeprowadzenia Uroczy-
stości Pierwszej Komunii Świętej przed wakacjami (koniec czerwca). 
Rodzice, którzy zdecydują się na Pierwszą Komunię Świętą dziecka  
w czerwcu, są proszeni o zapisanie dziecka na ten termin w najbliższą 
niedzielę (24 maja) w zakrystii po każdej Mszy św. Jednocześnie przy-
pominamy, że kolejny termin Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej 
jest zaplanowany po wakacjach 26 września 2020 o godz. 11.00.

•	 Nabożeństwa majowe w tygodniu będą sprawowane w kościele  
o godz. 17.30, w niedziele po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. 

•	 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego odbędzie się w kościele w środę 
27 maja o godz. 19.00. Zapraszamy, by razem słuchać słowa Bożego  
z najbliższej niedzieli i modlić się. Nagranie rozważań będzie dostępne 
na stronie internetowej naszej parafii. 

•	 22 maja br. (piątek) w całym Kościele rozpoczęła się nowenna przed uro-
czystością Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii będziemy się modlili  
o Ducha Świętego codziennie w trakcie nabożeństwa majowego  
o godz. 17.30. Propozycja nowenny do pobrania i wydrukowania jest 
podana na naszej stronie internetowej. Módlmy się w tych dniach ra-
zem, chociaż nie zawsze każdy może przyjść do kościoła. 

•	 Zapraszamy do udziału w WIGILII ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  
w sobotę 30 maja:
- 17.30 - nabożeństwo majowe, zakończenie nowenny do Ducha 

Świętego (możliwość spowiedzi) 
- 18.00 - Eucharystia z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (bę-

dziemy się modlili szczególnie za młodych przygotowujących się do 
bierzmowania, za ich rodziny i animatorów)

- czuwanie modlitewne „Niech zstąpi Duch Twój”
•	 W czwartek 28 maja po Mszy Świętej o godz. 18.00 będą modlitwy 

za wstawiennictwem św. Joanny Beretta Molla i błogosławieństwo 
matek oczekujących narodzin dziecka, a następnie adoracja Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 20.00. 

•	 W niedzielę 31 maja po zakończeniu nabożeństwo majowego  
w kościele odbędzie się kolejne czuwanie „Strumienie Miłosierdzia”  
– zapraszamy. 

•	 Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 w ko-
ściele odmawiają różaniec o ustanie epidemii koronawirusa i o pomyśl-
ność Ojczyzny. Prosimy wiernych, by w rodzinach również odmawiali 
różaniec.

•	 Wyjazd kapłanów z posługą sakramentalną do chorych jest planowany 
na (pierwszą sobotę) 6 czerwca br. 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Paweł Cepek, kawaler z parafii Krześlin i Monika Łydkowska, panna  
z parafii tutejszej  - zapowiedź 1
Szymon Krasnodębski, kawaler z parafii Krynica i Sylwia Troć, panna 
z parafii tutejszej - zapowiedź 1
Kamil Marcin Wyżywniak, kawaler z parafii tutejszej i Anna Wioletta 
Kosiorek, panna z parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach - zapowiedź 2

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze-
czonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
z ul. Góreckiego – 200 zł 
z ul. Jagiełły 19 – 100 zł 
z ul. Konopnickiej – 150 zł 
z ul. Sokołowskiej – 100 zł 
z ul. Słowackiego – 100 zł 

ze Strzały, u. Siedlecka – 100 zł 
ze wsi Żytnia – 200 zł 
Dziękujemy osobom, które 

składają ofiary na tacę i wpłacają 
ofiary na konto parafialne. 

•	Na	Zachodzie	popkultura	wyprodukowała	już	nowego	człowieka.	Nie	
wie, co to Sacrum. Osąd może wydawać się radykalny, ale - niestety 
- w znacznym stopniu jest prawdziwy. Co robić, aby nie popełnić tego 
błędu w Polsce?

•	Jak	odkryć	i	pielęgnować	piękno	oraz	kobiecość?	Poradniki	oferują	setki	
dobrych rad, tymczasem najlepsze patenty są... w Biblii. 

•	Żyła	krótko,	ale	tak,	że	do	jej	grobu	nie	ustają	pielgrzymki	wiernych	
proszących o łaski. Kim była s. Maria Dulcissima 

•	Jak	skutecznie	wołać	do	Boga	i	jak	usłyszeć	odpowiedź?	
•	Na	płacz	dziecka	należy	reagować	zawsze,	ale	nie	zawsze	tak	samo.	

Dlaczego noworodki płaczą? 
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Wezwania Litanii Loretańskiej (cz.2)
Panno roztropna: Życie składa się z bardzo różnorodnych sytuacji, 

zdarzeń, których nie mamy możliwości przewidzieć. Musimy uczyć się  
w jaki sposób postąpić w danej chwili czy sytuacji, która nas spotyka. 
Tą umiejętność nazywamy roztropnością. Maryja posiadła ją w stopniu 
doskonałym. Umiała ocenić sytuację, by postąpić najlepiej jak można. 
My ucząc się roztropności potrzebujemy przewodników. Najlepszym  
z nich jest Maryja, mistrzyni roztropności.

Panno czcigodna: Maryja wie, że jest godną czci, nie boi się użyć słów, 
które podkreślają Jej godność: „oto bowiem odtąd błogosławić mnie 
będą wszystkie pokolenia”. Umie podziękować Bogu za tę wielką łaskę. 
Wie, że prawda o Jej godności podkreśla godność Stwórcy. My kierując 
się fałszywą pokorą, kompleksami, nie umiemy dostrzec naszej godno-
ści. Maryjo czcigodna, prosimy, by Twoja pokora uczyła nas prawdziwie 
patrzeć na siebie i tym samym chwalić naszego Stwórcę.

Panno wsławiona: W historii Kościoła Maryja wsławiła się przede 
wszystkim swoim bezwarunkowym zawierzeniem Bogu wypowie-
dzianym w słowie „fiat” przez pośrednictwo anioła. Od tego momentu 
uczy nas Ona, że najlepszą rzeczą na świecie jest bezgraniczne zaufanie 
Bogu. Sławimy Ją właśnie za to, że zachęca nas do powtarzania tego 
aktu nieustannie w naszym życiu. Maryjo pokazuj nam, że powinniśmy 
całą energię naszą spożytkować na pewne kroczenie za Bogiem.

Panno można: W naszym świecie władza, wysokie urodzenie, bycie 
możnym kojarzą się z wyniosłością, wykorzystaniem swojej siły i po-
zycji. Jednak władza, królowanie w Królestwie Bożym oznacza służbę, 
dostrzeganie potrzeb i pokochanie drugiego człowieka. Maryja, obda-
rzona łaską pokory jest dla nas wzorem. W tym właśnie wyraża się Jej 
wysokie pochodzenie, Jej moc i władza. Maryjo, ucz nas prawdziwej 
służby, otwieraj nasze oczy na potrzeby braci, ukazuj nam wartość 
i szczęście płynące z miłości.

Panno łaskawa: Kiedy człowiek zgrzeszy, boi się spotkać z Bogiem, 
boi się wielkości Jego majestatu. Dlatego Bóg stał się człowiekiem, 
by pokazać nam swoją łaskawość, ale czasem czujemy się niegodni 
spotkania z Jezusem. Dlatego Jezus stawia nam swoją Matkę. Ona jest 
bowiem Panną łaskawą, pełną Bożego miłosierdzia i dobroci, daną nam 
po to, by nas do Boga przyprowadzić. Maryja przekonuje nas o łaska-
wości i dobroci swego Syna.

Panno wierna: Nikt z nas nie może o sobie powiedzieć, że przez całe 
życie był do końca wierny Bogu. Małe lub większe niewierności są  
w naszym życiu na porządku dziennym. Maryja zaś nigdy, nawet my-
ślą, nie odstąpiła od Boga, chociaż nie rozumiała wszystkiego. W czasie 
wielkiej ciemności duchowej, kiedy Jej Syn leżał w grobie, jedynie Ona 
zachowała wiarę, że powróci. Kiedy twoja wiara, wierność sumieniu, 
Bogu, Kościołowi wisi na  włosku albo  już zniknęła, szukaj pomocy 
u tej wiernej Służebnicy Pana.

Zwierciadło sprawiedliwości: Zwierciadło bez żadnych zniekształceń 
odbija rzeczywistość. Mówimy o Maryi, że jest zwierciadłem spra-
wiedliwości, gdyż w Niej możemy dokładnie przejrzeć się i zobaczyć 
kim jesteśmy. Widzimy, gdzie w naszym życiu jest obecna łaska Boża, 
a gdzie jeszcze brak nam sprawiedliwości i miłości. Maryjo, Zwierciadło 
sprawiedliwości, pokazuj nam nasze wady, słabości i grzechy, byśmy 
mogli z większą gorliwością, ale i ufnością przylgnąć do naszego mi-
łosiernego Boga.

Stolico mądrości: Przedwieczna Mądrość zdecydowała się przyjść na ten 
świat w najbardziej pokorny sposób – przez niewinną kobietę. Maryja 
stała się w ten sposób tronem, stolicą Mądrości. Sama czerpie z Niej swą 
mądrość, a każdemu, kto szuka mądrości pokazuje, gdzie można ją zna-
leźć. Zagubionemu wskazuje drogę, głupcowi ukazuje wyjście z błędu, 
filozofowi pomaga dostrzec istotę prawdy. Każdego chce doprowadzić 
do mądrości, do widzenia Boga. Stolico mądrości, pokaż nam jak żyć, 
na czym polega prawdziwa mądrość, gdyż tak wiele w nas głupoty.

Przyczyno naszej radości: Człowiek staje się naprawdę szczęśliwy gdy 
najgłębsze pragnienia jego duszy zostają spełnione. Właśnie Maryja jest 
takim w pełni spełnionym człowiekiem. Z duszą i ciałem, cała jest wypeł-
niona Bogiem. Widząc ją, wiemy do czego dążymy, wiemy, że warto się 
starać, próbować ciągle na nowo, nie rezygnować. Widząc Maryję wiemy, 
że życie w pełni jest możliwe i dla nas, bo Ona jest zapowiedzią tego, kim 
mamy się stać. Maryjo, Przyczyno naszej radości, nie pozwól nam ulec 
rozpaczy, zniechęceniu, ale odnawiaj w nas radość.

Przybytku Ducha Świętego: Każdy chrześcijanin żyjący w łasce uświęca-
jącej może o sobie powiedzieć, że jest świątynią Ducha Świętego! Jednak 
nasze świątynie nie są jeszcze w pełni przygotowane na Boże mieszkanie, 
gdyż jest w nas jeszcze wiele słabości, niedoskonałości, wad. Maryja zaś 
w pełni, przez swoje doskonałe „fiat”, przyjęła Ducha Świętego. Jest Jego 
najpiękniejszym mieszkaniem. Będąc bliżej Niej, stajemy się bardziej 
świątyniami Boga. Duchu Święty, przychodź do naszego życia. Chce-
my, by pomagała nam w tym Maria z Nazaretu. Przyjdź Duchu Święty 
przez Maryję i uczyń nas Twoim mieszkaniem na zawsze.

Przybytku chwalebny: Maryja jest miejscem, gdzie zamieszkała chwa-
ła Boża, jest tą przestrzenią, gdzie przebywał Bóg, gdzie chwała Boga 
najbardziej się objawiła. Tak jak w tabernakulum przechowujemy Ciało 
Pańskie, tak w niej przebywało Ciało Chrystusa. Maryję możemy zabrać 
wszędzie, a wraz z Nią Jezusa: na spacer, do pracy, na wykłady, do szko-
ły. Maryjo, Ty jesteś pełna chwały Bożej. Pomóż nam zanieść tę chwałę 
do wszystkich miejsc, które Chrystusa jeszcze nie widziały albo o Nim 
zapomniały, by cały świat napełnił się Bożą obecnością.

Przybytku sławny pobożności: Maryję nazywamy miejscem znanym, 
sławnym, często nawiedzanym, gdzie kwitnie pobożność. Maryja 
bowiem wzbudza w wierzących taką miłość do Boga, taki szacunek 
i przywiązanie, że można porównać Ją do kościoła, budynku, w któ-
rym  ludzie oddają cześć Bogu. Maryja tworzy specjalną przestrzeń 
do wychwalania Boga. Ona gromadzi ludzi wokół swego Syna. Maryjo, 
ucz nas prawdziwej pobożności, jak wychwalać Boga we wspólnocie 
Kościoła, jak uczestniczyć w  sakramentach, jak się modlić. Spraw, 
by kwitła w nas prawdziwa pobożność.

Różo duchowna: Róża w królestwie kwiatów króluje swym majestatem 
i godnością nad innymi. Podobnie Maryja wyróżnia się swoim ducho-
wym pięknem i głębią spośród wszystkich stworzeń, sprawia, że wszy-
scy chcą stać się podobni do Boga, gdyż Ona tak bardzo Go przypomi-
na. Piękno zbawia świat, bo pociąga ludzi do Boga. Różo duchowna, 
niech Twoje  piękno budzi w  nas pragnienie stawania się pięknymi 
Bożym pięknem. Inspiruj nas do przemieniania siebie i wszystkiego 
wokół przez piękno.

Wieżo Dawidowa: O wieży dawidowej czytamy w Księdze Pieśni nad 
Pieśniami, że była potężna. Kto miał w  ręku taką wieżę, panował 
nad miastem. Maryja jest właśnie taką wieżą, która strzeże dostępu 
do Kościoła, żeby żadna zgubna nauka nie przeniknęła do jego wnę-
trza. Ta wieża pomaga nam odeprzeć ataki złego, który ciągle chce 
nas oderwać od Boga. Maryjo, potężna nasza Obrono, ochraniaj nas 
przed tym wszystkim, co może oderwać nas od Chrystusa.

Wieżo z kości słoniowej: Obok wieży dawidowej, w Jerozolimie sta-
ła inna, piękniejsza, zdobiona kością słoniową, symbolem bogactwa  
i piękna. Maryja została przyrównana także do tej wieży. Nie tylko bo-
wiem broni Kościoła, ale  także olśniewa swoim pięknem, zachęca, 
by wejść do Kościoła. Uświadamia jak bardzo piękny musi być sam 
Kościół, jeżeli u wejścia jego stoi tak zdobiona wieża. Maryja ukazuje 
piękno Kościoła. Wieżo z kości słoniowej, przyciągaj do Kościoła tych, 
którzy jeszcze nie znają Chrystusa, pokazuj im wewnętrzne piękno Ko-
ścioła. Przypominaj także nam, że jest On piękny.

Domie złoty: Salomon wybudował w Jerozolimie świątynię dla Boga 
Jahwe, wnętrze której  tonęło w  złocie. Dom złoty, najpiękniejszy 
ze  wszystkich, uczyniony jako miejsce przebywania chwały Bożej. 
Stąd właśnie wziął się ten tytuł Maryi. Nie tylko przyjęła chwałę Bożą, 
ale stała się domem samego Boga. Bóg zaś stwarzając Maryję, uczynił 
arcydzieło doskonałe, gdyż w Niej zamieszkać miał Jego Syn. Maryjo, 
najpiękniejsza świątynio Boga, domie złoty nie ręką ludzką uczyniony, 
ale wszechmocą Bożą, spraw, by w nas, tak jak w Tobie, zamieszkał 
Twój Syn, Jezus Chrystus.

Arko przymierza: Arka Przymierza, której budowę zlecił Mojżesz, miała 
stać się miejscem przebywania chwały Bożej, podnóżkiem Boga. Izrael 
nie posiadał przedmiotu świętszego niż Arka Przymierza. Maryja zaś 
niewypowiedzianie przewyższa Arkę, gdyż była miejscem przebywania 
nie świętych przedmiotów, ale Syna Bożego. Bóg chce dla Niej najwięk-
szej czci, jaką można oddać stworzeniu. Tak, jak od Izraelitów wymagał, 
by czcili Arkę, tak od nas chrześcijan wymaga, byśmy czcili Matkę Jego 
Syna. (AZ)

Ciąg dalszy za tydzień
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ZACHÓD MĄDROŚCIĄ SWOJĄ OŚWIECIŁ  
Św. Beda Czcigodny (łac. Venerabilis)  
(25 V) Żył na przełomie VII i VIII w. w Anglii. 
Zwyczajem w tamtych czasach było posyłanie 
młodych chłopców do klasztorów na naukę  
i wychowanie. Nazywano ich oblatami, czyli  
w przyszłości stawali się kandydatami. Św. 
Bedę rodzice oddali do klasztoru benedykty-
nów w Weartmouth, gdy miał 7 lat. Po dwóch 
latach przeniósł się do opactwa w Jarrow. Tam 
wstąpił do klasztoru i spędził w Jarrow 50 lat. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 703 roku. Po-
święcił się modlitwie i studiowaniu. Znajomość 
greki, łaciny i hebrajskiego pozwoliły mu na 
zgłębianie nauki Ojców Kościoła oraz pogłębio-
ne studia nad Pismem Świętym.

Św. Beda pozostawił po sobie wiele dzieł. 
Najważniejsza jest historia Anglii. Spisał rów-
nież dzieje powstania opactw, w których prze-
bywał: św. Piotra w Weartmouth i św. Pawła 
w Jarrow. Ze spisanego przez Bedę Martyro-
logium korzystano przy tworzeniu wykazów 
świętych Kościoła. Napisał również żywoty 
św. Atanazego, św. Kutberta oraz św. Feliksa 
z Noli.

Św. Beda był człowiekiem o licznych talen-
tach i zainteresowaniach. Zachowało się 50 
jego homilii. Liczne komentarze do Biblii dają 
mu prymat pierwszeństwa wśród egzege-
tów średniowiecznych. Pisał o naturze rzeczy, 
gramatyce, poezji i ortografii, a swoje działa 
opatrywał licznymi rysunkami. Zachowały się 
również jego dzieła poetyckie.

Św. Beda zmarł w 735 r. W 1899 r. papież 
Leon XIII ogłosił św. Bedę Czcigodnego dokto-
rem Kościoła. Jest patronem angielskich pisarzy, 
historyków i miasta Jarrow. Swoje zawołanie 
biskupie i papieskie: Miserando atque eligendo, 
papież Franciszek zaczerpnął z homilii św. Bedy 
Czcigodnego o powołaniu celnika Mateusza.

ŚWIĘTA URSZUlA lEDÓCHOWSKA (29 V) 
Urodziła się w 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. 
Wykształcenie zdobywała w Sankt Polten w In-
stytucie Najświętszej Maryi Panny. Po ukończe-
niu nauki Julia Maria - takie imiona nadali jej 
rodzice - wraz z rodziną zamieszkała w Lipnicy 
Murowanej koło Bochni. W 1887 r. wstąpiła do 
urszulanek w Krakowie. Przyjęła imię Maria Ur-
szula. Pracowała w internacie sióstr, a w 1904 r. 
została przełożoną domu w Krakowie. W 1906  r. 
 założyła internat dla studentek – pierwszy  
w Polsce. Za zgodą papieża Piusa X objęła 
kierownictwo polskiego internatu i liceum 
św. Katarzyny w Petersburgu. Udała się tam 
z dwiema siostrami. W Finlandii św. Urszula 
otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Podczas  
I wojny światowej wygłaszała odczyty o Polsce 
w krajach skandynawskich i organizowała po-
moc dla polskich osieroconych dzieci.

Pod koniec wojny przeniosła dom zakonny  
z nowicjatem ze Szwecji do Danii. Tam też 
utworzyła szkołę i dom opieki dla dzieci pol-
skich. W 1920 r. siostra Urszula osiedliła się  
w Pniewach koło Poznania. Założyła tam nowe 
zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego – urszulanek szarych – zatwierdzo-
ne przez Benedykta XV jeszcze w tym samym 
roku, niewątpliwie dzięki wstawiennictwu brata 
rodzonego siostry Urszuli - Włodzimierza Le-
dóchowskiego, ówczesnego generała jezuitów.

Siostra Urszula zmarła w Rzymie w 1939 r. 
Beatyfikacji siostry Urszuli dokonał Jan Paweł 
II w 1983 r. Również Jan Paweł II kanonizował 
siostrę Urszulę w 2003 r. Obecnie doczesne 
szczątki św. Urszuli Ledóchowskiej spoczywa-
ją w Pniewach. Święta Urszula swoim życiem 
i pracą uczyła siostry radosnej ewangelicznej 
służby. Mawiała: Naszą polityką jest miłość.  
I dla tej polityki jesteśmy gotowe poświęcić na-
sze siły, nasz czas i nasze życie. (KZ)

W ciepły majowy wieczór na ławeczce siedzi 
grono starszych panów 75+. Jeden z nich na-
rzeka, że wszystkiego szuka, bo nie wie gdzie 
położył. Inny wyjaśnia:
 – Jeśli ciągle nie wiesz, gdzie coś położyłeś, to 
nie twoja wina. Winny jest wtedy mały wredny 
Niemiec o nazwisku Alzheimer!
CONSTANS
Dwie koleżanki „w sile wieku” przeglądają swoje 
stare fotografie:
 – Zobacz, jakie byłyśmy piękne, miałyśmy 
mniej lat.
 – To nie jest tak, moja droga. Każda kobieta 
powinna w pewnym wieku ustalić ile ma lat  
i już się tego trzymać...
NIE BĘDZIESZ MŁODSZA
Koleżanki zachęcają sąsiadkę:
 – Chodź z nami na wycieczkę rowerową.
 – Dziewczyny, zobaczcie, jak ja wyglądam.  
Jestem na to już za stara.
 – Kaśka, zastanawiasz się, czy nie jesteś na coś 
za stara? Pamiętaj, że już nigdy nie będziesz 
młodsza. Bierz rower i jedziemy.
KONWENCJA GENEWSKA
W czasie epidemii żona nie pozwala mężowi 
wychodzić na miasto. Dziś także oświadczyła:
 – Kochanie, wyjeżdżam do moich rodziców, 
dlatego dziś obiadu nie będzie.
 – Jak to tak? Przecież każda żona ma obowią-
zek karmić męża.
 – Niby dlaczego?
 – Ponieważ zgodnie z Konwencją Genewską 
każdy więzień ma prawo do gorącego posiłku.
RYSOPISY I PORTRETY
Na komisariat policji wpada córka komendanta:
 – Tato, rzucił mnie mój chłopak.
– No to pięknie. I co teraz?
– Tu masz listę podejrzanych, rysopisy i portrety 
pamięciowe tych, którzy go do tego namówili.
DEFINICJA USZU
 – Co to są uszy?
 – Są to dwie klapki do podtrzymywania maski 
i czapki! (opr. xHD)

Modlitwa o dary 
Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem 
i zakończeniem Świąt Paschalnych, gdyż posłanie 
Ducha Świętego, Ducha Ojca i Syna, Ducha Praw-
dy, Ducha Miłości, Ducha Obrońcy i Pocieszyciela, 
który dalej prowadzi dzieło Jezusa, było celem 
Jego zbawczej działalności. W nowennie przed tą 
uroczystością Kościół – jak niegdyś Apostołowie 
w Wieczerniku – prosi o Ducha Świętego i Jego 
siedmiorakie dary, aby coraz pełniej mógł żyć 
w wolności i godności dzieci Bożych oraz spełniać 
swą misję w świecie. 

Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim oso-
bistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec 
nauczył go  modlitwy  do Ducha Świętego, mó-
wiąc swemu synowi: Nie modlisz się dosyć do 
Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Nie-
go. Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny  
św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na 
spotkaniu z  młodzieżą przy kościele św. Anny 
w Warszawie. Powiedział wtedy: Przyjmijcie ode 

mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec 
i pozostańcie jej wierni. (Źródło: www.misericors.org)

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania  
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha 
tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się 
zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał 
rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy 
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.


