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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 ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
POKÓJ WAM (J 20, 19-23)

Jakie jest miejsce Ducha Świętego w moim 
życiu? Kim On dla mnie jest? Czy nie traktuję Go 
tylko jako pomoc w trudnych momentach życia? 
A może o Duchu Świętym przypominam sobie 
przed trudnym egzaminem lub skomplikowaną 
sprawą, którą muszę rozwiązać?

Duch Święty to nieustanna obecność Boga 
w naszym życiu, a nasza wiara w Jego realną 
obecność wyraża się przez dialog. Dlatego war-
to postawić sobie pytania: Z kim w ciągu dnia 
poważnie rozmawiam? Z kim konsultuję moje 
plany? Kogo proszę o pokazanie słusznych roz-
wiązań w trudnych sprawach, a kto mi pomaga 
w codziennych decyzjach? Czy w tym, co czynię 
można w ogóle zobaczyć działanie Ducha Świę-
tego? A może wcale Mu nie pozwalam na dzia-
łanie i nie pragnę Jego inspiracji?

Trzeba sobie uświadomić, że Duch Święty 
jest Duchem POKOJU i być może, aby uspoko-
ić swoje serce, trzeba prosić o łaskę poznania 
tego, co niszczy pokój, co przeszkadza Duchowi 
zamieszkiwać w nas nieustannie. Jakie grzechy, 
jakie przywiązanie do grzechów (wspomnienia 
grzechów!), jakie tęsknoty i jakie plany, których 
boimy się utracić, są przeszkodą w trwaniu  
w jedności z Bogiem, jedności, która owocuje 
pokojem?   ks. Maciej Warowny; [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Św. Cyryl Jerozolimski: Duch Święty zstę-
puje łagodnie i pełen dobroci; jest także pełen 
słodyczy i świeży jak miła wonność, a Jego 
jarzmo jest nader lekkie. Jego nadejście poprze-
dzają przebłyski światłości i wiedzy. On sam zaś 
przychodzi jako Duch Chrystusa, przejęty tym 
samym pragnieniem, by zbawiać, uzdrawiać, 
pouczać i upominać, wzmacniać i pocieszać, 
wlewać światło w duszę tego, kto Go przyjmuje, 
a poprzez niego oświecać także innych. 

Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia 
dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający 
wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świę-
tego na całą ziemię i dokonaj w sercach wier-
nych tych cudów, które zdziałałeś w początkach 
głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, 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.(xIJ)

Dziękujemy za kapłaństwo Chrystusa
W pierwszy czwartek po Uroczysto-

ści Zesłania Ducha Świętego w Kościele  
obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana (w tym 
roku jest to 4 czerwca 2020 roku). 

To stosunkowo młode święto, w Polsce 
obchodzone jest od 2013 roku. Ma ono być 
inspiracją do szczególnie gorliwej modlitwy  
o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie,  
a także ma przyczyniać się do świętości ży-
cia duchowieństwa. O święto to postulowały 
episkopaty i środowiska zakonne, dla upa-
miętnienia Roku Kapłańskiego, który ob-
chodzony był od 19 czerwca 2009 roku do  
11 czerwca 2010 roku. Ojciec Święty Bene-
dykt XVI przychylił się do tych próśb i usta-
nowił Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego  
i Wiecznego Kapłana. 

Dzień wyznaczony na to święto przypada  
w tygodniu po Uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego i tydzień przed Uroczystością Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Okres, 
kiedy obchodzimy wszystkie te trzy święta na-
biera wyjątkowo dostojnego charakteru. Umoc-
nieni Duchem Świętym, możemy wielbić Jezusa 
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  
i Jego Najświętsze Ciało. To nowe święto wpisu-
je się w cykl uroczystości i świąt obchodzonych 
po zakończeniu cyklu paschalnego. 

Pan Jezus w Wielki Czwartek w Wieczerniku 
ustanawia sakrament kapłaństwa. Poprzez Mi-
sterium Paschalne objawia się jako najwyższy 

Kapłan, który składa ofiarę za grzechy całego 
świata. W kapłaństwo Chrystusa wpisane jest 
kapłaństwo ludzi przyjmujących sakrament 
święceń. W kapłanach Pan Jezus realizuje dzi-
siaj swoje kapłaństwo. Wypływa stąd potrzeba 
pogłębienia tej tajemnicy i przeżycia odrębne-
go święta. Świat potrzebuje kapłanów, my po-
trzebujemy kapłanów. W czasie, kiedy cierpimy  
z powodu braku powołań, to święto powinno 
wyjątkowo motywować do głębokiej modlitwy 
o liczne i święte powołania, o kapłanów, dla 
których Najwyższym Kapłanem jest Chrystus 
- Bóg, który stał się człowiekiem, by pełnić ka-
płańską misję na ziemi, czyli umrzeć na krzyżu 
i założyć Kościół. 

Otwórzmy nasze serca, uwielbiajmy Chrystu-
sa Najwyższego Kapłana i prośmy, aby obdaro-
wał swój Kościół kapłanami, którzy kierując się 
Słowem Bożym, będą nam przewodnikami na 
drodze życia ku świętości. (G Ł-K) 

Duch Święty – Miłość Boża  
i Niestworzony Dar
Wierzymy, że Pan Bóg jest jeden  
– wyznajemy, że jest w trzech Osobach.  
Jak pojąć tę prawdę?

 Wielu teologów próbowało wyjaśnić tajem-
nicę Trójcy Świętej – używali różnych przykła-
dów i symboli. Ostatecznie każdy z nich musiał 
z pokorą klęknąć przed Tajemnicą Trójjedynego 
Boga. Najpiękniej o Trójcy Świętej pisał chyba 
św. Augustyn z Hippony, wielki Ojciec Kościoła, 
żyjący na przełomie IV i V wieku. Dostrzegał On, 
że Duch Święty dosłownie ‹jest› Miłością Ojca  
i Syna. Warto zatrzymać się dłużej nad tą piękną 
interpretacją.

Pismo Święte objawia nam, że człowiek zo-
stał stworzony na Boży obraz i podobieństwo. 
Nosimy więc w sobie także w jakiś sposób obraz 
Trójcy Świętej. 

Musimy jednak pamiętać o jednym – je-
steśmy tylko niedoskonałymi ludźmi, Bóg jest 
zaś od nas nieskończenie piękniejszy, większy 
i doskonalszy. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Bierzmowanie (cz. I) 
NAZWA SAKRAMENTU

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Gdy ja wypowiadam jakieś sło-

wo, jest ono bardzo niedoskonałe 
– wyraża tylko część moich myśli, 
tylko w pewnej mierze pokazuje, 
kim jestem. Gdy Bóg wypowiada 
swoje Słowo, to jest ono tak dosko-
nałe, że jest Osobą, jest Bogiem! 
Tym Słowem jest zrodzony przed-
wiecznie przez Ojca Syn Boży. Ten 
sam, który stał się człowiekiem 
– Jezusem z Nazaretu, naszym 
Zbawicielem. Słowo Boże jest drugą 
Osobą Trójcy Świętej. Gdy ja kocham, to moja miłość jest bardzo niedo-
skonała – jest w niej tyle egoizmu, tak często nie jest ona prawdziwym 
darem z siebie. Gdy Bóg kocha, to jego Miłość jest tak doskonała, że jest 
Osobą, jest Bogiem! Tą Miłością jest Duch Święty, który pochodzi od Ojca 
i Syna. Ten sam, który w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił na Kościół, i którego 
otrzymujemy w chrzcie, by być dziećmi Bożymi. Św. Augustyn podkreślał, 
że Miłość Boża jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Duch Święty to Miłość!

Gdy próbuję zrozumieć tę prawdę, to myślę często o rodzicach, któ-
rzy kochają swoje dziecko. Wyobrażam sobie tatę, który bardzo kocha 
swojego syna. Bierze go na kolana i mówi mu o swojej wielkiej miłości. 
Nie zatrzymuje się jednak na słowach, pragnie tę miłość okazać. Może 
dawać swojemu dziecku przeróżne prezenty, ale one tylko częściowo 
wyrażą jego miłość. Nic nie zastąpi bliskości – tata więc tuli swego syna 
w ramionach. Podobnie i Ty możesz pomyśleć o Bogu! Gdy Bóg Ojciec 
mówi Ci, jak bardzo Cię kocha, to Jego Słowem jest sam Jezus. Gdy Bóg 
okazuje Ci swoją miłość i bliskość – niejako tuli Cię w ramionach – to 
Jego Darem jest sam Duch Święty. Chrzest czyni nas dziećmi Bożymi  
– w tym sakramencie Bóg Ojciec przygarnia nas i otacza swoją Miłością 
jako przybrane dzieci w Jezusie Chrystusie. Tą przygarniającą Miłością 
jest sam Duch Święty, którego otrzymujemy podczas tego sakramentu.

Jak wiemy Duch Święty działa w każdym sakramencie. Jednak w sa-

kramencie chrztu i bierzmowania 
działa szczególnie i przychodzi do 
człowieka jako Dar. Dlaczego są to 
zatem dwa oddzielne sakramenty?

Dzieje Apostolskie w drugim 
rozdziale opisują Zesłanie Du-
cha Świętego. Znamy dobrze ten 
moment – był to dzień Pięćdzie-
siątnicy, który do dziś uroczyście 
obchodzimy w Kościele. Apostoło-
wie znajdujący się w Wieczerniku 
zostali wtedy napełnieni Duchem 

Świętym i zaczęli przemawiać obcy-
mi językami. Otrzymali moc Ducha Świętego, który rozpalił ich swoim 
ogniem, aby stali się świadkami Jezusa Chrystusa. Zostali oni w pełni 
uzdolnieni do misji, którą otrzymali od Zmartwychwstałego – namasz-
czeni Bożą miłością zaczęli nieść Ewangelię aż na krańce świata. To wy-
darzenie można odczytać jako obraz tego, co dokonuje się w sercu czło-
wieka podczas sakramentu bierzmowania. Otrzymujemy wtedy znamię 
Ducha Świętego i Jego siedmiorakie dary, które uzdalniają nas do bycia 
dojrzałymi świadkami Ewangelii. Pismo Święte ukazuje nam jednak, że 
Pan Jezus już wcześniej, jeszcze przed Pięćdziesiątnicą, udzielił swoim 
uczniom Ducha Świętego. Św. Jan opisuje w dwudziestym rozdziale 
swojej Ewangelii moment, gdy Zmartwychwstały Jezus przychodzi do 
Apostołów. Jak czytamy, Zmartwychwstały Pan „tchnął na nich i po-
wiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego»”. To wydarzenie jest z kolei 
obrazem tego, co dokonuje się w duszy człowieka podczas sakramental-
nego chrztu. Duch Święty jest niczym tchnienie życia. W chrzcie świętym 
otrzymujemy więc Ducha Świętego, który daje nam życie. W bierzmo-
waniu zaś zostajemy uzdolnieni przez Tego samego Ducha, aby dzielić 
się ze światem otrzymanym wcześniej darem. Dlatego też chrzest trzeba 
przyjąć przed sakramentem bierzmowania – nie można bowiem dzielić 
się czymś, czego jeszcze samemu się nie posiada. 

KS. KAMIL DUSZEK

Duch Święty – Miłość Boża i Niestworzony Dar

Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego. 
W ujęciu greckim oznacza ono w sposób dosłowny pomazanie, które jak 
łatwo zauważyć, występuje także w paru innych sakramentach. Począt-
kowo sakrament ten był udzielany od razu po chrzcie przez gest wkła-
dania rąk. Potwierdza to opisane w Dziejach Apostolskich wydarzenie 
wkładania rąk przez Apostołów i przekazywanie Ducha Świętego (por. Dz 
8,17). Po pewnym czasie dodano, mające podkreślić dar Ducha Świętego, 
namaszczenie krzyżmem świętym. Krzyżmo (gr. chrisma) oznacza olejek, 
maść oraz namaszczenie (chryzmacja – inna nazwa tego sakramentu). 
Chrześcijanie nawiązują tym terminem przede wszystkim do Jezusa 
Chrystusa (Christos – namaszczony, albo pomazaniec), który został na-
maszczony Duchem Świętym (por. Dz 10,38 ).

Na Wschodzie bierzmowanie nazywa się chryzmacją, czyli namasz-
czeniem krzyżmem lub myronem (krzyżmo i myron są synonimami).  
Stąd też w języku starocerkiewnym sakrament ten nosi nazwę myropo-
mazanie.

Między IV a V wiekiem na Zachodzie przyjęła się nazwa confirmatio 
(umocnienie), ponieważ sakrament ten „utwierdza chrzest i równocze-
śnie umacnia łaskę chrzcielną” ( por. KKK 1289 ).

Polska nazwa bierzmowanie co prawda wywodzi się z języka łaciń-
skiego, ale przybyła do nas nieco okrężną drogą. Wpływ na nie miało 
starogermańskie firmen (umacniać). Następnie Czesi oddali te wyrażenie 
zgodnie ze swoimi zasadami fonetycznymi jako birzmowati. To właśnie 
od naszych czeskich sąsiadów pojęcie to trafiło do języka staropolskiego. 
Bierzmo oznacza więc belkę umacniającą konstrukcję budowlaną.

Kościół łaciński ujmuje w tym sakramencie nie tylko samo namaszcze-
nie, ale przede wszystkim umocnienie w Duchu Świętym. (AK)

Rozważanie różańcowe Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zesłanie Ducha Świętego
Jesteśmy w Wieczerniku. Jest w nim Matka Najświętsza, Apostołowie i niewiasty 

galilejskie. Chrystus posyła Ducha mądrości i rozumu, rady i umiejętności, Ducha mę-
stwa, pobożności i bojaźni Bożej. Duch Święty jest dla wszystkich, dla każdego. Wszyscy 
ze zgromadzonych, którzy Go przyjmą, otrzymają ognie Boże. Są one po to posyłane, 
aby i w naszych sercach się rozpaliły. Chrystus tylko tego pragnie, aby ten Ogień w nas 
zapłonął. „Przybądź, Duchu Święty i spuść z nieba wzięty, światła Twego strumień...”
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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 1 czerwca 2020 r.
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA 

1. czytanie (Rdz 3, 9-15. 20) Matka żyjących
Psalm (Ps 87, 1-3. 5-6)Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu

Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego
2. czytanie (Dz 1, 12-14)

Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa
Ewangelia (J 2, 1-11) Wesele w Kanie Galilejskiej

lub Ewangelia (J 19, 25-27) Oto Matka twoja
7.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Helenę Wolską – of. dzieci

2. + Irenę w 1 r. i zm. z rodz. Sobiesiaków – of. rodzina 
3. + Henrykę Rymuza w 5 r. – of. córka 
4. + Irenę Sobiesiak – of. Katarzyna Sobiesiak 

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci Marty, Pawła, Ewy,  
Karola, Jadzi, Leona i Felicji z prośbą o dary Ducha Świętego 
 – of. rodzina 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Jadwigę Zalewską – of. dzieci

2. + Henryka w 3 r., Emiliana, zm. z rodz. Strusów i Skupów – of. rodzina
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące  

– of. Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
4. Poza parafią: Dziękczynna w 11 r. urodzin Natalii  

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

Wtorek 2 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IX TYGODNIA ZWYKŁEGO

 albo wspomnienie świętych Męczenników Marcelina i Piotra 
1. czytanie (2 P 3, 12-15a. 17-18) Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Psalm (Ps 90 (89), 2 i 4. 10. 14 i 16 (R.: por. 1b))
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Ewangelia (Mk 12, 13-17) Podatek należny cezarowi
6.30 1. + Małgorzatę Mikiciuk z okazji urodzin – of. sąsiedzi

2. + Andrzeja Frankowskiego – of. rodzina sąsiadów 
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Józefa Piątka – of. Marta Borkowska 
3. + Aleksandra, zm. z rodz. Łastowieckich, Siennickich,  

Tomaszewskich, Tarasiuków i Krystynę Ostojską  
– of. Stanisław Łastowiecki 

4. + Janinę Bernaciak w 18 r. i jej małżonka Eugeniusza 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. + Jana, Franciszkę, Antoniego, Helenę, Stanisława,  
Władysława, zm. z rodz. Serzysków i Kajków – of. córka

3. Dziękczynno-błagalna w int. Zuzanny, Mikołaja i Miłosza 
o opiekę Matki Bożej dla nich i ich rodziców – of. babcia

4. Poza parafią: + Zenobiusza Kondraciuk w 1 r.  
– of. córka Bożena

Środa 3 czerwca 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY
pierwsza środa miesiąca – modlimy się za wstawiennictwem św. Józefa

1. czytanie (2 Tm 1, 1-3. 6-12) Rozpal na nowo charyzmat Boży
Psalm (Ps 123 (122), 1b-2 (R.: por. 1b)) Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy

Ewangelia (Mk 12, 18-27) Zmartwychwstanie umarłych
6.30 1. Dziękczynna w 12 r. ślubu Katarzyny i Macieja z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla nich i ich dzieci Jasia, Marysi i Maksymiliana 

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. + Stanisława Borkowskiego – of. Andrzej Borkowski 
3. + Leszka Daniluka z okazji imienin – of. żona z dziećmi 
4. + Antoniego w 1 r., rodziców z obu stron – of. żona 
5. + ks. Janusza Stefaniuka o łaskę zbawienia wiecznego  

– of. Paweł Skiermunt 
6. Poza parafią: Dziękczynna w intencji dzieci, wnuków,  

prawnuków o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. Natalia Gałecka 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Teresy w 70 r. urodzin  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo  
św. Józefa na dalsze lata życia – of. dzieci 

3. W intencji czcicieli św. Józefa 
4. Za zamarłych polecanych w wypominkach

Nowenna do św. Józefa
19.00 Spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego w kościele

Czwartek 4 czerwca 2020 r.
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

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

1. czytanie (Rdz 22, 9-18) Ofiara Abrahama
albo 1. czytanie (Hbr 10, 4-10) Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Psalm (Ps 40 (39), 7-8a. 8b-9. 10-11b. 17 (R.: por. 8a i 9a))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Ewangelia (Mt 26, 36-42) Smutna jest dusza moja aż do śmierci
6.30 1. + Bogusława Łydkowskiego, Mariannę i rodziców  

z obojga stron – of. syn 
2. + Eugeniusza Ornowskiego – of. koleżanka Barbara 

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
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. + Kazimierza Skolimowskiego w 9 r. – of. żona i córka 
4. + Helenę Wolską w 1 r. – of. dzieci 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. + Janinę Kliczek z okazji urodzin – of. córki, syn i mąż
3. + Mariana w 11 r., Marię, dziadków z obu stron rodziny 

 – of. Tomasz Gochnio
4. Poza parafią: Dziękczynna w intencji ofiarodawców 1%  

dla Huberta Wójcika – of. rodzice
5. Poza parafią: + Feliksa w 40 r., Genowefę Pruchenków,  

Apolonię, Feliksa, Zdzisława Charutów 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 20.00  

– Godzina Święta
Piątek 5 czerwca 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA 
pierwszy piątek miesiąca – wynagradzamy za grzechy 

1. czytanie (2 Tm 3, 10-17)
Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania
Psalm (Ps 119 (118), 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168 (R.: por. 165a))

Obfity pokój miłującym Prawo
Ewangelia (Mk 12, 35-37) Mesjasz jest Panem Dawida

6.30 1. + Eugeniusza, Waldemara, Adama, zm. z rodz. Strzałków  
i Talachów – of. Marta Strzałek 

2. + Andrzeja Frankowskiego – of. pracownicy  
Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego 

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. + Krystynę Szybka w 6 r.
3. Dziękczynno-błagalna w int. Jerzego oraz w 70 r. urodzin  

Elżbiety o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,  
światło i dary Ducha Świętego – of. żona

4. + Janusza Dobrowolskiego w 9 r. – of. rodzina 
5. Poza parafią: + Zygmunta, Janinę, Jadwigę,  

Andrzeja, Wacławę – of. rodzina 
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
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18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  
z racji I piątku miesiąca 

3. + Wojciecha Siwińskiego, Barbarę, Leokadię i Tadeusza  
Siwińskich – of. mama 

4. + Halinę i Mieczysława Sikonów, Grażynę i Cezarego – of. rodzina 

Sobota 6 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IX TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę  
albo wspomnienie św. Norberta, biskupa; pierwsza sobota miesiąca 

1. czytanie (2 Tm 4, 1-8) Wykonaj dzieło ewangelisty
Psalm (Ps 71 (70), 8-9. 14-15b. 16-17 (R.: por. 15a))

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość
Ewangelia (Mk 12, 38-44) Jałmużna ubogiej wdowy

6.30 1. + Józefa, Helenę, Janinę, Tadeusza, zm.z rodz. Ciozdów – of. córka 
2. Dziękczynno-błagalna w 1 r. ślubu Michała i Marioli z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. mama 
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
3. Wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi z prośbą  

o wyzwolenie z uzależnień – of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
4. Dziękczynno-błagalna z okazji imienin Leszka o potrzebne 

 łaski i błogosławieństwo Boże – of. żona z córką 
5. + Wiesława Duka z okazji imienin – of. żona i syn 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona 

2. Dziękczynno-błagalna w 15 r. ślubu Iwony i Dariusza  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa  
na dalsze lata życia – of. Małżonkowie 

3. W intencji błagalno-dziękczynnej z prośbą o zdrowie  
Teresy, światło, dary i owoce Ducha Świętego,  
opiekę Maryi i św. Józefa 

4. Poza parafią: O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świę-
tego na czas egzaminów maturalnych dla Jana – of. rodzice 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający
Niedziela 7 czerwca 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY; pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9) Bóg miłosierny i łagodny

Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b))
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

2. czytanie (2 Kor 13, 11-13) Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
Ewangelia (J 3, 16-18) 

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony
7.00 1. + Mariannę Myszkiewicz – of. Edyta Rytel i Zofia Wakuła 
8.30 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macrafa, Mieczysława, 
Teresę, Janinę, Władysława, zm. z rodz. Sysików  
i Stachowiczów – of. rodzina 

10.00 1. + Edwarda Malinowskiego w 9 r., Elżbietę, Stanisła-
wę, Czesława, zm. z rodz. Malinowskich, Sawickich, 
Kryńskich oraz dziadków z obojga stron – of. dzieci 

2. Dziękczynna w int. Alicji i Mariusza w 4 r. ślubu z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla nich i syna Juliana 

3. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w int. Genowefy Ozga  
w 85 r. urodzin – of. córki z mężami i z rodzinami 

11.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Anny i Emila Głuchowskich  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. Anna Głuchowska 

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie z Kołami Żywego Różańca
16.30 1. + Wiesława Kłosa z racji imienin oraz Andrzeja Kłosa  

– of. Mieczysława Kłos 
18.00 1. + za męża Józefa Duka w rocznicę ślubu – of. żona Barbara Duk 
Nabożeństwo Czerwcowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie  

do godz. 20.00

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Mateusz Kubuj i Ewa Kubuj, związani cywilnie z parafii tutejszej zap.1.
Łukasz Borkowski, kawaler z parafii tutejszej i Aneta Maria Górzyńska, 
panna z parafii Ducha Świętego w Siedlcach - zapowiedź 1.
Paweł Cepek, kawaler z parafii Krześlin  
i Monika Łydkowska, panna z parafii tutejszej - zapowiedź 2.
Szymon Krasnodębski, kawaler z parafii Krynica  
i Sylwia Troć, panna z parafii tutejszej  - zapowiedź 2.

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

Zapowiedzi

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•	 Cykl artykułów poświęconych nowemu biskupowi 
•	W jaki sposób duch święty przekonuje nas o grzechu? W czym jeszcze 

uwidacznia się jego działanie? I kiedy szczególnie warto wzywać ducha 
świętego?

•	 Jaki jest najprostszy, a zarazem najskuteczniejszy sposób na zdegrado-
wanie człowieka? Przestać od niego wymagać! 

Oto Matka twoja!
1 czer wca 2020 r.,  

w poniedziałek obchodzi-
my Święto Najświętszej 
Maryi Panny, Matki Ko-
ścioła. Ewangelia św. Jana 
podaje: Obok krzyża Jezusa 
stały: Matka Jego i  siostra 
Matki Jego, Maria, żona 
Kleofasa, i Maria Magdale-
na. Kiedy więc Jezus ujrzał 
Matkę i stojącego obok Niej 
ucznia, którego miłował, 
rzekł do Matki: Niewiasto, 
oto syn Twój. Następnie 
rzekłdo ucznia: Oto Matka 
twoja. I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie (J 19, 25-27). Święto Matki Kościoła obchodzone zawsze 
w poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, przeprowadza 
nas z Okresu Wielkanocnego w Okres Zwykły. Zostało ono wprowadzo-
ne do polskiego kalendarza liturgicznego w 1971 roku przez Episkopat 
Polski za zgodą Ojca Świętego Pawła VI. Matka Boża – Oblubienica Du-
cha Świętego była obecna w Wieczerniku wraz z Apostołami –„trwali 
jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,  
i braćmi Jego” (Dz 1, 14), kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Od tych 
wydarzeń Maryja, nasza Wspomożycielka i Matka Kościoła czuwa i towa-
rzyszy swoim dzieciom nieustannie. Tytuł Matki Kościoła nadawali Maryi 
teologowie i uczeni od początków dziejów Kościoła. Prymas Polski, kard. 
Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 
1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uza-
sadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. W wystąpieniu 
tym przywołał doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Boża, 
nieustannie była obecna w naszych dziejach, będąc naszym ratunkiem, 
pomocą i zwycięstwem. W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie 
o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat 
Polski zaś włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Mat-
ko Kościoła, módl się za nami”. Wystąpił również z prośbą do Ojca Święte-
go, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w całym Kościele 
Powszechnym, a także, aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła dla 
Kościoła Powszechnego. Dla nas Polaków Matka Boża jest otaczana szcze-
gólną czcią i miłością, uciekamy się do swojej Matki w każdej potrzebie. 
Ciągle doświadczamy Jej matczynej opieki, wiemy, że nasze troski i bóle 
powierzone Jej stają się lżejsze do podźwignięcia, a lęki i obawy utulone 
w Jej matczynych ramionach jakby niebyłe. Kościół to my, Jej dzieci, które 
niestrudzenie Maryja Matka Kościoła prowadzi do Swojego Syna Jezusa 
Chrystusa. (G Ł-K)
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Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Stanisława Więsak

INFORMACJE Z ŻYCIA DIECEZJI SIEDLECKIEJ 
•	 Biskup Kazimierz Gurda podjął decyzję o nadaniu kapłanom Die-

cezji Siedleckiej godności kościelnych. Dekrety nominacyjne Ksiądz 
Biskup wręczył odznaczonym kapłanom podczas spotkania, które od-
było się w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej w poniedziałek 25 maja o godz. 
10.00. Gratulujemy zwłaszcza kapłanom, którzy od wielu lat mieszkają 
i posługują w naszej parafii. Życzymy obfitości darów Ducha Świętego  
i wiele radości w Chrystusowym kapłaństwie. 
Ks. prał. Bernard Błoński – po dokonanym wyborze przez Kapitułę 
Kolegiacką Łukowską, został zatwierdzony na urzędzie prepozyta tejże 
Kapituły na okres 5 lat. 
Ks. dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego oraz kie-
rownik Referatu Budownictwa i Konserwacji Zabytków Kurii Diecezjal-
nej Siedleckiej – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły 
Kolegiackiej Janowskiej.

•	 Wszystkie Panie zapraszamy do udziału w V Diecezjalnej Pielgrzym-
ce Kobiet do Pratulina, w niedzielę 31 maja br. na godz. 10.00.  
W tym roku niestety ze względu na ograniczenia związane z pandemią 
koronawirusa zachęcamy do uczestnictwa w niej przez transmisję na 
żywo na YouTube Podlasie24.pl i radiową za pośrednictwem Katolickie-
go Radia Podlasie. Pielgrzymka odbędzie się pod hasłem: „Bohaterki 
codzienności”, zaś tematyka jej dotyczyć będzie między innymi „Feno-
menu kobiety” w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

•	 W święto NMP Matki Kościoła, 1 czerwca o godz. 11.00, w Katedrze 
Siedleckiej będą miały miejsce święcenia biskupie ks. kanonika 
Grzegorza Suchodolskiego.
Pragnąc, aby jak największa liczba wiernych zarówno z naszej diecezji, 
jak i innych zakątków kraju czy świata, mogła uczestniczyć w tym waż-
nym wydarzeniu dla Biskupa Grzegorza i dla diecezji siedleckiej, Msza 
Święta z obrzędem święceń będzie transmitowana przez Katolickie 
Radio Podlasie i Telewizję Trwam. Biskup nominat Grzegorz Suchodol-
ski dziękuje za duchową łączność i modlitwę i zaprasza 1 czerwca do 
duchowej łączności z nim.

•	 6 czerwca br. o godz. 10.00 w katedrze siedleckiej dziesięciu alumnów 
V roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej z rąk 
Biskupa Grzegorza Suchodolskiego, przyjmie święcenia diakonatu. 
Wydarzenie to poprzedzą rekolekcje, odbywające się w całkowitej ciszy  
i odosobnieniu. Kandydaci rozpoczną je 30 maja br. Zachęcamy do pod-
jęcia modlitwy w intencji kandydatów do święceń, aby jak najowocniej 
przygotowali się do posługi w Kościele Siedleckim.

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, obdarz tych naszych braci duchem 
pobożności i męstwa. Spraw, aby jako diakoni, godnie pełnili służbę przy 
ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię. Który żyjesz i królujesz  
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

INFORMACJE O ŻYCIU PARAFII (31.05)
•	 Uroczystość I Komunii Św. (dla chętnych) wyznaczona jest na  

20 czerwca 2020 r. (sobota). Dzieci są podzielone na dwie grupy: I gru-
pa – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach. II grupa: Szkoła 
Podstawowa w Strzale, Szkoła Podstawowa Katolicka, Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Siedlcach, Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Siedlcach. 20 czerwca Msza św. dla grupy I o godz. 
9.00, grupa II o godz. 11.00. Spotkanie organizacyjne dla rodziców 
będzie w najbliższą niedzielę (31 maja) po Mszy św. o godz. 10.00 – 
grupy I, po Mszy św. o godz. 11.30 – grupy II. Spotkanie będzie w auli  
w dolnej części kościoła. Wchodzimy wejściem „Instytut Teologiczny”. 
Na spotkanie przychodzi tylko jeden rodzic bez dziecka! Można wziąć 
coś do notowania. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania  
i przebiegu Uroczystości I Komunii Św. będą podane na spotkaniu.

•	 Sakrament chrztu świętego jest udzielany dzieciom w drugą i ostatnią 
niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13.00. W tym miesią-
cu 14 i 28 czerwca.

•	 Katechezy dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka będą 
odbywały się w niedziele czerwca (począwszy od 7.06) o godz. 17.30  
w sali przy zakrystii. 

•	 Wznawiamy spotkania grup młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania. 

•	 Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa w ty-
godniu będą sprawowane w kościele o godz. 17.30, w niedziele po 
zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. 

•	 Spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego odbywają się w środy o godz. 
19.00. Zapraszamy, by razem słuchać słowa Bożego z najbliższej nie-
dzieli i modlić się. 

•	 Wyjazd kapłanów z posługą sakramentalną do chorych odbędzie się  
w pierwszą sobotę 6 czerwca br. od godziny 8.30. Kapłani pojadą tyl-
ko do tych chorych, którzy zostaną „na nowo” zgłoszeni. Prosimy, aby  
w tym tygodniu zgłosić chorych do zakrystii lub kancelarii (można też 
zadzwonić, najlepiej w godzinach kancelaryjnych 16.00 – 17.30). 

W TYM TYGODNIU:
•	 pierwsza środa miesiąca – na Mszy Świętej o godz. 18.00 modlimy się 

w intencji czcicieli św. Józefa – kartki z intencjami za wstawiennic-
twem naszego Patrona wrzucamy do skrzynki „pod chórem” lub przy-
nosimy do zakrystii;

•	 pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitw za kapłanów i o nowe 
powołania – Godzina Święta (adoracja Jezusa w ciszy) po zakończeniu 
Eucharystii o godz. 18.00 do godz. 20.00;

•	 pierwszy piątek miesiąca – zachęcamy do spowiedzi świętej;
•	 pierwsza sobota miesiąca – wspólny różaniec będzie odmawiany po 

Mszy Świętej o godz. 7 (prowadzą członkowie Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka) i o godz. 18.00 (prowadzi Wspólnota „Strumienie Miłosier-
dzia”);

•	 pierwsza niedziela miesiąca – adoracja Jezusa po Mszy Świętej o godz. 
13.00, a następnie spotkania z Kołami Żywego Różańca;

•	 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.

•	 Dzisiejsza Msza Święta o godz. 10.00 będzie transmitowana na parafial-
nym Facebooku. Z dniem dzisiejszym kończymy już transmisje Euchary-
stii. Serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Pastorowi za transmisje wielu 
liturgii w czasie Triduum Paschalnego, w niedziele wielkanocne i w dni 
powszednie, gdy przyjście do kościoła było utrudnione lub niemożliwe.

•	 W kontekście ogłoszonej dzisiaj (27.05) decyzji, dotyczącej zniesienia li-
mitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co – de facto – 
daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, zachęcam księży 
biskupów do odwoływania udzielonych ogólnych dyspens od uczestnic-
twa w niedzielnych Mszach Świętych. Jednocześnie – w nawiązaniu do 
Zarządzenia Rady Stałej KEP 1/2020 z dnia 12 marca 2020 – sugeruję, 
aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami 
infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, 
które czują obawę przed zarażeniem. Przypominam równocześnie  
o konieczności zachowania w kościołach dystansu dwóch metrów  
i obowiązku zakrywania ust i nosa. 

+ Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
z ul. Chrobrego 7 – 100 zł 
z ul. Jagiełły – 100 zł 
z ul. Mireckiego – 50 zł 
bezimienna – 100 zł 

Dziękujemy osobom, które 
składają ofiary na tacę i wpłacają 
ofiary na konto parafialne. 
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INNY…
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Mama karci słowem syna w czasie epidemii:
– Wszystkie dzieci pomagają w domu, tylko ty 
całymi dniami leżysz na kanapie!
– Ależ mamo, przecież sama mówiłaś, że powi-
nienem być inny niż wszyscy.
NIESPRAWIEDLIWE ŻYCIE...
Spotykają się dwie koleżanki:
– Życie jest niesprawiedliwe.
– Dlaczego tak myślisz?
– Zobacz! Wojna kończy się pokojem, tydzień – 
weekendem, romans weselem. Tylko pieniądze 
kończą się przed pierwszym. Kończą się i już!
MAŁŻEŃSKA ROZMOWA
Żona żali się mężowi:
 – Jestem bardzo niezadowolona z mojej wagi. 
Za dużo ważę.
 – Kochanie, uświadom sobie, że człowiek taki, 
jak ty o złotym sercu, żelaznych nerwach i twar-
dym charakterze nie może być lekki!
ROCZNIK
Spotykają się dwaj wdowcy:
 – Przyszła starość. Z wielu rzeczy musimy zre-
zygnować.
 – Nie jest aż tak źle, mamy możliwość wyboru. 
A ty, gdybyś musiał coś zostawić, to byś wolał 
zrezygnować z wina, czy z kobiet?
 – A to zależy od rocznika.
JEDZENIE I PICIE
Policjant zatrzymuje samochód i pyta kierowcę:
 – Pił pan coś dzisiaj?
 – Nie piłem. A dlaczego nigdy mnie nie zapy-
tacie, czy jadłem.
NOWOŚCI
Żona do męża:
 – Niektórzy z naszego bloku mają dobrze. Na 
przykład ta Malinowska z IV piętra ma nowy 
samochód.
Zdenerwowany mąż odpowiada:
 – A Kowalski z parteru ma nową żonę, bo nie-
dawno został wdowcem.
DYDAKTYKA ON-LINE
Nauczyciel do uczniów w czasie zdalnych lekcji:
 – Kochani, myślenie to najcięższa z możliwych 
samodzielna praca i pewnie dlatego tak niewie-
lu z was ją podejmuje. (opr. xHD)

Dzień Dziecka – wielkie święto małych ludzi
„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własne-

go zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”/Janusz Korczak/
W najbliższy poniedziałek będziemy ob-

chodzić najważniejsze dla dzieci po urodzinach 
i  Wigilii Bożego Narodzenia święto – Dzień 
Dziecka. Tradycja świętowania Dnia Dziecka 
sięga 1954 roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych postano-
wiło o konieczności stworzenia takiego święta, 
by upowszechnić cele i ideały dotyczące praw 
dziecka, jakie zawierała Karta Narodów Zjedno-
czonych. W Polsce oraz innych państwach bloku 
wschodniego Międzynarodowy Dzień Dziecka 
obchodzimy pierwszego czerwca, ale na świe-
cie święto to odbywa się w różnych terminach.

Przy okazji tego święta, zwraca się uwagę 
na fakt, iż dzieci mają ważny głos w społeczeń-
stwie i nie można pomijać ich praw i potrzeb, 
ustanawiając prawo i podejmując decyzje istot-
ne dla obywateli kraju. Dlatego tak w Polsce, 
jak i w innych krajach na świecie, przedstawi-
ciele wybrani spośród dzieci, w ten jeden dzień 
zasiadają w parlamencie i obradują, poruszając 
ważne dla nich kwestie.

W Dniu Dziecka zwraca się również uwagę 
opinii publicznej na dzieci na całym świecie, któ-
rych dzieciństwo jest trudne, wypełnione drama-
tami lub samotnością. Powodem tego mogą być 
chociażby wojny, agresja, przebywanie w patolo-
gicznym środowisku, czy brak dostępu do eduka-
cji. Organizacje, takie jak Children International 
czy Unicef, tworzą programy, które pozwalają na 
realne wsparcie finansowe dzieci, które wycho-
wują się w trudnych warunkach. 

Nie ulega wątpliwości, że Dzień Dziecka, 
który obchodzimy dziś w Polsce, jest niezwykle 

ważnym i potrzebnym świętem. To dzieci bo-
wiem, jako istoty kruche i potrzebujące opieki, 
najłatwiej jest skrzywdzić, a zgodnie z tym, co 
mówił święty Jan Paweł II: „Dzieci są nadzieją, 
która rozkwita wciąż na nowo, projektem, któ-
ry nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, 
która pozostaje zawsze otwarta. Przychodząc 
na świat, przynoszą z sobą orędzie życia, które 
wskazuje na pierwszego Stwórcę życia”.

Organizując Dzień Dziecka dla swoich dzie-
ci, warto pomyśleć nie tylko o prezentach, ale 
przede wszystkim o tym, by spędzić z nimi czas  
i pokazać, że są dla nas wyjątkowe i interesujące, 
również jako ludzie, którzy mają swoje troski, 
problemy, ale też radości i marzenia. Zaplanuj-
my ten czas w taki sposób, byśmy mogli spędzić 
w gronie rodzinnym cały dzień. Niech to będzie 
radosne święto zarówno dzieci, jak i rodziców, ca-
łej rodziny. Dzieci naprawdę nie potrzebują super 
zabawek i dalekich wypraw. W głównej mierze 
oczekują od nas po prostu czasu, uwagi, zainte-
resowania ich sprawami, wspólnej zabawy, bycia 
z nimi tu i teraz. Dajmy odczuć w ten sposób na-
szym pociechom, że są dla nas najważniejsze, że 
są na tym świecie naszym największym skarbem. 

Radosne świętowanie Dnia Dziecka z pew-
nością będzie miłe również Panu Bogu, o któ-
rym w  tym dniu nie można nam zapomnieć! 
Ofiarujmy naszym dzieciom najlepszy prezent 
z okazji Dnia Dziecka w postaci modlitwy w ich 
intencji. Schowajmy nasze dzieci w Niepokala-
nym Sercu Maryi, aby uchronić je przed zakusa-
mi złego i rzeczywistością na którą nie mamy 
wpływu.  (BW)

ŚWIĘTY JUSTYN (1 VI) Z zamiłowania filo-
zof, badacz systemów filozoficznych Platona, 
Arystotelesa i Pitagorasa. Zgłębiał filozofię epi-
kurejczyków i stoików. W ogóle interesowały go 
problemy ludzkie, w tym religijne. Czytał Pismo 
Święte, przyglądał się zwyczajom chrześcijan  
i wsłuchiwał w ich naukę. Jego zaintereso-
wania zaowocowały wybraniem Chrystusa.  
Ok. 130 r. przyjął chrzest. W ten sposób chrze-
ścijanie zyskali gorliwego wyznawcę i wielkie-
go apologetę.

Justyn założył własną szkołę, w której 
podczas dysput filozoficznych przekonywał 
swych uczniów do tego, co sam odkrył, że  
w chrześcijaństwie jest pełna prawda. Jego sil-
na wiara i nietuzinkowy intelekt pozwalały na 
prowadzenie dyskusji filozoficznych, etycznych 
i religijnych nie tylko z chrześcijanami. Znanym 
dziełem Justyna jest Dialog z Żydem Tryfonem, 
które jest zapisem wielogodzinnej rozmowy 

św. Justyna z tytułowym bohaterem. Ponad-
to znane są również dwie apologie świętego,  
w których Justyn obala zarzuty pogan wobec 
wyznawców Chrystusa. Zaangażowanie święte-
go w walkę słowem w obronie prawdy przynio-
sło mu chwałę męczennika. Św. Justyn został 
ścięty mieczem w Rzymie ok. 165 r.

ŚWIĘTY DIAKON FILP (6 VI) Filip był praw-
dopodobnie Żydem. Klemens Aleksandryjski 
uważał, że diakon Filip to ten sam uczony w Pi-
śmie, do którego, wg Mateusza (Mt 8, 22) i Łu-
kasza (Łk 9, 60), Pan Jezus powiedział: „Pójdź za 
Mną, a zostaw umarłym grzebanie umarłych”. 
W „Dziejach Apostolskich” czytamy, że Filip jest 
jednym z siedmiu powołanych do obsługiwania 
stołów. Autor „Dziejów” Filipa nazywa również 
ewangelistą. Filip w Samarii ochrzcił maga Szy-
mona. Pouczył i ochrzcił dworzanina królowej 
etiopskiej. Głosił Ewangelię od Azotu do Ceza-
rei. (KZ)


