
Numer 23 (1043) 7 czerwca 2020 r. Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Biskup Grzegorz Suchodolski 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa ma bardzo starą historię. W 1245 r. prze-
oryszy klasztoru augustianek w Mont Cornillon 
– Juliannie (1192-1258) objawił się Pan Jezus, 
który zażądał ustanowienia osobnego święta 
ku czci Najświętszej Eucharystii w czwartek 
po Święcie Trójcy Świętej. Św. Julianna zaini-
cjowała ustanowienie tego święta, zgodnie  
z prośbą Chrystusa. Biskup Liege, Robert nara-
dził się ze swoją kapitułą i już w 1246 r. odbyła 
się pierwsza procesja eucharystyczna. W tym 
samym roku biskup Robert zmarł, zaś wyższe 
duchowieństwo za namową teologów, uznało 
decyzję zmarłego biskupa w zakresie wpro-
wadzonego święta za przedwczesną i nada-
nie mu takiej nazwy za wysoce niewłaściwe.  
W tym samym czasie podważano zeznania  
św. Julianny i niewiele brakowało, by oskarżono ją  
o herezję. Mimo tej przykrej sytuacji, archi-
diakon katedry w Liege, kardynał Hugo zlecił 
ponowne zbadanie sprawy, a w wyniku tego 

postepowania zatwierdził święto. W 1251 r.  
po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził uli-
cami Liege procesję eucharystyczną. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

1 czerwca br. w święto Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Ko-
ścioła w katedrze siedleckiej ks. 
kan. Grzegorz Suchodolski przyjął 
święcenia biskupie. Szafarzem 
święceń był biskup siedlecki Ka-
zimierz Gurda, a współkon-
sekratorami abp Salvatore 
Pennacchio, nuncjusz apo-
stolski w Polsce i bp Henryk 
Tomasik, biskup radomski.

„Panie, ty wiesz, że Cię ko-
cham”. Te słowa świętego Pio-
tra z dzisiejszej liturgii chcę raz 
jeszcze uczynić swoimi. Panie, 
Kocham Ciebie i Twój Kościół, do 
którego jestem posłany – po-
wiedział nowy biskup pomoc-
niczy diecezji siedleckiej. Biskup 
Grzegorz Suchodolski mówił  
o miłości do Kościoła, który od 
32 lat uczy go składać samego siebie w ofierze. 
Kościoła, który żyje we wspólnotach wiernych, 
który trwa na modlitwie i prowadzi nową 
ewangelizację, nie rezygnując ze sprawdzonych 
form pobożności ludowej. Kościoła, który bywa 
poturbowany, ale pokornie zmaga się ze słabo-
ściami swych członków. – Przez lata wpatrywa-
łem się w dwa symbole Kościoła pielgrzymują-

cego: krzyż Światowych Dni Młodzieży 
i ikonę Matki Boskiej „Salus Populi 
Romani”. Doświadczałem bogactwa 
i piękna powszechności Kościoła. Pa-
trzyłem na wspaniałych, oddanych 
pasterzy, budowałem się wiarą świec-

kich i duchownych, uczyłem się 
struktur. Pan Bóg zawsze otaczał 
mnie rzeszą dobrych i oddanych 
współpracowników. Uczyłem się 
odpowiedzialności za tę cząstkę 
Kościoła, która jest mi aktualnie 
powierzona. Dlatego te dwa 
symbole znalazły się w moim 
herbie i na pierścieniu – powie-
dział bp Suchodolski. I dodał:  
– Z pokorą i wdzięcznością przyj-
muję zaproszenie do miłowania 
Cię dalej i więcej. Dziękuję za 
łaskę powołania, która trwa i nie 
wyczerpuje się w tym co wczoraj, 

ale jest otwarte na dziś i jutro. 
(źródło: www.diecezja.siedlce.pl) 

Bogu dziękujemy za nowego biskupa 
pomocniczego diecezji siedleckiej. Modli-
my się, aby Biskup Grzegorz swoją służbę 
pełnił w mocy Ducha Świętego, wsparty 
wstawiennictwem Niepokalanej, Matki 
Kościoła i św. Józefa.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT (J 3, 16-18)

•	Wcielenie Syna Bożego jest największym cu-
dem w historii wszechświata. Bóg stał się jed-
nym z nas. Wcielenie dokonało się z miłości. 
Bóg chciał być tak blisko nas, zjednoczyć się  
z każdym człowiekiem. Co to znaczy wierzyć  
w Niego? W sensie biblijnym nie chodzi tu o to, 
abyśmy wierzyli, że Jezus jest, że istnieje, ale  
o to byśmy wierzyli, Jemu, byśmy Jemu zaufali, 
oparli o Niego naszą nadzieję na zbawienie.
•	Życie wieczne, które Bóg Ojciec daje nam przez 

Jezusa w Duchu Świętym nie jest czymś, o co 
mamy się teraz w doczesnym życiu wystarać, 
aby się nim cieszyć dopiero po śmierci. To życie 
jest życiem wiecznym, bo jest nieprzerwane  
i możemy jego zadatku doświadczać i smako-
wać już tutaj, jeżeli wejdziemy w życie Trójcy 
Świętej przez przyjęcie Jezusa jako naszego 
Pana oraz otwarcie na dar Ducha Świętego.
•	W życie Trójcy Świętej, w to ognisko Miłości, 

zostałeś włączony na chrzcie świętym. Prawdo-
podobnie byłeś wtedy małym dzieckiem. Ale czy 
świadomie wyznałeś kiedyś, że powierzasz swo-
je życie Jezusowi, czy przyjąłeś Go jako swojego 
osobistego Pana i Zbawiciela? [www.onjest.pl]

 

Ikona „Trójca Święta” Andrieja Rublowa
Św. Atanazy Wielki: To bowiem, co każde-

mu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca 
przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, 
należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone 
przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście da-
rami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, 
podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się 
powiedzenie: „Ja i Ojciec przyjdziemy do niego  
i mieszkanie u niego uczynimy”. (…) Łaskę bo-
wiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca 
przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc 
jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie 
możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu 
Świętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość 
Ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym.

Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat 
Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęci-
ciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego ży-
cia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę 
uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jed-
ność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

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

Uroczystość Najświętszego  
Ciała i Krwi Chrystusa
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Bierzmowanie (cz. 2) 
Znakami widzialnymi bierzmowania  jest namaszczenie 

krzyżmem na czole ochrzczonego kandydata wraz z włożeniem rąk na 
niego. Sam gest włożenia rąk nie należy jednak do istoty sakramentu. 
Krzyżmo będące olejem z oliwek zmieszanym z żywicą z drzewa balsa-
mowego ma symbolizować między innymi: łagodność, słodycz, piękno 
duchowe, „miłą Bogu wonność Chrystusa” (2Kor 2,15). Krzyżmo jest 
zawsze poświęcone przez biskupa, czyli głowę Kościoła partykularnego. 
Należy pamiętać, że Zesłanie Ducha Świętego, które nastąpiło na Apo-
stołów i na nowo tworzący się Kościół, nie miało charakteru wyłącznie 
indywidualnego. 

Formą bierzmowania w obrządku łacińskim są słowa „Przyjmij zna-
mię Daru Ducha Świętego”, a w obrządku bizantyjskim „Pieczęć daru Du-
cha Świętego”. Na Zachodzie bierzmowany jest namaszczany krzyżmem 
na czole, a w Kościołach wschodnich na czole, oczach, nosie, uszach, 
wargach, piersiach, plecach, rękach i stopach.

Co do ustanowienia sakramentu bierzmowania istniej kilka opinii. 
Pierwszą z nich była opinia, że bierzmowanie zostało wydzielone z chrztu 
lub ustanowione ze sposobu funkcjonowania ascetów, którzy uważali 
swój sposób życia za bardziej pełny i nazywali siebie pneumatophoroi, 
czyli „tymi, co noszą Ducha”. Nie można jednak zgodzić się z tym, że to 
oni są pomysłodawcami tego sakramentu.

Sakrament ten ukierunkowany jest na kontynuowanie i uświęcanie 
historii zbawienia. Można więc powiedzieć, że jest to tzw. „małe zesłanie 
Ducha Świętego” dokonujące się na sposób sakramentalny. Pomysłodaw-
cą tego sakramentu jest sam Jezus Chrystus, który został namaszczony 
Duchem Świętym i mocą (Dz 10,38 ). Zgodnie ze słowami naszego Pana, 
Duch Święty ma być wylany na cały Kościół i na cały świat (Łk 24,49).

Aplikacji słów Jezusa dokonywali Apostołowie. Można tu przytoczyć 
dwie biblijne historie. Pierwsza dotyczy diakona Filipa, który ochrzcił 
wielu ludzi w Samarii, a następnie wysłani zostali tam Apostołowie 
Piotr i Jan, „którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha 
Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni 
w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali 
Ducha Świętego” (Dz 8,14-17). Drugą jest historia ludzi, którzy otrzymali 
chrzest Janowy, a nie otrzymali Ducha Świętego. Dopiero św. Paweł wło-
żył na nich ręce i Duch na nich spoczął (por. Dz 19,1-7).  (AK)

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Pan Jezus hojnie wynagrodził gorliwego kapłana, który został papie-

żem i przyjął imię Urban IV (1261-1264). Papież w 1264 r. wprowadził  
w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. 

Przekaz historyczny mówi, że bezpośrednim impulsem do ustanowie-
nia tego święta był cud, który wydarzył się w Bolsena, gdzie w trakcie 
odprawiania Mszy św., po Przeistoczeniu kapłan trącił kielich, z które-
go wylało się wiele kropel Krwi Chrystusa na korporał. Zawiadomiony  
o tym cudzie papież, przebywający wówczas w pobliskim mieście Orvie-
to, przybył na miejsce cudu i zabrał skropiony krwią korporał. Do dnia 
dzisiejszego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto 
i widać na nim plamy krwi, zaś w czasie procesji Bożego Ciała obnosi 
się ten korporał zamiast monstrancji. Pierwsze teksty liturgiczne Mszy 
świętej i Oficjum na Święto Bożego Ciała, na prośbę papieża, opracował 
św. Tomasz z Akwinu. Tekstów tych używa się do dziś. Po śmierci papieża 
Urbana IV święto zaczęło zanikać. Odnowił je w 1314 r. papież Klemens V, 

zaś dla całego Kościoła zatwierdził dopiero papież Jan XXII. Pierwsza 
wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z 1277 r. W XV wieku 
przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. 

W Polsce pierwsze procesje Bożego Ciała odbyły się w XIV wieku w Płoc-
ku i we Wrocławiu. W XVI wieku wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewan-
gelii przy czterech ołtarzach, który zachowany jest do dnia dzisiejszego. Do 
czasu reformy soborowej istniało osobne święto ku czci Najdroższej Krwi 
Chrystusa. Szczególnym i gorącym nabożeństwem do Najdroższej Krwi wy-
różniał się papież św. Jan XXIII. Jemu zawdzięczamy zatwierdzenie litanii do 
Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Wielu świętych również odznaczało się szcze-
gólną modlitwą i czcią Najdroższej Krwi Chrystusowej, wśród nich był św. 
Bernard, św. Anzelm, św. Bonawentura. Reforma liturgii z 1969 r. złączyła 
uroczystość Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa obchodzonego dotychczas  
1 lipca z uroczystością Bożego Ciała. Eucharystia to bowiem Najświętsze 
Ciało i Najświętsza Krew Pana Jezusa. Obecnie pełna nazwa święta Bożego 
Ciała to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. (GŁ-K)

Nabożeństwa czerwcowe  
ku czci Najświętszego  
Serca Pana Jezusa

Idea nabożeństw czerwcowych zrodziła się w połowie XIX w. w głowie 
francuskiej siostry wizytki, Anieli de Sainte-Croix. Zakonnicę zainspiro-
wały już wówczas popularne nabożeństwa majowe. Miała nawet po-
wiedzieć, że „skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec trzeba 
ofiarować Sercu Jezusowemu”. Do pomysłu przychylnie odniosła się prze-
łożona klasztoru, a następnie biskup paryski. Z upływem czasu propozy-
cja poświęcenia czerwca Najświętszemu Sercu Jezusa trafiła do papieża.  
W 1873 r. papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjal-
ną modlitwę Kościoła powszechnego. W Polsce po raz pierwszy zostało 
ono odprawione znacznie wcześniej – 1 czerwca 1857 r. w Lublinie.

Trzeba zaznaczyć, że wybór czerwca jako miesiąca nabożeństw ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa nie był wyborem przypadkowym. W ten 
sposób nawiązano bowiem do objawień, podczas których Chrystus prze-
kazał św. Małgorzacie Marii Alacoque dwanaście obietnic dotyczących 
czcicieli Jego Serca. Do najważniejszego, a zarazem ostatniego z wielkich 
objawień doszło w oktawie Bożego Ciała w dniu 16 czerwca 1675 roku. 
Wówczas to sam Chrystus ustanowił uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, święto ruchome, przypadające na pierwszy piątek po ok-
tawie Bożego Ciała. Kiedy św. Małgorzata Maria Alacoque klęczała przed 
tabernakulum, ukazał jej się Pan Jezus i powiedział: „Żądam, żeby pierw-

szy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne 
święto na uczczenie mojego Serca i na wynagrodzenie mi przez Komunię 
świętą i inne praktyki pobożne za zniewagi, jakich doznaję, gdy w cza-
sie oktawy jestem wystawiony na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci,  
że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób 
Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.

W sposób szczególny praktykę nabożeństw czerwcowych polecał św. 
Jan Paweł II. W jednym ze swoich przemówień powiedział: „(…) nabo-
żeństwo poświęcone Sercu Pana Jezusa przypomina nam o tej miłości 
Boga, której człowiek usilnie pragnie, i wskazuje, że konkretną odpowie-
dzią na tę miłość jest zachowanie Bożych przykazań w codziennym życiu”.

Słowa św. Jana Pawła II powinny być dla nas zachętą do troski, aby 
ta piękna, pobożna praktyka codziennego odmawiania lub śpiewania  
w miesiącu czerwcu Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, była 
żywa i ciągle podtrzymywana zarówno w naszych parafiach, jak i w ro-
dzinach. Niech końcowa antyfona litanii z wezwaniem: Jezu cichy i po-
kornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego, stanie się naszą 
codzienną modlitwą nie tylko w miesiącu czerwcu. (BW)
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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 8 czerwca 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

1. czytanie (1 Krl 17, 1-6) Eliasz zapowiada suszę
Psalm (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2))

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata
Ewangelia (Mt 5, 1-12) Osiem błogosławieństw

6.30 1. + Janinę w 69 r., Piotra i Stanisławę Zdanowskich i zm. z rodzin 
Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich – of. syn 

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską – of. dzieci
2. + Stanisława w 12 r., Stanisława w 41 r. i Janinę Teodorczuk 

– of. córka 
3. Dziękczynna w 7 r. urodzin Mai Dmowskiej – of. rodzice 
4. Dz. – bł. w int. Amelki w 11 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
5. Poza parafią: + Lucjana Adamczyka w 29 r., Władysława, Euge-

niusza, Zofię, Stanisława i Bolesławę 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską – of. dzieci

2. W int. Mateusza i Agnieszki w 1 r. ślubu z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo – of. Bartłomiej i Natalia 

3. + Władysławę, Jana oraz zm. z rodziny Czarneckich i Kajków – of. syn 
Wtorek 9 czerwca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI X TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła

1. czytanie (1 Krl 17, 7-16) Wdowa z Sarepty
Psalm (Ps 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8 (R.: por. 7b))
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata
6.30 1. + Jana Chencla w 15 r., zm. z rodz. Olesińskich, Chęclów  

i Chrzanowskich – of. żona
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Albinę, Wincentego, Michała i zm. z rodz. Bałdygów  
– of. Barbara Orzełowska

3. + Irenę w 1 r. – of. córka z Katowic 
4. + Bronisława, Annę, Wojciecha, Mariana – of. rodzina 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. + Mirosława w 10 r., Helenę, Józefa Kot, Leokadię, Edwarda  
i Stefana z rodz. Góreckich – of. Krystyna Kot 

3. + Pawła Osłowskiego w 12 r., Zofię, Izydora, Mariana,  
zm. z rodz. Fedorczuków, Michała Zduniuka – of. rodzina 

4. + Adaminę Tomczyńską – of. Wiesław Młynarz
5. Poza parafią: +Eugeniusza Ornowskiego – of. chrześniak

Środa 10 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI X TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Krl 18, 20-39) Próba na górze Karmel
Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1b))

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Ewangelia (Mt 5, 17-19) Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

6.30 1. + Martę, Leona, Marka, Józefa 
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Bolesława Popek w 21 r., Marię Gajowniczek, Zofię, Tadeusza, 
Lidię, Dariusza, Jana i Wiesława Sadokierskich – of. Zofia Szczepanik

3. + Stanisława i Anielę Kęcel 
4. + Stanisława, Feliksę, Kazimierę, Jana, Franciszkę, Mieczysława, 

Alinę, Józefę, Wacława, Mariana, Marię – of. Czesław Tokarski
5. Poza parafią: Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

o dary Ducha Świętego dla Bożeny , Pawła, Oli – of. Bożena 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. W 31 r. ślubu Jadwigi i Jana Sokołowskich z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo – of. małżonkowie 

3. + Eugenię Dybowską w 21 r. i Stanisława – of. córka Małgorzata
4. Dz.-bł. w int. ks. Mariusza w r. święceń kapłańskich o opiekę 

Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego – of. Apostolat Dusz 
Czyśćcowych 

19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego 
Czwartek 11 czerwca 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
1. czytanie (Pwt 8, 2-3. 14b-16a)

W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną
Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a))
Kościele święty, chwal swojego Pana Albo: Alleluja

2. czytanie (1 Kor 10, 16-17)  
Eucharystia jednoczy tych, którzy ją przyjmują

Ewangelia (J 6, 51-58) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  
Krew moja jest prawdziwym napojem

7.00 1. + Stanisława w 36 r. i Helenę Ługowskich – of. córka 
2. + Bronisława, Annę, Wojciecha, Mariana 
3. + Zygmunta z racji im. i Mariannę Michałów – of. syn z żoną
4. + Ksawerego Szkup 
5. + Irenę w 3 r., Stanisława w 9 r. i zm. z rodz. Zawadzkich 

8.30 W intencji Parafian
Procesja Eucharystyczna
11.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
13.00 1. + Eugenię Florczuk w r. śm., zm. z rodziny Florczuk – of. córka
18.00 1. + Józefa i Halinę Oleksiuków oraz Sebastiana Guza – of. córka

2. + Jadwigę Burską w 14 r., zm. z rodz. Burskich, Strusów, Mie-
ścickich, Kielaków, Rytelów, Rawów – of. syn

Nabożeństwo Czerwcowe i adoracja Jezusa w ciszy do godz. 20.00.
Piątek 12 czerwca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI X TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie błogosławionych męczenników Antoniego Juliana  

Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy 
albo wspomnienie błogosławionych męczenników Ludwika Rocha 
Gietyngiera i Maksymiliana Binkiewicza, prezbiterów i Towarzyszy

1. czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-16) Bóg objawia się Eliaszowi
Psalm (Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 8b))

Szukam, o Panie, Twojego oblicza
Ewangelia (Mt 5, 27-32) Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości

6.30 1. + Jana w 8 r. 
2. + Mariannę Myszkiewicz – of. Krystyna Łukasiuk i rodzina Wojtyrów

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. + Czesława Januszkiewicza w 27 r. – of. rodzina 
3. Dz. – bł. w 27 r. ślubu Mirosławy i Krzysztofa Osińskich z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla małżonków i ich córek 
4. + Adelę w 87 r., Mariana, Adama, Pawła, zm. z rodz. Kalickich, 

Błońskich i Gałeckich 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Eucharystyczna
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. + Elżbietę Pyrzanowską w 12 r., Kazimierza Pyrzanowskiego, 
Stanisława Demianiuka i zm. z rodz. Demianiuków, Pyrzanow-
skich, Ilczuków – of. rodzina 

3. + Eugeniusza Ilczuka w 13 r. – of. córka 
4. + Henryka Błońskiego – of. żona z dziećmi 
5. Poza parafią: + Eugeniusza Ornowskiego – of. rodzina Michalaków

Sobota 13 czerwca 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, 

PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (1 Krl 19, 19-21) Powołanie Elizeusza

Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a))
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Ewangelia (Mt 5, 33-37) Zakaz przysięgania
6.30 1. + Antoniego, Feliksę – of. córka 

2. + Zdzisława w 20 r., Irenę w 18 r. Świerczewskich  
– of. syn z rodziną 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

„Więcej dusz zmarłych z czyśćca, niż dusz żyjących, wspina się na tę 
górę, by uczestniczyć w moich Mszach świętych i stara się o moje 
modlitwy”. - św. Ojciec Pio

Z Maryją,  
opróżnijmy czyściec!

Już po raz trzeci Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym bę-
dzie pielgrzymować do Matki Bożej Częstochowskiej. Ponieważ  
w tym roku, z powodu ograniczeń, w Bazylice (z zachowaniem 2 m 
dystansu) może przebywać tylko około 400 osób, członkowie APDC 
będą w większości pielgrzymowali duchowo. 

13/14 czerwca 2020 roku chcemy w łączności duchowej z Jasną Górą 
modlić się w Sanktuarium świętego Józefa w Siedlcach wraz z osobami 
zgromadzonymi na Jasnej Górze w intencji zmarłych muzyków i wszyst-
kich zmarłych artystów.

SPOTKANIE ONLINE
Każdy wierny, wyrażający chęć pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu, 

może uczestniczyć w spotkaniu online – kamera w Kaplicy jest włączona 
całą dobę. 

Serdecznie zachęcamy do licznego uczestnictwa w pielgrzymce ducho-
wej przez łącza: „Jasna Góra na żywo”.

SPOTKANIE „NA ŻYWO”
„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród 

nich” (Mt 18,20)
Zgodnie ze słowami Jezusa, pragniemy modlić się za dusze czyśćcowe 

we wspólnocie, dlatego też pragniemy gorąco zaprosić Członków APDC  
z Siedlec, Sympatyków oraz wszystkich Parafian, którym leży na sercu nie-
sienie ulgi zmarłym cierpiącym w czyśćcu, do uczestniczenia w spotkaniu 
na żywo. Retransmisja będzie miała miejsce w naszym kościele. 

PROGRAM CZUWANIA:
13 czerwca – sobota
Rozpoczęcie w Bazylice
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.20 – Msza św. pod przewodnictwem 
 ks. Bpa Stanisława Salaterskiego (diec. Tarnowska)
16.30 – Konferencja – o. Grzegorz Filipiuk OFMCap
Czas na modlitwę osobistą oraz na posiłek – we własnym zakresie
Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu
21.00 – Apel Jasnogórski – Ks. Bp Stanisław Salaterski
21.30 – Nabożeństwo za zmarłych „De profundis”
22.30 – Konferencja II – o. Grzegorz Filipiuk OFMCap;– adoracja – śpiew
23.15 – Różaniec za zmarłych
14 czerwca – niedziela
O północy – Msza św. z XI niedzieli zwykłej – o. Grzegorz Filipiuk OFMCap
1.15 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu; adoracja w ciszy;
1.45 – Koronka za zmarłych; adoracja prowadzona;
3.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;
3.30 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 
Zakończenie czuwania. 

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym w naszej parafii wraz  
z opiekunem duchowym ks. Mariuszem Baranem

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
3. + Antoninę, Józefa, Halinę, Zofię – of. Marta Stanek
4. + Antoniego Łaszczyk z okazji imienin, Helenę i Wacława Łasz-

czyk, Stanisława i Małgorzatę Wasiluk – of. rodzina 
5. Dziękczynna za dzieci i ich rodziny 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Eucharystyczna
18.00 1. + Antoniego z racji imienin, Mariannę i Stanisława – of. żona 

2. Poza parafią: O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Joanny na 
czas egzaminów – of. rodzina 

3. Poza parafią: O szczęśliwy poród dla Magdaleny 
Niedziela 14 czerwca 2020 r.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Wj 19, 2-6a) Obietnice Boże dla ludu wybranego

Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)) My ludem Pana i Jego owcami
2. czytanie (Rz 5, 6-11) Pojednani z Bogiem przez śmierć 

Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez Jego życie
Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8) Rozesłanie Dwunastu

7.00 1. + Zdzisława, zm. z rodz. Adamczyków i Chmielewskich  
– of. Elżbieta Dmowska

8.30 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. Dziękczynna w 2 r. ślubu Agaty i Dariusza o opiekę Matki Bożej 

i św. Józefa 
3. Dziękczynna w int. ks. Jakuba w 5 r. święceń z prośbą  

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz św. Józefa 
 – of. rodzice 

10.00 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Barbary i Kamila Jastrzębskich  
z prośbą o potrzebne łaski dla nich i ich dzieci:  
Jasia, Hani, Alicji – of. rodzice 

2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Ewy i Jerzego Skorupka oraz za ich 
dzieci i wnuki – of. Jubilaci 

3. Dz. – bł. w r. urodzin siostry Emanueli z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i wytrwanie w powołaniu – of. Urszula Strzalińska

11.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Iwony i Artura z prośbą o Boże łaski i 

opiekę św. Józefa dla nich i ich dzieci: Macieja, Aleksandra, Juli 
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Bernarda Bryńczak, Antoniego, Amelię – of. Barbara 
18.00 1. + Jana Artycha – of. mama 
Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Eucharystyczna – Adoracja Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00

Myśli Prymasa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego

Z kapłaństwa Chrystusowego wzięli swoje 
kapłaństwo wszyscy słudzy ołtarza. Uczestniczą 
w tym darze Ojca, który uczynił Jezusa kapłanem 
na wieki. Jest słuszną rzeczą, by trwali i wszyst-
ko czynili z Matką Wieczystego Kapłana; wszak 
Maryja była „na mszy prymicyjnej” Syna swego 
na Kalwarii. Jak blisko stać powinna ołtarza, przy 
którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę. Przy-
pomina nam to Kościół, gdy każe spowiadać się 
Błogosławionej Maryi Dziewicy. 

(Prudnik Śląski, 9.06.1955 r.).

•	Sebastian Maciej Rozbicki, kawaler z parafii tutejszej i Magdalena 
Domańska, panna z parafii Bożego Ciała w Siedlcach - zapowiedź 1.

•	Marcin Markowski, kawaler i Beata Goschorska, panna,  
oboje z parafii tutejszej - zapowiedź 1.

•	Bartosz Bednarczyk, kawaler z parafii tutejszej i Aleksandra Karwo-
ska, panna z parafii św. Stanisława BM w Siedlcach - zapowiedź 1.

•	Damian Kruczek, kawaler i Andżelika Anna Zielonka, panna,  
oboje z parafii tutejszej - zapowiedź 1.

•	Krzysztof Szostek, kawaler i Paulina Bednarczyk, panna,  
oboje z parafii tutejszej - zapowiedź 1.

•	Łukasz Borkowski, kawaler z parafii tutejszej i Aneta Maria Górzyń-
ska, panna z parafii Ducha Świętego w Siedlcach- zapowiedź 2.

•	Mateusz Kubuj i Ewa Kubuj, związani cywilnie,  
oboje z parafii tutejszej- zapowiedź 2.

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

•	 bezimienna		 –	100	zł	
•	 bezimienna		 –	100	zł	
•	 bezimienna		 –	100	zł	
•	 z	ul.	Góreckiego	71		 –	200	zł	
•	 z	ul.	Jagiellońskiej		 –	100	zł	
•	 z	ul.	Jagiełły	19		 –	200	zł	

•	 z	ul.	Mieszka	I	20		 –	100	zł	
•	 z	ul.	Słowackiego	7A	–	100	zł	

Dziękujemy osobom, które skła-
dają ofiary na tacę i wpłacają ofia-
ry na konto parafialne. 
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Pochylając się nad tajemnicą Eucharystii

Kapłan skarbem Kościoła

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest jednym z na-
juroczyściej obchodzonych dni roku liturgicznego w Kościele w Polsce. Tak 
zwane „Boże Ciało” kojarzy się każdemu z nas z doniosłą procesją eucha-
rystyczną, śpiewami ku czci Najświętszego Sakramentu, hymnem „Ciebie 
Boga wysławiamy” oraz z innymi pięknymi aktami liturgicznymi. Co roku 
angażujemy się w te uroczyste obchody, gromadząc się licznie pomimo 
palącego czerwcowego słońca. Tegoroczne świętowanie dla wielu z nas 
będzie niestety miało zupełnie inny charakter, co spowodowane jest cią-
gle niestabilną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju. 
Mimo to Boże Ciało jest dla nas wezwaniem do odważnego wyznawania 
wiary w Chrystusa Eucharystycznego oraz stanowi okazję do pochylenia 
się nad tajemnicą Najświętszego Sakramentu.

Niepodważalną prawdą naszej wiary jest nauczanie o transsubstan-
cjacji, czyli przeistoczeniu eucharystycznych postaci, które dokonuje się 
podczas każdej Mszy Świętej. Gdy kapłan katolicki bierze do swoich dłoni 
biały chleb i wypowiada dokładnie te same słowa, które w Wielki Czwar-
tek padły z ust Jezusa, to na ołtarzu nie znajduje się już zwykły chleb, 
lecz prawdziwe i realne Ciało naszego Pana. Podobnie, gdy ksiądz trzyma  
w dłoniach kielich z winem i wypowiada słowa konsekracji, to spogląda-
my już nie na zwykłe wino, lecz adorujemy prawdziwą i rzeczywistą Krew 
Jezusa Chrystusa. Jest to wielka tajemnica, która może się dokonywać 
tylko i wyłącznie dzięki mocy Ducha Świętego, który działa w każdym 
z sakramentów. To Duch Święty sprawia, że konsekracja chleba i wina 
nie jest jakimś teatrem ani magicznym obrzędem, lecz sakramentalną 
przemianą – transsubstancjacją.

Słowo transsubstancjacja może wydawać się nam obce i trudne do 
zrozumienia. Jego polskim odpowiednikiem jest „przeistoczenie”. W na-
szych rozważaniach warto jednak sięgnąć do oryginalnego łacińskiego 
terminu transsubstantiatio – transsubstancjacja. Słowo to bowiem poja-
wia się w oficjalnych dokumentach Kościoła i stoi na straży prawdy dog-
matycznej, którą Kościół podaje do wierzenia. Bardzo łatwo jest bowiem 
spłycić naukę o sakramentalnej przemianie chleba i wina w Ciało i Krew 
Pana. Niektórzy z nas niestety ulegają tej pokusie i rozumieją Eucharystię 
w sposób magiczny. Inni z kolei w ogóle nie wierzą w obecność Chrystu-
sa w Najświętszym Sakramencie, uważając ją tylko za symboliczną lub 
wyimaginowaną. Transsubstancjacja, czyli przeistoczenie, nie jest zaś 
ani obrzędem magicznym, ani jakimś pustym rytuałem. Jest ona realną 
i sakramentalną przemianą, która dokonuje się mocą Ducha Świętego.

Dogmatem naszej wiary jest prawda o realnej i trwałej obecności 
Chrystusa w konsekrowanych postaciach eucharystycznych. Podczas 
przeistoczenia nie zmieniają się wprawdzie zewnętrzne właściwości 
chleba i wina. Nie można zaobserwować więc zmiany smaku, koloru, 
zapachu czy jakiejkolwiek zewnętrznej struktury. Nie zmienia się także 
skład chemiczny oraz biologiczne właściwości chleba i wina. Teologia 

stwierdza w tym miejscu, że nie zmieniają się „przypadłości”. Owe „przy-
padłości” to nic innego jak fizyczne właściwości związane z materialną 
strukturą chleba i wina. Ktoś mógłby więc stwierdzić, że z punktu widze-
nia współczesnej nauki podczas konsekracji nie dzieje się zupełnie nic… 
Oczywiście żaden mikroskop nie jest w stanie dostrzec cudu przeistocze-
nia – jednak nie dlatego, że cud ten nie zachodzi, lecz dlatego, że żaden 
mikroskop ani żadna nauka nie potrafią spojrzeć wystarczająco „głęboko”. 
Podczas transsubstancjacji zmienia się bowiem sama „substancja” (łac. 
substantia, gr. ousia), czyli istota bytu. Z filozoficznego punktu widzenia 
„substancja” jest tym, co sprawia, że dany byt zachowuje swoją tożsa-
mość – to „substancja” chleba sprawia, że jest on ciągle chlebem. Podczas 
transsubstancjacji istota chleba oraz wina zostaje zastąpiona przez realną 
obecność Pana Jezusa, który przychodzi w całej swojej Osobie, jako Bóg  
i Człowiek. Cud ten wymyka się poznaniu naukowemu, ale potrafi dostrzec 
go wiara. Podsumowując – uznajemy, że Jezus Chrystus jest naprawdę 
obecny w Najświętszym Sakramencie. Nie jest to jedynie nasze pobożne 
życzenie ani jakiś symboliczny obraz. Jest to cud dokonywany przez Ducha 
Świętego – cud, którego nie widzą zmysły, lecz rozpoznaje go wiara.

Pan Jezus jest realnie obecny w Najświętszym Sakramencie – odda-
jemy Mu więc największą część i pragniemy głosić tę prawdę całemu 
światu. Pamiętajmy jednak, że nie wystarczą najpobożniejsze akty ad-
oracji oraz najpiękniejsze gesty czci i uwielbienia. Chrystus pragnie być 
przez nas przyjmowany, by zamieszkać w naszych sercach i jednoczyć nas 
w Świętym Kościele. Godne przyjmowanie Eucharystii nie ogranicza się 
więc jedynie do zewnętrznej postawy, choć jest ona bardzo ważna. Ko-
ściół katolicki, opierając się na starożytnej tradycji, dopuszcza kilka form 
przyjmowania Komunii Świętej. Od zewnętrznych form jeszcze ważniej-
sza jest natomiast postawa serca oraz życie, które idzie za wiarą. Pamię-
tajmy, że wiara bez uczynków jest martwa. Największą cześć Jezusowi 
Eucharystycznemu oddajemy więc wtedy, gdy potrafimy Go naśladować. 
Przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana, aby nasze własne ciała, krew, 
dusze i całe życie uczynić ofiarą miłości dla sióstr i braci.

Ks. KAMIL DUSZEK

Często słyszymy twierdzenie pewnych osób, że religia jest ich czysto 
osobistą sprawą. Ten, kto tak uważa, kapłana do niczego nie potrze-
buje. Kapłan jest tylko tam, gdzie człowiek uznaje, że religia posiada 
wymiar nie tylko indywidualny, ale i społeczny. Dlatego w spotkaniu  
z Bogiem potrzebny jest człowiek, który jest pośrednikiem między ludźmi 
i Bogiem. Bóg sam wybiera człowieka, którym chce się posłużyć w nawią-
zaniu kontaktu z nami. Kapłan nie jest przedstawicielem ludzi, kapłan 
jest przedstawicielem Boga. Nie ludzie wybierają kapłana, aby reprezen-
tował ich przed Bogiem, ale Bóg wybiera kapłana, aby przez niego spo-
tkać się z ludźmi. Najwyższym i Jedynym Kapłanem jest Jezus Chrystus. 
Ci, których On powołuje i dopuszcza do udziału w swoim kapłaństwie to 
słudzy. Każdy kapłan przez święcenia staje się sługą Boga wezwanym do 
pracy w Jego owczarni.

Powołanie kapłańskie jest połączone z największą odpowiedzialnością 
jaka istnieje na ziemi. Jest to bowiem odpowiedzialność za wieczne losy 
człowieka. Wszystkie inne powołania mają wymiar doczesny. Odpowie-
dzialność lekarza dotyczy doczesnego życia człowieka, odpowiedzial-
ność pedagoga – wychowania człowieka. Kapłan jest odpowiedzialny 
za doczesne i wieczne szczęście człowieka. Nie ma drugiej tak wielkiej 
odpowiedzialności jak kapłańska. A jednocześnie kapłan jako człowiek 

przeżywa rozdarcie między swoją słabością, a Świętością, której służy. 
To rozdarcie towarzyszy kapłanowi od momentu święceń aż do śmierci. 
Dlatego tak ważna jest nasza osobista i wspólnotowa modlitwa za kapła-
nów. Czy w naszym życiu jest równowaga między modlitwą za kapłanów 
a ich krytyką? Jeśli w życiu kapłana jest coś, co trzeba poddać krytyce, czy 
jest ona prowadzona w duchu Ewangelii? I drugie pytanie: Czy zbyt łatwo 
nie ulegamy propagandzie? Chodzi o prawdę. Prawda nas wyzwoli.

Aby uświadomić sobie, jaki skarb posiada Kościół i z jakiego skarbu 
my korzystamy, co roku podawane są informacje, kiedy w katedrze są 
święcenia kapłańskie. W naszej siedleckiej katedrze święcenia diakonatu 
odbyły się 6 czerwca, a w najbliższą sobotę 13 czerwca odbędą się świę-
cenia prezbiteratu.

Módlmy się za tych, którzy w tych dniach zaczynają nowy etap posługi 
w Kościele.

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.
Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem powierzamy Ci 

wszystkich kapłanów, tych, których znamy, których spotkaliśmy, tych, któ-
rzy nam pomagali, i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.

(AZ)
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W piękny ciepły czerwcowy wieczór na wsi roz-
mawiają dwie emerytki:
 – Czasami mam ochotę pójść za siedem gór  
i za siedem rzek...
– To dlaczego nie idziesz?
– Bo nie wiem którędy!
PRZEWROTNOŚĆ w polskich przysłowiach:
– Ten się śmieje ostatni... kto wolniej kojarzy.
– Nie taka kobieta straszna... jak się umaluje.
– Kto pod kim dołki kopie... ten szybciej awansuje.
– Jak cię widzą... to pracuj.
– Tym chata bogata... co ukradnie tata.
– Kto rano wstaje... ten idzie po bułki.
– Nie ma tego złego... co by nam nie wyszło.
PARADOKS
Dorosły syn pyta ojca:
– Tato, co to jest paradoks?
– Jest na przykład paradoks mężczyzny: jesteś 
jeden, ale jesteś nieobliczalny.
SŁOWA I WIATR
Z gniazda wypadła mała sowa. Dziewczynka 
wzięła ją w rękę i próbuje podrzucić w górę, aby 
mogła wrócić do gniazda. Babcia ją upomina:
– Nie rzucaj sów na wiatr.
– Babciu, raczej mówi się słów, a nie sów.
– Słów też nie rzucaj na wiatr.
CHIRURDZY
Podczas przerwy w pracy, w szpitalnym pokoju 
lekarskim spotyka się grono chirurgów:
– Ja to najbardziej lubię operować księgowych. 
Wszystko w środku mają ponumerowane.
– Jeszcze łatwiejsi w operowaniu są biblioteka-
rze. Wszystko mają ułożone w porządku alfabe-
tycznym – mówi drugi.
– Ja lubię informatyków – dodaje trzeci. 
Wszystkie narządy mają oznaczone odpowied-
niki kolorami, jak kable w komputerze.
– A ja po prostu lubię ludzi otwartych – stwier-
dza czwarty chirurg.
OPAKOWANIA I ZAWARTOŚĆ
„Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest waż-
niejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od 
prawdziwej miłości, wygląd ważniejszy od 
intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która 
gardzi zawartością” (Eduardo Galeano – uru-
gwajski dziennikarz i pisarz). (opr. xHD)

INFORMACJE Z ŻYCIA DIECEZJI SIEDLECKIEJ 
1. W związku ze zniesieniem limitu osób w kościołach i konieczności zachowania dystansu między 

wiernymi, w łączności z biskupami diecezjalnymi, z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną 
12 marca br. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. 
Zachęcam więc do powrotu do kościołów parafialnych.

2. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. zostaje utrzymana jedynie dla osób w podeszłym 
wieku, z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz dla tych, 
które czują nasilony lęk i obawę przed możliwością zarażenia się. Jednocześnie zobowiązu-
ję osoby korzystające z tej dyspensy do trwania na osobistej modlitwie oraz duchowej łącz-
ności ze wspólnotą Kościoła, poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie. 
(Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicz-
nych – fragment; całość na stronie internetowej naszej parafii)

3. 13 czerwca o godz. 10.00 siedmiu diakonów, absolwentów WSD Diecezji Siedleckiej, w katedrze 
siedleckiej z rąk JE Biskupa Kazimierza Gurdy otrzyma święcenia kapłańskie. Wśród nich będzie 
diakon Sławomir Ochnik, który w tym roku w naszej parafii odbywał swą praktykę diakońską.  
W tym tygodniu diakoni będą przeżywali swoje rekolekcje przed święceniami. Módlmy się  
za nich, aby byli kapłanami według Serca Jezusowego. 

INFORMACJE O ŻYCIU PARAFII (7.06)
1. Cykl czterech katechez dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka rozpocznie się dzisiaj 

7.06 o godz. 17.30 w sali przy zakrystii. 
2. Dzisiaj 7.06 zbiórka ofiar do puszek na rzecz budujących się kościołów w diecezji.
3. Spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego odbywają się w środy o godz. 19.00. 
4. Procesja Eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 11 czerwca odbę-

dzie się do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godz. 8.30. W tym dniu mamy obowiązek udziału  
w Eucharystii i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 16.30. 

5. Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu będą sprawowane  
w kościele o godz. 17.30, w niedziele i w dniu Bożego Ciała po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 
18.00. W czasie Oktawy Bożego Ciała procesja będzie po zakończeniu nabożeństwa czerwcowego. 

6. Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 w kościele odmawiają różaniec 
o ustanie epidemii koronawirusa i o pomyślność Ojczyzny. Prosimy wiernych, by w rodzinach 
również odmawiali różaniec.

7.  W naszych modlitwach pamiętamy o maturzystach, który rozpoczynają swoje egzaminy.
8. Nabożeństwo fatimskie w sobotę 13.06 po Mszy Świętej o 18.00.

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

ŚWIĘTA KRÓLOWA JADWIGA  
(8 VI) była najmłodszą córką króla 
Węgier i Polski, Ludwika Andegaweń-
skiego, i Elżbiety, księżniczki bośniac-
kiej. Urodziła się w 1374 r. Gdy miała 
4 lata została warunkowo wydana za 
Wilhelma Habsburga. Po śmierci ojca, 
Ludwika Węgierskiego Maria sio-
stra Jadwigi została królową Węgier,  
a Jadwiga objęła tron polski. W 1384 r. 
św. Jadwiga została koronowana w wieku  
10 lat na królową Polski. Dzięki małżeństwu 
12 letniej królowej Jadwigi z wielkim księciem 
Litwy 35 letnim Władysławem Jagiełłą, mogła 
zaistnieć planowana polityczna unia Polski z Li-
twą. W 1386 r. po chrzcie Jagiełły odbył się ślub,  
a następnie koronacja Jagiełły na króla Polski.

Jan Długosz w swoim dziele wychwala  
św. Jadwigę. Św. królowa, zanim osiągnęła peł-
noletniość pozwalała, by krajem rządzili w jej 
imieniu doradcy w najwyższym stopniu oddani 
Polsce. Podczas swych rządów dobro narodu 
polskiego stawiała na pierwszym miejscu. Nie 
pozostawała obojętna wobec działań zbrojnych 
zakonu krzyżackiego. Osobiście interweniowała 
u wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada von 
Jungingena w sprawach polskich i litewskich. 
Doprowadziła do porozumienia książąt litew-
skich – swego męża Władysława z Witoldem. 
Dbała również o dobre relacje z Węgrami, spo-
tykając się z rządzącą tam swoją siostrą Marią. 
Jej dobre relacje z papieżem Urbanem VI i Bo-
nifacym IX zaowocowały ograniczeniem działań 
zbrojnych Krzyżaków na ziemiach polskich. 

Dla poddanych była dobrą  
i współczującą królową. Doma-
gała się od męża ukarania rycerzy  
i zadośćuczynienia za zniszczenia 
jakich ci dokonali na polach wie-
śniaków, organizując polowania. 
Ufundowała wiele kościołów. Oso-
biście doglądała budowy kościoła 
Najświętszej Maryi Panny w Kra-
kowie. Była wrażliwa również na 

cierpienie prostych ludzi. Bez zastanowienia 
podarowała kamieniarzowi złotą spinkę na 
opłacenie lekarza dla chorej żony.

Wśród licznych działań do najważniejszych 
należy troska o Akademię Krakowską założoną 
przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. Królowa 
wsparła jej rozwój własnymi klejnotami. Uzy-
skała również zgodę papieża na dalsze funkcjo-
nowanie i rozbudowę akademii.

W 1399 r. św. Jadwiga urodziła córkę 
Elżbietę Bonifację, która przeżyła 3 tygo-
dnie. Wyczerpana królowa zmarła w lipcu 
tego samego roku. Św. Jadwigę pochowano  
w podziemiach katedry wawelskiej. Naród 
polski uznający królową Jadwigę  za świę-
tą już od śmierci na oficjalne potwierdzenie 
świętości królowej czekał do naszych czasów. 
W Krakowie, 8 czerwca 1979 r., Jan Paweł II 
osobiście odprawił Mszę świętą ku czci bł. 
Jadwigi. Kanonizacja bł. królowej Jadwigi 
na podstawie uznania heroiczności cnót do-
konała się w 1997 r. Dokonał jej w Krakowie  
św. Jan Paweł II. Była to pierwsza w historii 
Polski kanonizacja na terenie kraju. (KZ)


