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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
NIE BÓJCIE SIĘ LUDZI! (Mt 10, 26-33)

Co bardziej wpływa na moje postępowanie: 
święta bojaźń Boża czy lęk przed ludźmi? Jakie owo-
ce przynosi jedno i drugie? Czy pamiętam konkretny 
moment, w którym strach zabił we mnie szacunek  
i świętą bojaźń i zmusił mnie do złamania Jego przy-
kazań? Czy pamiętam jakieś wydarzenie, w którym 
z kolei doświadczyłem wyzwalającej mocy bojaźni 
Bożej w konfrontacji z lękiem o swoją reputację,  
o pieniądze czy cokolwiek innego? 

Co uczynię, aby uczyć się bojaźni Pańskiej? 
Może będzie to praktykowany regularnie co-
dzienny rachunek sumienia, w którym będę 
poddawał swoje myśli, słowa i czyny pod osąd 
Boga? Może to być również codzienna modlitwa 
o Ducha męstwa i bojaźni Bożej, by bardziej żyć 
w mocy sakramentu bierzmowania i przyznawać 
się przed ludźmi do Jezusa? [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

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

ENCYKLIKA SPE SALVI  
OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI (nr 37)
Powróćmy do naszego tematu. Możemy starać 

się ograniczyć cierpienie, walczyć z nim, ale nie 
możemy go wyeliminować. Właśnie tam, gdzie lu-
dzie, usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, stara-
ją się uchylić od wszystkiego, co może powodować 
ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku  
i bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, 
staczają się w życie puste, w którym być może już 
prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje 
mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. Nie 
unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia 
człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrze-
wania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu 
przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał  
z nieskończoną miłością.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz 
nas ustawiczną bojaźnią i  miłością Twojego 
świętego imienia, albowiem nigdy nie odma-
wiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej 
miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24.06)
Głos wołającego na pustyni

KAZANIE ŚW. AUGUSTYNA,  
BISKUPA (KAZANIE 293, 1-3)

Narodziny Jana Kościół czci osobnym świę-
tem. Natomiast nie obchodzimy urodzin żadnego 
innego spośród świętych; czcimy narodziny Jana, 
czcimy narodziny Chrystusa. Nie jest to bez zna-
czenia. Jeśli nawet z powodu wzniosłości tajem-
nicy nie zdołamy jej w pełni objaśnić, w każdym 
razie przyjrzymy się jej dokładniej i owocniej.

Jan rodzi się z podeszłej wiekiem i niepłodnej 
niewiasty, Chrystus zaś z młodziutkiej dziewicy. 
Zapowiedź narodzenia Jana spotyka się z niedo-
wierzaniem i jego ojciec staje się niemy. Dzie-
wica natomiast wierzy w narodzenie Chrystusa  
i w wierze przyjmuje Go do łona. Oto zapowie-
dzieliśmy wam, o czym zamierzamy rozważać 
i czego dociekać. Zapowiedzieliśmy, ponieważ 
nam samym brak czasu oraz umiejętności, aby 
całkowicie zgłębić tę tajemnicę. Lepiej pouczy 
was Ten, który przemawia do was bez nasze-
go pośrednictwa; Ten, do którego zwracają się 
wasze święte myśli; Ten, którego przyjęliście do 
swego serca, którego staliście się świątynią.

Jan zda się stanowić granicę obydwóch Te-
stamentów, Starego i Nowego. O tym, iż istotnie 
stanowi pewnego rodzaju granicę, świadczy 
sam Pan, kiedy mówi: „Prawo i Prorocy aż do 
Jana”. Jan wyobraża zatem Stary Testament  
i zapowiada Nowy. Uosabia to, co dawne, dlate-
go rodzi się z ludzi w podeszłym wieku; uosabia 

także to, co nowe, dlatego ustanowiony został 
prorokiem już w łonie matki. Zanim się bowiem 
narodził, jeszcze w łonie swej matki uradował się 
przybyciem świętej Maryi. Już wtedy został wy-
znaczony do spełniania misji poprzednika; wy-
znaczony wpierw, nim narodzony; ukazany jako 
poprzednik Chrystusa, zanim jeszcze Chrystus go 
zobaczył. Są to sprawy Boże, które przerastają 
możliwości rozumu ludzkiego. W końcu rodzi się 
Jan, otrzymuje imię, ojciec zaś odzyskuje mowę. 
Zaistniałe wydarzenia unaoczniają rzeczywistość.

Zachariasz milknie i pozostaje niemy aż do 
narodzin Jana, poprzednika Pańskiego, i dopie-
ro wtedy odzyskuje mowę. Cóż zatem oznacza 
milczenie Zachariasza, jeśli nie tajność pro-
roctw, które przed przyjściem Chrystusa były 
jakby zasłonięte i zamknięte? Otwierają się wraz  
z nadejściem Chrystusa; stają się jawne, kiedy 
przychodzi zapowiadany. Odzyskanie mowy 
przez Zachariasza w czasie narodzin Jana od-
powiada rozdarciu zasłony w świątyni w czasie 
śmierci Jezusa. Gdyby Jan zapowiadał samego 
siebie, Zachariasz nie odzyskałby mowy. Wraca 
mowa, albowiem rodzi się głos. Kiedy zapytano 
wtedy Jana, gdy zapowiadał już Chrystusa: „Kim 
jesteś? – odpowiedział – Jam głos wołającego na 
pustyni”. Jan jest głosem, natomiast Pan jest Sło-
wem: „Na początku było Słowo”. Jan jest głosem  
na krótki czas; Chrystus Słowem od początku  
– na wieki.                                    Źródło: www.brewiarz.pl
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Wyniesiono Was bardzo wysoko, przyozdobiono i uświęcono. Biskupie 
dłonie spoczęły na Was, pokonsekrowano Wam ręce i okryto ornatem, 
który oznacza miłość. Jesteście wyniesieni! Pamiętajcie jednak Najmilsi 
Synowie moi, że cała ta wielkość – nie jest dla Was, tylko dla dzieci Bo-
żych. Całą swą kapłańską wielkość oddać macie na pokorną służbę   dzie-
ciom Bożym… Przyjdzie może nieraz myśl: „Mam wiedzę i dyplom, mam 
święcenia”. To prawda. Wszystko to masz, ale po to, abyś stał się jako ten, 
który służy, a nie – który włada. (Warszawa, 26 czerwca 1960 r.)
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Moda na kłamstwo
Żyjemy w czasach, kiedy wiele podstawowych 
prawd, które powinny charakteryzować chrześcija-
nina jest deprecjonowanych i racjonalizowanych. 

Nie raz słyszymy teorię, że „czasami trzeba skłamać” albo że to było 
„kłamstwo w dobrej wierze”. Czy naprawdę to nas usprawiedliwia?  
A może to tylko jedna z furtek, którą można wyjść z danej sytuacji i omi-
nąć ósme przykazanie?

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.”  
(Wj 20,16). Krótkoi bardzo wyraźnie Bóg określa zasadę podstawową. 
Mówi nam, że kłamstwo jest absolutnie złem. Nie ma w Dekalogu żad-
nego wyjątku. Bóg nie wymienia sytuacji, kiedy można skłamać, a kiedy 
nie. Każde kłamstwo skierowane jest przeciwko drugiemu człowiekowi, 
dlatego też wiąże się z krzywdą mu zadaną. Bóg dając to przykazanie 
wiedział, że królem kłamstwa jest szatan. To on zwiódł kłamstwem Ewę 
w Raju, mówiąc: „Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otwo-
rzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5). Ósme 
przykazanie jest więc nieustającym przypomnieniem i przestrogą, by nie 
uciekać się do kłamstwa, które oddala nas od Boga.

W dzisiejszych czasach ludzie dokonują wykładni Prawa Bożego we-
dług własnych potrzeb. To co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było nie do 
pomyślenia, teraz jest jak najbardziej stosowane i usprawiedliwiane. Fake 
news, to teraz takie modne określenie, tak często lekceważone przez lu-
dzi, bo to takie medialne i ciekawe. Trudno zrozumieć dlaczego tak pod-
chodzimy do tego typu wydarzeń; przecież ten zwrot w języku angielskim 
oznacza dosłownie „fałszywe wiadomości”. Emocjonujemy się takimi 
wydarzeniami, nie dociekamy, czy może to być prawda, nie zastanawia 
nas, czy ktoś nie rozsiewa takich informacji dla własnej korzyści. „Kłam-
stwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą” – tak powiedział Joseph 
Goebbels. Kim był ten człowiek? To zbrodniarz wojenny, propagandzista  
w rządzie Hitlera. Jego stwierdzenie staje się aktualnie stosowaną dewizą 
przy rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości. Czy naprawdę chcemy 
kierować się taką maksymą w życiu? Jesteśmy Narodem wierzącym, od 
czasów Mieszka I ochrzczonym, umiemy rozpoznać dobro i zło, a jednak 
nadal kłamstwo panoszy się na naszych ustach. Łatwo oczernić człowie-
ka, trudniej oczyścić go z kłamliwych zarzutów. Zdajemy sobie sprawę, 
że wiele informacji o innych ludziach jest nieprawdziwych, wiemy jak 
popularne jest teraz obrzucanie ludzi przysłowiowym błotem, splamić 
dobre imię bliźniego jest łatwo, ale trudniej jest je wyczyścić. Mimo wielu 
prób i tłumaczeń i tak plama często pozostaje, choć niezasłużenie.

Obecnie kłamstwo jest bardzo eksponowane na pierwszych stronach 
gazet, w pierwszych słowach informacji medialnych; zaś odwołanie tego 
fałszu umieszcza się drobnym drukiem, gdzieś na ostatniej stronie lub 
pozostawia bez żadnego wytłumaczenia. Prawda najwyraźniej nie jest 
tak atrakcyjna jak kłamstwo!? Dla każdego człowieka, który pragnie żyć 
Słowem Bożym to bardzo smutne i trudne doświadczenie. Nie powielaj-
my zbyt łatwo informacji medialnych, plotek, pomówień, które uderzają 
w drugiego człowieka. Pamiętajmy o zasadzie: „Nie daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).

Ojciec Święty Franciszek w 2018 roku, w jednym z rozważań powie-
dział „Nie mówić fałszywego świadectwa, to znaczy żyć jak dzieci Boże, 
pozwalając, aby w każdym czynie ukazywało się to, że Bóg jest Ojcem i że 
można Mu zaufać”. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca, któremu można 
zaufać, więc nie uciekajmy się do kłamstwa, powściągnijmy nasz język, 
żyjmy uczciwie, bo tego od nas wymaga nasz Bóg. W nim pokładajmy 
nasze nadzieje. Jemu powierzajmy nasze problemy, wyznajmy wszyst-
kie kłamstwa, fałszywe pomówienia i zacznijmy żyć Miłością – naszym 
Bogiem. Szatan cały czas krąży wokół nas. Nie przyzwalajmy mu, by nami 
kierował poprzez fałszywe świadectwo. Kłamstwo zawsze rodzi kolejne, 
coraz bardziej nas uzależnia, stajemy się niewolnikami szatana. Nie po-
zwólmy sobą manipulować, starajmy się w ludziach widzieć dobro i żyć 
jak dzieci Boże, aby każdy widział, że należymy do Chrystusa. (G Ł-K)

Eucharystia daje życie
Katecheza o Modlitwie Eucharystycznej (cz.2): 

PREFACJA
Każda modlitwa eucharystyczna rozpoczyna się od prefacji poprze-

dzonej dialogiem celebransa z wiernymi. Jest to ten moment, kiedy po 
przygotowaniu darów kapłan zwraca się do wiernych z pozdrowieniem: 
„Pan z wami”. Myślę, że nie zawsze zwracamy uwagę na to, jakie słowa 
padają po zakończeniu tego dialogu. Celebrans stwierdza, że jest to „god-
ne” i „sprawiedliwe”, aby składać Panu Bogu dziękczynienie. Istotą prefacji 
jest więc modlitwa dziękczynna, którą zanosimy ku Bogu Ojcu. W zależ-
ności od tego, czy podczas Mszy Świętej przeżywane jest jakieś święto 
lub liturgiczne wspomnienie, kapłan w imieniu wiernych dziękuje Bogu 
za życie konkretnych świętych, za świadectwo wiary męczenników lub 
za tajemnice naszego zbawienia jak chociażby Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa czy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 

Mszał zawiera również tak zwane „prefacje zwykłe”, w których Kościół 
dziękuje Bogu za wszelkie otrzymane łaski. Bardzo ważne jest, abyśmy włą-
czyli się w to dziękczynienie. Wydaje się, że podczas prefacji większość z nas 
zwyczajnie się nudzi i w ogóle nie słucha tego, co mówi lub śpiewa ksiądz. 
Jest to zaś idealny moment, aby podziękować Panu Bogu za wszystko to, 
czego dokonuje On w naszym życiu. Bóg oczywiście nie potrzebuje naszego 
dziękczynienia – jednak to my potrzebujemy, aby dziękować Bogu. 

Pomyśl o tym, ile jest w Tobie smutku i niezadowolenia. Może często 
narzekasz na swoje życie i z zazdrością spoglądasz na innych ludzi – na ich 
osiągnięcia i sukcesy. Twoje życie jest jednak wielkim darem, a wszystko 
co masz, otrzymałeś od Boga. Duchowy smutek jest wielkim zagrożeniem 
– jest to pułapka, która sprawia, że przestajemy dostrzegać to, co dobre 
w naszym życiu. Modlitwa dziękczynienia ma moc uwalniać od takiego 
smutku. Ponadto rozszerza ona serce człowieka i sprawia, że stajemy się 
otwarci na kolejne Boże łaski. Bardzo ważne jest więc, aby na początku 
modlitwy eucharystycznej dobrze przeżyć prefację. Jeżeli świadomie  
i z zaangażowaniem włączę się w to dziękczynienie, to moje serce stanie 
się gotowe na głębsze wkroczenie w tajemnicę Eucharystii. CDN.

Ks. Kamil Duszek

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•	 Relacja z uroczystości święceń nowych kapłanów diecezji siedleckiej;
•	 Kłamstwa sączone do umysłów ludzi mają zasadniczy wpływ na rozu-

mienie świata, polityczne sympatie, budowanie autorytetów. Emocja-
mi wygrywa się wybory i obala rządy. 

•	 Co współczesnemu człowiekowi może dać święty, który żył setki lat 
temu? I kim był św. Anioł? 

•	 Kult Niepokalanego Serca Maryi jest receptą na przezwyciężenie cier-
pienia Kościoła i zagrożeń człowieka 

•	 Wychowawczych trudności nie wolno zrzucać na karb złych czasów, 
ale zacząć od podstaw, czyli miłości małżeńskiej 

•	 Relacja z uroczystości pogrzebowych śp. ks. kan. Piotra Wojdata.
Zachęcamy do lektury!
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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 22 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa 
albo wspomnienie świętych męczenników Jana Fishera, biskupa,  

i Tomasza More’a
1. czytanie (2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18) Zdobycie Samarii przez Asyryjczyków

Psalm (Ps 60 (59), 3-4. 5 i 12. 13-14 (R.: por. 7b))
Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą

Ewangelia (Mt 7, 1-5) Usuń najpierw belkę ze swego oka
6.30 1. + Zenobiusza Kondraciuka – of. córka 
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską – of. dzieci

2. + Stanisława Myrchę z okazji Dnia Ojca oraz zm. rodziców Jana 
i Mariannę – córka Barbara Duk 

3. + Janinę i Henryka Turskich, Bertę i Mariana Żukowskich  
– of. rodzina 

4. + Marię, Bronisława (r.), Katarzynę – Alicję i Tadeusza Rowic-
kich – of. Jolanta Rowicka 

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

2. + Stanisławę (14 r.) i Franciszka Magdziaków, Kazimierza  
i dziadków z obu stron rodziny – of. córka

3. + Kazimierę, Aleksandra Kozłowskich, Stanisławę, Irenę,  
zm. dziadków z rodz. Kozłowskich, Paceltów i Księżopolskich 
– of. Halina Badowska

4. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w 21 r. ślubu Marzeny  
i Bogusława z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dla nich i całej rodziny 

Wtorek 23 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36)
Bóg broni Jerozolimy przed Sennacherybem

Psalm (Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 10-11 (R.: por. 9d))
Bóg swoje miasto umacnia na wieki

Ewangelia (Mt 7, 6. 12-14) Brama szeroka i brama ciasna
6.30 1. Dziękczynna w 19 r. święceń kapłańskich ks. Adama Karcza  

– of. p. Karcz
2. + Stanisława Leoniuka 

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. Dziękczynna w 36 r. święceń kapłańskich ks. Proboszcza Sła-

womira Olopiaka z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę  
św. Józefa w posłudze kapłańskiej – of. Wanda Matwiejczuk 

3. + Romana Myszkę w 12 r., Stanisława, Mariannę, Kazimierza, 
Stanisławę, Henrykę, dziadków i zmarłych z rodzin Myszków  
i Guzków – of. Zdzisława Myszka 

4. + Martę i Józefa Zaliwskich
5. Poza parafią: + Jana Matejczuka (im. i 6r.) i zmarłych z rodz. 

Matejczuków, Cioków i Denysiuków – of. żona i córka z rodziną
12.00 Dziękczynna w int. ks. Proboszcza i kapłanów wyświęconych  

w 1984 r. – 36 rocznica święceń 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. + Wandę Tyczyńską (ur. i im.)
3. + Władysława Kokoszkiewicza, Franciszka Mikołajczyka  

i chrzestnych, Kazimierza Makaruka, Władysława Stefaniuka 
– of. M. Mikołajczuk 

Środa 24 czerwca 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

1. czytanie (Iz 49, 1-6) Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi
Psalm (Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a))

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył
2. czytanie (Dz 13, 22-26)

Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa
Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80) Narodzenie się Jana

6.30 1. + Jana Bołzana (im.) i rodziców z obu stron rodziny
2. Poza parafią: + Jana Remiszewskiego (im.) – of córka Danuta z rodziną

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. + Jana Chalimoniuka (im.), Wandę, Wacława, Mariannę, Stani-

sława i dziadków z obu stron – of. żona 
3. + Aleksandrę (16r.) Zygmunta Matyków, Mikołaja i Janinę Kar-

wowskich, siostrę Krystynę i ich rodziców – of. rodzina 
4. + Jana Skup (im.) – of. żona 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. + Danutę, Janinę, Stanisława, Bronisława, Mariana i o zdrowie 
dla rodziny – of. rodzina 

3. + rodziców Jana i Janinę – of. córka 
4. Poza parafią: + Jana (im.) – of. żona 
5. Poza parafią: + Władysława Andrzejewskiego, Janinę i Włady-

sława Jankowskich
19.00 Spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego 

Czwartek 25 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Krl 24, 8-17) 
Pierwsze przesiedlenie Judejczyków do Babilonu

Psalm (Ps 79 (78), 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: por. 9cd))
Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego

Ewangelia (Mt 7, 21-29) Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku
6.30 1. Dziękczynna w 7 r. ur. Joanny z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. p. Karcz
2. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty i Zbi-

gniewa Antoniuków w 33 r. ślubu – of. Małżonkowie
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Krystynę, Alfredę, Czesława Łagodzin, Barbarę i Edmunda 
Harasim – of. rodzina 

3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice
4. Dziękczynna w intencji Julii z okazji 1 r. urodzin – of. rodzice 

12.00 Eucharystia na zakończenie roku szkolnego w Katolickiej Szkole 
Podstawowej

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. + Janinę i Ludwika Czapskich, Jana i Michalinę Sosnowskich 
oraz zm. z obu stron rodziny – of. Julia Sosnowska 

3. + Jana Myrchę (im.) – of. żona z córkami 
4. Poza parafią: O łaskę zdrowia dla Julii oraz światło i dary Ducha 

Świętego dla rodziców i lekarzy 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 20.00

Piątek 26 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera
1. czytanie (2 Krl 25, 1-12)

Zburzenie Jerozolimy i drugie przesiedlenie do Babilonu
Psalm (Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b))

Kościele święty, nie zapomnę ciebie
Ewangelia (Mt 8, 1-4) Uzdrowienie trędowatego

6.30 1. + Stefanię i Stanisława Raczyńskich – of. córka 
2. + Kazimierę (20 r.), Henryka (25 r.) Wysockich – of. córki

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. + Jana Markiewicza – of. rodzina 
3. + Kazimierę Sekulską, Aleksandra, Irenę, Jerzego, Czesława, 

Mariannę, Jacka, Wiktora, Rafała – of. Kazimiera Wolgiemut
4. + Janinę, Władysława, Apoloniusza, Pawła, i zm. z rodz. Nie-

działków i Gręzaków – of. rodzina 
5. Dziękczynno-błagalna w 42 r. ślubu Aliny i Józefa Oknińskichz 

prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – of. mał-
żonkowie

6. Poza parafią: + Kazimierę (r.), Aleksandrę, Czesława, Jerzego, 
Mariana, Rafała – of. Barbara Wolgiemut

9.00 Eucharystia na zakończenie roku szkolnego w intencji uczniów, 
rodziców, nauczycieli i pracowników szkół
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Informacje o życiu parafii (21.06)17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. + Bolesława (19 r.), Beatę, rodziców, teściów, i zm. z rodziny – 
of. Krystyna Kłos

3. + Eugeniusza (29 r.), Józefa, Witolda, Władysławę, Władysława, 
Józefa i Bronisławę – of. żona i dzieci

4. + Stanisławę Więsak (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu 
19.00 Eucharystia na zakończenie roku formacyjnego Ruchu Światło-Życie 

Sobota 27 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
albo wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego,  

biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Lm 2, 2. 10-14. 18-19) Na gruzach Jerozolimy

Psalm (Ps 74 (73), 1b-2. 3-4. 5-7. 20-21 (R.: por. 19b))
O życiu biednych nie zapomnij, Panie

Ewangelia (Mt 8, 5-17) Uzdrowienie sługi setnika
6.30 1. + Antoniego, Helenę, Joannę i rodziców z obojga stron rodziny 

– of. córka 
2. Dziekczynno-błagalna w intencji Koła Żywego Różańca nr 8  

z prośbą o Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy dla żyjących i o łaskę zbawienie 
dla zmarłych – of. zelatorka Maria Boguszewska

3. Poza parafią: + Mariannę, Stefana, Waldemara, Jarockich, Karo-
linę Komar, Zdzisława Zawistowskiego, Urszulę i Jana Kosow-
skich – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
3. + Jerzego Czarnolas – of. żona 
4. + Stanisława Karasia, Ludwika Karasia, Natalię,  

Edwarda i Władysławę Michalik, Antoniego i Barbarę Wereda  
– of. Teresa Karaś 

5. + Władysława, Kazimierę, Danutę, Janusza, zm. z rodz. Kryzów 
oraz Zdzisława 

16.00 Ślub: Andżelika Zielonka i Damian Kruczek 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. + Michała Manulika w 11 r. – of. żona 

Niedziela 28 czerwca 2020 r.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a) Szunemitka przyjmuje proroka
Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a))

Na wieki będę sławił łaski Pana
2. czytanie (Rz 6, 3-4. 8-11) Nowe życie ochrzczonych

Ewangelia (Mt 10, 37-42) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
7.00 1. + Stanisława Sadowskiego w 3 r., Łucję i Zdzisława Tkacz  

– of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Jana i Helenę Piekut – of. córka
3. Dziękczynno-błagalna w int. ks. Ireneusza z racji imienin  

i rocznicy święceń z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło 
i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej – of. Krąg biblijno
-liturgiczny

10.00 1. Dziekczynno-błagalna w int. ks. Ireneusza (im.) – of. Domowy 
Kościół

2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Hanny i Krzysztofa z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Jubila-
tów, ich dzieci i wnuków

3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pauliny z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla niej i jej brata Kacpra – of. babcia 

11.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
2. + Ireneusza (im.) i zm. z rodz. Miazgów – of. Janina Miazga 
3. + Gosię (1 r.) 

13.00 1. W intencji Parafian - Prymicja ks. Sławomira Ochnika
16.30 1. + Jadwigę (9 r.), Halinę, Stanisława, zm. z rodz. Pastorów, Kru-

pów i zm. Aldonę – of. rodzina
18.00 1. W int. czcicieli św. Joanny Beretty Molla 
Nabożeństwo Czerwcowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

do godz. 20.00

•	 W piątek 26 czerwca o godz. 9.00 w kościele będzie sprawowa-
na Msza Święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego i kate-
chetycznego w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników 
szkół. Zapraszamy do udziału i przypominamy o możliwości skorzysta-
nia ze spowiedzi w tygodniu. 

•	 We wtorek 23 czerwca przypada 36 rocznica święceń naszego  
ks. Proboszcza Sławomira Olopiaka. W tym dniu o godz. 12.00  
ks. Proboszcz wraz z księżmi wyświęconymi w 1984 r. będzie celebro-
wał Eucharystię dziękczynną. Zapraszamy Parafian do modlitwy. 

•	 W niedzielę 28 czerwca o godz. 13.00 swoją Mszę Świętą prymi-
cyjną będzie sprawował w naszym kościele neoprezbiter ks. Sławomir 
Ochnik, który był w naszej parafii na praktyce diakońskiej w Adwencie 
i w Wielkim Poście. Zapraszamy do udziału i wspólnej modlitwy dzięk-
czynnej za dar kapłaństwa. Ksiądz Prymicjant udzieli też prymicyjnego 
błogosławieństwa. 

•	 W niedzielę 28 czerwca wypada Parafialne wspomnienie św. Joanny 
Beretta Molla. 10 minut przed Mszą Świętą o godz. 18.00 będą od-
czytane intencje, a po liturgii błogosławieństwo matek oczekujących 
narodzin dziecka i tradycyjna adoracja Najświętszego Sakramentu. 

•	 Spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego odbywają się w środy o godz. 
19.00 w sali przy zakrystii. 

•	 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. 

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

•	 Zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania na spotkanie  
i wspólną adorację Jezusa w kościele w sobotę 27 czerwca na godz. 18.45.

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

•	Cezary Prokurat, kawaler i Katarzyna Krasuska, panna, oboje z pa-
rafii tutejszej - zapowiedź 1;

•	Tomasz Daniel Księżopolski, kawaler z parafii tutejszej i Anna Ja-
błońska, panna z parafii Bożego Ciała w Siedlcach - zapowiedź 1;

•	Andrzej Paweł Ryś, kawaler z parafii tutejszej i Natalia Żaczek, pan-
na z parafii Wodynie - zapowiedź 2;

•	Michał Dębski, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Sobiczewska, 
panna z parafii Ducha Świętego w Siedlcach - zapowiedź 2.

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

•	 z	ul.	Chrobrego	1	–	150	zł	
•	 z	ul.	Jagiełły	17	–	50	zł	
•	 z	ul.	Mieszka	I	8	–	100	zł	
•	 pani	Jadwiga	–	100	zł

•	 pan	Andrzej	–	600	zł
•	 z	Alei	KEN	83	w	Warszawie	–	100	zł	

Dziękujemy osobom, które składają ofia-
ry na tacę i wpłacają na konto parafialne. 

Potrzebna pomoc
Pani Elena Timokhina, znana w naszej parafii z prowadzenia Scholi 

Dziecięcej „Światełko”, jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, 
ciężko chorą onkologicznie. Potrzebne są pieniądze na leczenie – leki  
i sprzęt (do refundowanych przez NFZ rzeczy też trzeba dopłacać), ewen-
tualna diagnostyka prywatna, dojazdy do szpitali. Co miesiąc niezbędne 
jest jej ok. 2400 złotych – podstawowe wydatki to leczenie, a dalej opłata 
za wynajem mieszkania, czynsz, za media. 

Caritas Diecezji Siedleckiej otworzyła specjalne subkonto, na którym 
zbierane są środki na leczenie i rehabilitację Eleny Timokhiny. Każdy, kto 
zechce wesprzeć tę kobietę może wpłacić pieniądze na konto: Caritas Die-
cezji Siedleckiej Bank Spółdzielczy O/Siedlce 21 9194 0007 0027 9318 
2000 0260; z dopiskiem: „49610 – Timokhina Elena”.

Więcej informacji: siedlce.caritas.pl/index.php/pokaz-subkonto/
items/pomoc-dla-eleny-timokhiny.html 

Na Facebooku powstała też grupa „Światełko dla Eleny” i jest prowa-
dzona zbiórka. 



Strona 5OPIEKUN nr 2521 czerwca 2020 r. 

Wezwania Litanii Loretańskiej (cz.4)
Królowo Apostołów: Chrystus powołał Dwunastu Apostołów i po swoim wnie-

bowstąpieniu posłał ich na krańce świata, by dawali świadectwo, że jest żywy  
w swoim Kościele, że jest zmartwychwstałym Panem świata. Apostołowie prze-
kazali swoje posłannictwo biskupom, którzy kontynuują ich powołanie w Koście-
le. Maryjo, Ty znałaś Apostołów, widziałaś ich upadki i nawrócenie, wspierałaś  
w ich misji głoszenia Słowa. Podtrzymuj biskupów w budowaniu Kościoła, po-
magaj im, by całym swoim życiem świadczyli o prawdzie zmartwychwstania.

Królowo Męczenników: Męczennicy to ludzie, którzy oddali swoje życie, bo 
chcieli żyć w jedności z Chrystusem. Jednak gotowość oddania życia staje się 
często powodem nawrócenia ich oprawców. Siła życia jest mocniejsza od śmierci 
i nienawiści. Maryjo Królowo Męczenników, wspieraj nas w wyznawaniu praw-
dziwej wiary. Nie pozwól, byśmy kiedykolwiek odrzucili Chrystusa, dodawaj nam 
odwagi do świadczenia swoim życiem o mocy wiary.

Królowo Wyznawców: Wyznawcami w pierwotnym Kościele nazywano tych, któ-
rzy złożyli świadectwo wiary, byli torturowani, ale przetrwali prześladowania. 
Otaczani byli wielkim szacunkiem, gdyż wiele wycierpieli dla Chrystusa. Obec-
nie wielu chrześcijan można zaliczyć do wyznawców, gdyż w domu rodzinnym, 
w pracy, na uczelni spotykają się z szykanami, obelgami, niechęcią z powodu 
tego, że są chrześcijanami. Maryjo, Królowo Wyznawców, daj nam zrozumieć, 
że ten świat przemija i jedynie co na trwałe po nas zostanie to miłość do Boga  
i bliźniego.

Królowo Dziewic: Chrystus chce, by część z nas żyła w taki sam sposób, jak On  
– w samotności, nie zakładając małżeństwa, duchowo i fizycznie oddając się 
Bogu w dziewictwie. Chrystus, przez świadectwo swoje, swojej Matki oraz wy-
branych ludzi, chce pokazać, że człowiek, prowadzony przez specjalną łaskę Bożą, 
może wznieść się nad swoje naturalne potrzeby i stać się w pełni dyspozycyjnym 
wobec Boga, rezygnując z małżeństwa. Maryjo, Królowo dziewic, niech ci któ-
rzy poszli drogą dziewictwa dla Królestwa Bożego, będą dla nas świadectwem,  
że Bóg sam wystarcza.

Królowo Wszystkich Świętych: Bóg ustanawiając Maryję Królową nieba, Kró-
lową Wszystkich Świętych, ukazał, że Maryja posiada cnoty każdego z nich.  
W Niej realizuje się w całej pełni świętość człowieka: miłość Boga całym sercem  
i człowieka jak siebie samego. Maryja dodaje nam sił w codziennym realizowaniu 
tego najważniejszego przykazania. Maryjo, nasza królowo i królowo tych, którzy 
są przed tronem Boga, módl się za nami, byśmy mogli złączyć się ze świętymi  
w niebie. 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta: Maryja nie została dotknięta przez 
grzech pierworodny. Została w sposób cudowny od niego uchroniona, na mocy 
przyszłych zasług swojego Syna. Maryja nigdy nie popełniła jakiegokolwiek grze-
chu. Stała się zatem dla nas niezawodną pomocą w walce z grzechem. Maryjo 
niepokalanie poczęta, kiedy upadamy podnoś nas i prowadź do Miłosiernego 
Ojca, kiedy atakują nas pokusy, pokazuj drogę wyjścia bo Ty nigdy nie zbłądziłaś.

Królowo wniebowzięta: Dusza i ciało Maryi były tak zespolone ze sobą i z Bo-
giem, że Bóg zabrał Ją całą do nieba. Maryja nie musi, jak reszta świętych, ocze-
kiwać na zmartwychwstanie ciała. Jej ciało jest już przemienione, tak jak ciało 
Jej Syna. Przez ten fakt Bóg przypomina nam jak wielką godność posiada ludzie 
ciało, dlatego trzeba je godnie traktować, dbać, nie skalać go grzechem. Maryjo 
Wniebowzięta, pomagaj nam traktować nasze ciało i duszę z godnością. Módl się, 
byśmy kiedyś zmartwychwstali ku życiu wiecznemu.

Królowo różańca świętego: Różaniec święty jest modlitwą, która podoba się 
Maryi, bo jest on tak bardzo skupiony na Bogu i Bożych Tajemnicach. Odmawiając 
różaniec, poznajemy tajemnice życia Syna Bożego i otrzymujemy moc do wpro-
wadzania tych tajemnic w życie. Odmawiając różaniec, nie zbłądzimy. Będzie  
on nas prowadził przez  życie, wyznaczając kierunek, umacniając w  słabości, 
pocieszając w smutku, ratując wśród niebezpieczeństw. Życie staje się o wiele 
prostsze dla tego, kto odmawia różaniec.

Królowo rodzin: Rodzina jest darem od Boga. Maryja, która sama jest matką 
i żoną pomaga rodzinie. Zna trud codziennego życia, dbania o byt, o jedność, 
zrozumienie; zna strach związany z przyszłością. Maryja pragnie, by rodziny wró-
ciły do Boga, wspólnie się modliły. Czeka, by pomóc małżonkom w układaniu 
dobrych relacji. Królowo rodzin, pokazuj, że rodzina jest miejscem niezbędnym 
do pełnego rozwoju człowieka. Naucz nas w jaki sposób w rodzinie kochać i być 
kochanym. Pomagaj nam zakładać i pielęgnować zdrowe i kochające się rodziny.

Królowo pokoju: Pokój nie jest tylko brakiem wojny. Jest spotkaniem naszego 
„ja” z Bogiem. W pełni i na trwałe doświadczymy go w niebie, jednak już tutaj 
na świecie go doświadczamy, gdy żyjemy zgodnie ze swoim powołaniem. Wte-
dy, nawet pośród niepokoju świata, spraw, które nas zajmują, człowiek potrafi 
cieszyć się Bożym pokojem. Maryja była pełna tego pokoju. Królowo pokoju, 
przekonuj nas, że nigdzie na świecie nasze serce nie znajdzie trwałego pokoju, 
jak tylko w życiu w jedności  z Bożym powołaniem.

Królowo Polski: Maryja chce być nazywana Królową Polski. Ona sama wybrała so-
bie ten naród, by stał się Jej szczególną własnością. Nasi przodkowie dwukrotnie 
publicznie obrali ją naszą królową: w ślubach króla Jana Kazimierza i w Jasnogór-
skich Ślubach Narodu. Czy jednak jesteśmy jej wierni? Czy jest z nas dumna, pa-
trząc na nasze życie osobiste i społeczne? Królowo Polski, kieruj naszymi sercami, 
całym naszym narodem i spraw byśmy byli rzeczywiście Twoimi poddanymi, czyli 
kochali Boga i drugiego człowieka. (AZ)

SKUTKI BIERZMOWANIA
Sobór Watykański II i Katechizm Kościoła Katolickiego wyznają śre-

dniowieczną koncepcję umacniania i mówią o „dopełnieniu łaski chrztu”.
Natomiast są też bardziej szczegółowe skutki bierzmowania.
Pierwszym z nich jest wspomniany w poprzedniej części aspekt 

nadania pełnej osobowości kościołotwórczej (w sensie partykularnym  
i społecznym). Bierzmowanie nadaje pewnego rodzaju dynamizm życiu 
chrześcijańskiemu.

Bierzmowanie wyciska specjalne znamię duchonosiciela (pneumato-
fora) i ta pieczęć staje się symbolem danej osoby. Bierzmowanie uosabia 
w nas Ducha Świętego (analogicznie chrzest upodabnia do Chrystusa), 
przez co bierzmowany wchodzi w relację spotkania się Ojca i Syna.

Sakrament ten udoskonala tzw. kapłaństwo wiernych i pobudza do 
mężnego wyznawania wiary zarówno słowem jak i czynem. Bierzmowa-
ny otrzymuje zadania świadka i ucznia Chrystusa we wspólnocie Kościoła.

Występują także skutki społeczne i eklezjalne bierzmowania takie 
jak: jedność i komunia kościelna, rozwój prawd, wiedzy teologicznej  
i cnót, rozwój życia łaski, uzdolnienie do doskonałego przeżywania wiary  
w znaczeniu wspólnotowym, do regularnej reformy życia bierzmowanego 
i co ważne do odpowiedzialności za cały świat (w znaczeniu doczesnym)

Działania Ducha Świętego są oczywiście wieloaspektowe i występują 
na różnych płaszczyznach i dlatego trudno byłoby je wszystkie wypisać 
w sztywnych ramach. (AK)

Bierzmowanie (cz. 4) 

Dzień Ojca 
Pierwszy obchodzony był w USA  

3 lata po pierwszym Dniu Matki, czyli w 
1910 r. W Polsce zaczęto świętować Dzień 
Ojca w 1965 r. W zasadzie nie wiadomo 
dlaczego jest to 23 czerwca. W Europie 
Dzień Ojca jest obchodzony w różne dni. 
W Holandii i Wielkiej Brytanii przyjęto 
za USA 4 niedzielę czerwca, a Portugal-
czycy, Włosi i Hiszpanie świętują w dniu 
świętego Józefa – 19 marca.

Pan Jezus naucza „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski.” (Mt 5,48) To trudne wyzwanie dla każdego chrześcijanina, 
a szczególnie trudne dla ojców. Dzieci budują swoje wyobrażenie o Bogu 
w oparciu o relację z własnym ojcem ziemskim. Intuicyjnie wiele osób jako 
ideał ojca widzi św. Józefa. Nie był on biologicznym ojcem Pana Jezusa. 
Jednak spełniając ojcowskie obowiązki, jest troskliwym obrońcą Chrystusa 
i Kościoła; obejmował troskliwą opieką Maryję i Jezusa; jego ojcowskiej 
troskliwości powierzył Bóg swego Syna. Wpatrując się w św. Józefa, każdy 
ojciec może uczyć się cierpliwości i miłości, towarzyszenia dzieciom w ich 
odkrywaniu świata, we wzrastaniu w miłości do Boga i do ludzi. (KZ)

Z okazji Dnia Ojca składamy najlepsze życzenia wszystkim  
ojcom, życzymy, aby swoim życiem wskazywali zawsze Ojca, który 
jest w niebie. Powierzamy wszystkich ojców opiece Najświętszej 
Maryi Panny i św. Józefa.

I Komunia Święta
W sobotę 20 czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca NMP, 

w naszej parafii odbyła się Uroczystość I Komunii Świętej. W tym dniu 
75 dzieci w dwóch grupach podczas Mszy Świętych o godz. 9.00 i 11.00 
po raz pierwszy przyjęło Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. Radość 
dzieci i ich rodzin jest radością całej naszej wspólnoty parafialnej, która 
wzrasta w wierze przez karmienie się słowem i Ciałem Chrystusa. 

Modlimy się za dzieci pierwszokomunijne, by zawsze kochały Pana 
Jezusa. Dzieci wraz z najbliższymi będą przeżywały Biały Tydzień, uczest-
nicząc w dniach 22-26 czerwca we Mszy Świętej o godz. 18.00. 
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Dziewczyna modli się wieczorem:
 – Panie Boże. Nie za siebie się modlę, ale za mamę. 
Poślij jej ładnego, mądrego i dobrego zięcia.
ROZCZAROWANIE
Chłopak na czacie internetowym umówił się  
z dziewczyną na randkę. Nie krył zdziwienia, 
gdy zobaczył, że jest stara, strasznie brzydka  
i przyleciała na miotle.
 – Trochę inaczej sobie ciebie wyobrażałem.
 – Nie rozumiem twojego zdziwienia. Przecież kilka 
razy ci powtarzałam, że jestem czarującą kobietą.
ROZTERKA
Spotykają się dwie koleżanki:
 – Widzę, ze jesteś zdenerwowana?
 – Tak. Mężowi na imieniny kupiłam kołowrotek 
do wędki.
 – No to chyba dobrze? Nie spodobał mu się? 
Twój Wojtek przecież w każdy weekend jeździ  
z kolegami na ryby.
 – Też tak myślałam. A tu gorzej! Gdy mu wrę-
czyłam prezent imieninowy zapytał, co to jest.
W DROGĘ
Po zakończeniu epidemii pierwsza wycieczka 
szkolna udaje się w drogę. Dzieci siedzą bardzo 
cicho, że aż pani wychowawczyni się dziwi.  
W pewnym momencie zauważyła napis za-
mieszczony nad kierowcą:
 – Zachowaj ciszę. Kierowca po epidemii jest 
ślepy. Prowadzi na słuch!
ZAPOTRZEBOWANIE
Przed wyjazdem na wakacyjny urlop żona mówi 
do męża:
 – Kochanie, potrzebuję parę złotych na wydat-
ki związane z wyjazdem: na fryzjera, kosmety-
ki, paznokcie… Przecież z brzydką kobietą nie 
będziesz chciał jechać?
 – No widzisz… mnie się bardziej powiodło.  
Ja od razu urodziłem się piękny.
W LUSTRZE
Kobieta w sile wieku wpatruje się w lustro:
 – Niby ideałów nie ma, a ja jednak jestem! 
(opr. xHD)

Święcenia kapłańskie 2020
Dla siedmiu diakonów, po sześciu latach 

przygotowań w naszym diecezjalnym Wyż-
szym Seminarium Duchownym, po zakoń-
czeniu tygodniowych rekolekcji, nadszedł 
dzień przyjęcia święceń prezbiteratu – mó-
wił w katedrze siedleckiej, biskup Kazimierz 
Gurda, który 13 czerwca udzielił diakonom 
święceń kapłańskich.

Nadszedł dzień, kiedy publicznie powiedzieli-
ście swoje „tak” – kontynuował w homilii ksiądz 
Biskup Kazimierz Gurda. – Przyjęliście propozy-
cję Jezusa do pójścia za Nim. Jest to dzień pełen 
radości, ale jednocześnie pełen tajemnicy wobec 
tej historii waszego życia, która jest przed wami.  
Historii, którą będziecie pisać nie sami, ale razem 
z Tym, który was powołał, dzisiaj obdarza sa-
kramentem kapłaństwa i pośle was do świata,  
w którym żyje człowiek.

Po homilii każdy z kandydatów podchodził 
do Księdza Biskupa i swoje złożone ręce wkła-
dał w ręce Pasterza Diecezji przyrzekając jed-
nocześnie cześć i posłuszeństwo Biskupowi oraz 
jego następcom. Modlitwą litanii do Wszystkich 
Świętych zgromadzony lud błagał o łaskę Bożą 
dla kandydatów do kapłaństwa. Podczas tej 
modlitwy wybrani padali na twarz. 

Najważniejszy obrzęd święceń dokonał się 
bez słów. Biskup w milczeniu kładł ręce na 

głowie każdego z diakonów i w ciszy zwra-
cał się do Ducha Świętego, by ich napełnił, 
przemienił, uzdolnił do wykonywania zadań 
kapłańskich. Za Księdzem Biskupem na głowę 
każdego kandydata w milczeniu nakładali ręce 
wszyscy obecni w katedrze kapłani. Za pomocą 
tego znaku nowi prezbiterzy zostali przyjęci 
do wspólnoty kapłańskiej Kościoła lokalnego 
(diecezji). Przez nałożenie rąk biskupa i modli-
twę święceń został udzielony kandydatom dar 
Ducha Świętego do pełnienia posługi prezbitera 
oraz przekazanie władzy kapłańskiej.

Po tym obrzędzie neoprezbiterzy z pomocą 
księży proboszczów włożyli na siebie szaty litur-
giczne – stułę i ornat, jakich kapłan używa do ce-
lebracji Eucharystii. Każdy neoprezbiter podcho-
dził do Księdza Biskupa, a ten namaszczał jego 
dłonie olejem krzyżma. Po namaszczeniu Ksiądz 
Biskup wręczał każdemu patenę z hostią i kielich 
z winem na znak uczestnictwa w kapłaństwie 
Chrystusa oraz przekazywał pocałunek pokoju  
 na znak przyjaźni i miłości, otwartości przyjęcia 
nowych kapłanów do grona prezbiterów.

Na zakończenie neoprezbiterzy dziękowali 
wszystkim, którzy pomogli im ukształtować 
sumienie i rozpoznać powołanie oraz wspierali 
ich w jego realizacji. Obiecali modlitwę i  gorli-
wą kapłańską służbę.

Święcenia prezbiteratu przyjęli: 
•	 ks. Paweł Borychowski – parafia św. Małgorzaty w Ulanie  
•	 ks. Marcin Janowski – parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szaniawach
•	 ks. Adam Klimek – parafia św. Antoniego w Kotuniu
•	 ks. Mateusz Kopeć – parafia św. Leonarda w Liwie
•	 ks. Marek Maleńczuk – parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej
•	 ks. Sławomir Ochnik – parafia Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
•	 ks. Kacper Rysak – parafia św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim      Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Kurs Emaus
12-14 czerwca 2020 r. odbył się po długo-

trwałej kwarantannie z powodu pandemii Kurs 
Emaus, przygotowany i przeprowadzony przez 
Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej 
i Wspólnotę Jednego Ducha. Zarówno uczest-
nicy jak i organizatorzy zachowywali wszyst-
kie środki ostrożności, okazując również w ten 
sposób szacunek dla współuczestników tych 
rekolekcji.Nad całością czuwał Ksiądz Dyrektor 
dr Tomasz Bieliński. Była to już 11 edycja tego 
kursu, na którą zgłosiło się 24 osoby. Uczestnicy 
przybyli z wielu parafii naszej diecezji, a także 
kilka osób z Diecezji Drohiczyńskiej.

Program tego kursu jest absolutnie wy-
jątkowy. Pozwala odkryć naszego Boga  

w Słowie. Małymi 
krokami uczest-
nicy wędrując do 
Emaus poznają nowe Oblicza Słowa. To, co do tej 
pory było niezrozumiałe w Piśmie Świętym, staje 
się drogowskazem na drodze z Chrystusem i do 
Chrystusa „kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pi-
sma nam wyjaśniał” (Łk 24, 32). Serca Wspólno-
ty, która została zawiązana na tych rekolekcjach 
zostały poruszone i napełnione Duchem Słowa.  
To kolejny krok we wzroście w wierze i poczuciu 
miłości Boga. Warto przeżyć taki czas, by zrozu-
mieć, by osobiście doświadczyć, by dotknąć wła-
snego serca tym Słowem, które jest niezmiennie 
żywe i zbawienne.(G Ł-K)


