Numer 12 (1027) 22 marca 2020 r.

Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA J 9, 1-41
Zgodnie z panującymi przekonaniami uczniowie uznawali cierpienie jako karę za grzechy.
Jezus definitywnie odrzuca takie rozumienie
cierpienia. Istnieje cierpienie niezawinione. Sens
ludzkiego cierpienia możemy szukać w łączności
z cierpieniem, męką i śmiercią Jezusa, Syna Bożego. Bóg zamiast usunąć cierpienie z ziemi, sam
je podjął. Jakiego cierpienia doświadczam? Na co
Bóg chce mi zwrócić przez nie uwagę?
Nazwa sadzawki Siloam, czyli „posłany”
wskazuje na samego Jezusa, który jest posłany
przez Ojca, aby głosić słowa Boże i wypełnić Jego
wolę. Tą wolą jest zbawienie wszystkich ludzi.
Czy ja szukam woli Boga względem siebie?
Jezus, który jest Światłością świata otwiera
człowiekowi oczy i objawia mu prawdę o Bogu.
Przez swoje dzieła obdarza człowieka łaską wiary.
Postawa faryzeuszów, wyrażona słowem „widzimy” wyraża zamknięcie na słuchanie i poznanie
Prawdy. Oni nie chcieli uznać w Jezusie Syna
Bożego. W czym przejawia się moja ślepota? Jakie sprawy w moim życiu wymagają przejrzenia,
uzdrowienia i dotyku miłości Jezusa? Co już zostało uzdrowione pod wpływem wiary? [www.onjest.pl]

www.jozef.siedlce.pl

Zwiastowanie
Najświętszej Maryi Pannie
Nazaret w czasach Jezusa był niewielką wioską w Galilei. Dziś jest największym arabskim
miastem w Izraelu. Dla chrześcijan to szczególne miejsce, w którym Jezus spędził większość
swojego życia. Trzydzieści lat życia w Nazarecie
to czas wzrastania „w łasce u Boga i u ludzi”.
Nazaret kojarzy się z ukrytym, cichym życiem
Świętej Rodziny. Ale Nazaret to także, a może
przede wszystkim miejsce życia Maryi, miejsce
do którego Bóg posyła Archanioła z Dobrą Nowiną.
Archanioł Gabriel zjawił się przed Maryją, by
zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków. Przedstawia Jej Boży plan na Jej
życie: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus…”. I czeka na odpowiedź
daną w wolności i zaufaniu: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego
słowa”. Zgoda Maryi na Bożą propozycję rozpoczyna nowy etap dziejów człowieka. Zauważyć
trzeba, iż po raz pierwszy w historii ludzkości
Bóg uzależnił swoje plany od zgody człowieka.
Oddał się niejako w ręce Maryi, która jak każda
ludzka istota była wyposażona w wolną wolę.
Maryja miała wolny wybór i mogła Bogu odmówić, gdyby tylko zechciała. Ale nie zrobiła tego.
Wprawdzie może nie bez obaw, ale przyjmuje
Jezusa pod swój dach w postawie pełnego zaufania. Nazaret staje się miejscem milczenia,

skupienia, wejścia w siebie, otwarcia się na
Boże natchnienia. Tak, jak mówi Izajasz: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy
i ufności leży wasza siła. (Iz 30, 15).
Niech nadchodząca uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie dla nas okazją do pogłębienia myśli o pięknie Bożego zamysłu względem każdego z nas. Bóg czeka i szanuje naszą
wolność. Jeśli podejmiemy Jego propozycję,
prośbę, wydamy owoc, tak jak Maryja. Wykonanie zadania może już odbywać się w zgiełku
i pośród chaosu świata, tak jak wyglądało dalsze życie Maryi, ale początek każdego Bożego
dzieła zaczyna się w osobistym z Nim spotkaniu.
Zastanówmy się, czy potrafimy za przykładem
Maryi wypowiedzieć Bogu: Oto jestem?
(BW Za: brewiarz.pl)

IV Niedziela Wielkiego Postu
Św. Augustyn, biskup: Pan powiedział krótko: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za
Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz
będzie miał światło życia”. W słowach tych kryje
się równocześnie nakaz i obietnica. Wykonajmy
to, co nam nakazał, żebyśmy nie pragnęli z bezwstydnym czołem tego, co obiecał, i żeby nam nie
powiedział na swoim sądzie: „Czy zrobiłeś to, co
nakazałem, by domagać się tego, co przyobiecałem?” Cóż takiego nakazałeś, Panie Boże nasz?
Powie ci: „Abyś szedł za Mną”. Prosiłeś o radę dla
życia. Jakiego życia, jeśli nie tego, o którym powiedziano: „W Tobie jest źródło życia”.
Módlmy się. Boże, Ty za pośrednictwem
swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą,
spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą
i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym
świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Niedziela Laetare
Na półmetku Wielkiego Postu Kościół wzywa swoich wiernych do przeżywania radości.
Objawia się to między innymi w różowym, a nie
w fioletowym kolorze szat liturgicznych kapłanów,
przyozdabianiem kwiatami ołtarza, czy używaniem podczas liturgii instrumentów muzycznych.
Tradycja Niedzieli Laetare sięga początków
chrześcijaństwa.
Niedziela ta nazywana jest często Niedzielą
Róż, ponieważ od XVI wieku, w Rzymie w Bazylice Św. Krzyża papież wręczał poświęconą
różę zasłużonej dla Kościoła osobie. Wierni na-

tomiast sami siebie obdarowywali kwiatami,
które symbolizowały radość, piękno.
Kolejną nazwą jest Niedziela Matczyna.
Wierni w tym dniu dziękowali dwóm matkom
za ich duchowe macierzyństwo tj. Kościołowi
i Najświętszej Maryi Pannie. Przynoszono wtedy kwiaty do Kościoła jako dar za ich opiekę.
Zwyczajowo wręczano też kwiaty matkom.
Ostatnią nazwą jest Niedziela Wytchnienia,
ponieważ post w tym dniu był mocno złagodzony. W Słowie Bożym jest mowa o Chrystusie,
który otacza swój lud opieką i troską.(AK)

Intorit w języku łacińskim:
Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes
qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.
Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi:
in domum Dómini íbimus.

Tłumaczenie na polski (oficjalne)
Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy,
którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście
smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej
pociechy.
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Przerywanie ciąży jest zbrodnią
aborcja… proste jak wyrwanie zęba, pozbycie się
niemodnej torebki, wyrzucenie szminki, której
kolor przestał się podobać. Na Boga! żyjemy
w wolnym społeczeństwie, moje sumienie,
moja sprawa. to przecież mój wybór!
Tak mówią osoby, by zagłuszyć swoje sumienie, by pokazać „światu”,
że wszystko jest ok. Ale czy rzeczywiście?
Czy aborcja jest wyborem kobiety, co nazywamy wolnym wyborem?
Kobieta do podjęcia decyzji w poczuciu wolności potrzebuje zapewnienia ze strony mężczyzny, że jeśli zdecyduje się na urodzenie dziecka,
będzie mogła liczyć na jego pełne wsparcie, że on zapewni dziecku
bezpieczeństwo. A jeśli tego zapewnienia brak, jeśli kobieta jest pozostawiona sama sobie, jeśli nawet wśród najbliższych nie znajduje
wsparcia?
Człowiek jest człowiekiem od poczęcia z racji niepowtarzalnego ludzkiego kodu genetycznego, a jego serce bije już w 3. tygodniu życia. Czy
ktokolwiek może tym faktom zaprzeczyć? Oczywiście, że nie. Ale strach
przed bólem i odpowiedzialnością, przed tym, co ludzie powiedzą, lęk

przed wytykaniem palcami i cynicznymi uśmieszkami, odrzuceniem
z racji „takiego nieszczęścia” sprawia, że sama kobieta i matka te fakty
odrzuca, że przyjmuje narrację: mój wybór, moje życie, moja sprawa.
W encyklice „Evangelium vitae” (nr 73) Jan Paweł II napisał m. in.:
„Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie
są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka
wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia. […] Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie
ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć
w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też
okazywać mu poparcia w głosowaniu”.
Czytając te słowa zastanówmy się jaki jest nasz stosunek do samotnych młodych matek, czy odnosimy się do nich życzliwie, czy służymy
pomocą i wsparciem? A może nasze „wymowne” spojrzenia, oceniające
słowa, krzywdzące uwagi sprawiają, że czują się one gorsze, niezrozumiane, porzucone. Może warto dostrzec w nich ciche bohaterki, które
za życie swoich dzieci oddały swoje dobre imię, zgodziły się często na
społeczny ostracyzm. (AZ)

22 marca 2020 r.
22 marca 2020 r.

Opiekun nr 12
OPIEKUN nr 12
Opiekun

k a L e N d a r Z
k a L e N d a r Z
Poniedziałek 23 marca 2020 r.

Poniedziałek
23 marca
2020 r. POSTU
DZIEŃ POWSZEDN
IV TYGODNIA
WIELKIEGO
DZIEŃ
POWSZEDN
IVstwarzam
TYGODNIAnowe
WIELKIEGO
1. czytanie
(Iz 65,
17-21) Oto
niebiosaPOSTU
i nową ziemię
1. czytanie
(Iz 65,
Oto2 stwarzam
nowe iniebiosa
nową ziemię
Psalm
(Ps17-21)
30 (29),
i 4. 5-6. 11-12a
13b (R.: i2a))
Psalm (Ps
30 (29),
2 i 4. 5-6.
11-12a
i 13b (R.: 2a))
Sławię
Cię, Panie,
bo mnie
wybawiłeś
Cię,Uzdrowienie
Panie, bo mnie
Ewangelia (J 4,Sławię
43-54)
synawybawiłeś
urzędnika królewskiego
(J 4, 43-54)
6.30Ewangelia
1. + Marka
(1 r.) – Uzdrowienie
of. chrzestnasyna urzędnika królewskiego
6.30
Marka (1 r.)+–Irenę
of. chrzestna
7.00 1. +
Gregorianka:
Wojewódzką
7.00 1.
+ Irenę
Wojewódzką
2. Gregorianka:
+ Wacława (18
r.), Władysławę
(13 r.), Eugenię (22 r.), Stani2. +sława
Wacława
r.), Władysławę
(13Andraszek
r.), Eugenię (22 r.), Stani(5 r.)(18
i Zygmunta
– of. Alina
(5Pazdykę
r.) i Zygmunta
3. +sława
Józefa
(im.) – of. Alina Andraszek
3.
+ Józefa Pazdykę
4. Dziękczynna
w 65 r.(im.)
urodzin Mariana z prośbą o Boże błogosła4. Dziękczynna
w 65 r. urodzin
Mariana
z prośbą
o Boże–błogosławieństwo, zdrowie,
opiekę Matki
Bożej
i św. Józefa
of. żona
wieństwo, zdrowie,
Bożej i św. Roguskich
Józefa – of. żona
18.00 1. Gregorianka:
+ braciopiekę
LeszkaMatki
i Włodzimierza
18.00 1.
+ braci
Leszka ii Włodzimierza
Roguskich i zm.
2. Gregorianka:
+ Henryka (16
r.), Grażynę
Ryszarda Tomaszewskich
2. +z rodzin
Henryka
(16 r.), Grażynę
i Ryszarda
Tomaszewskich
i zm.
Łastowieckich
i Tarasiuków
– of.
rodzina
Łastowieckich
i Tarasiuków
– Kupińskich
of. rodzina
3. +z rodzin
Stanisława,
Eugeniusza
i Antoniego
3.
Eugeniusza
i Antoniego
Kupińskich
4. + Stanisława,
Jadwigę Hawryluk
(7 dz.)
– of. rodzina
4.
Jadwigę
Hawryluk
dz.) – of.
rodzina
5. +
Poza
parafią:
+ Beatę(7
Lipińską
– of.
koleżanki ze Związku Pie5. Poza
parafią:
+ Beatę Lipińską – of. koleżanki ze Związku Pielęgniarek
i Położnych
lęgniarek i Położnych
Wtorek 24 marca 2020 r.
WtorekIV24
marca 2020
r.
DZIEŃ POWSZEDNI
TYGODNIA
WIELKIEGO
POSTU
DZIEŃ
POWSZEDNI
IV TYGODNIA
WIELKIEGO
POSTU
1. czytanie
(Ez 47,
1-9. 12) Woda
wypływająca
ze świątyni
niesie życie
1. czytanie (EzPsalm
47, 1-9.
Woda2-3.
wypływająca
zepor.
świątyni
(Ps 12)
46 (45),
5-6. 8-9 (R.:
8)) niesie życie
Psalm
(45), 2-3.jest
5-6.
por. 8))
Pan(Ps
Bóg46Zastępów
dla8-9
nas(R.:
obroną
BógUzdrowienie
Zastępów jest
dla nas obroną
Ewangelia (J 5,Pan
1-16)
paralityka
w sadzawce Betesda
(J 5, 1-16)
Uzdrowienie
w sadzawce
6.30Ewangelia
1. + Józefa,
Norberta,
Janinęparalityka
zm. z rodzin
Trociów iBetesda
Frankow6.30 1. +skich
Józefa,
– of.Norberta,
dzieci Janinę zm. z rodzin Trociów i Frankowskich – of. dzieci
7.00 1. Gregorianka:
+ Irenę Wojewódzką
7.00 1.
Gregorianka:
+ Irenę
2. +
Gabrielę Ilczuk
i zm.Wojewódzką
z rodziny Mroczków – of. rodzina
2.
z rodziny
Mroczków
– of.
rodzina
3. + Gabrielę
Krystynę Ilczuk
Szybkai zm.
(im.),
Józefę Księżak
(im.)
– of.
rodzina
3.
Krystynę Szybka
(im.), Józefę
– stron
of. rodzina
4. + Wiesława
Chmielewskiego
(r. Księżak
ur.) i zm.(im.)
z obu
rodziny
4. +–Wiesława
of. żona Chmielewskiego (r. ur.) i zm. z obu stron rodziny
– of. żona + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich
18.00 1. Gregorianka:
18.00 1.
Gregorianka:
+ braci (35
Leszka
Włodzimierza
Roguskich
2. +
Kazimierę Mlonek
r.) i ijej
rodziców – of.
syn Jan
2.
MlonekWaldemara
(35 r.) i jej rodziców
– of.
syn Jan
3. + Kazimierę
Marcina, Adama,
– of. Hanna
Żurek
3.
Adama, Waldemara
– of. Hanna Żurek
4. + Marcina,
Jadwigę Hawryluk
– of. działkowicze
4.
Jadwigę
Hawryluk
of. działkowicze
5. +
Poza
parafią:
+ Beatę–Lipińską
– of. rodz. Guzków i Bulików
5. Poza parafią:Środa
+ Beatę
– of. rodz.
25Lipińską
marca 2020
r. Guzków i Bulików
ŚrodaZWIASTOWANIA
25 marca 2020PAŃSKIEGO
r.
UROCZYSTOŚĆ
UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA
PAŃSKIEGO
1. czytanie
(Iz 7, 10-14)
Panna pocznie
i porodzi Syna
1. czytanie
7, 10-14)
pocznie
i porodzi
Psalm (Ps
40, 7-8a.(Iz8b-10.
11) Panna
Przychodzę,
Boże,
pełnićSyna
Twoją wolę
Psalm
(Ps 40,(Hbr
7-8a.10,
8b-10.
Przychodzę,
Boże,pełnić
pełnićwolę
TwojąOjca
wolę
2. czytanie
4-10)11)
Chrystus
przychodzi
2. czytanie
10, 4-10)
przychodzi
Ewangelia
(Łk(Hbr
1, 26-38)
BądźChrystus
pozdrowiona,
pełnapełnić
łaski,wolę
Pan Ojca
z Tobą
Ewangelia
(Łk 1, 26-38)
Bądź pozdrowiona,
pełna łaski, Pan z Tobą
6.30
1. + Janusza
Łozińskiego
– of. Anna Kirchner
6.30 1.
ŁozińskiegoZygmunta
– of. Anna–Kirchner
2. + Janusza
Józefa, Stanisławę,
of. synowa
2.
Stanisławę,
Zygmunta
– of.Kaszubskich
synowa i zm. dziad3. + Józefa,
Bogusława,
Grażynę,
Grzegorza,
3. +ków
Bogusława,
Grażynę,
Grzegorza, Kaszubskich i zm. dziad– of. Elżbieta
Kaszubska
ków – of. Elżbieta
Kaszubska
10.00 1. Gregorianka:
+ Irenę
Wojewódzką
10.00 1.
+ Irenę Wojewódzką
2. Gregorianka:
Dziękczynno-błagalna
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
2. Dziękczynno-błagalna
o zdrowie
i opiekę św. Józefa dla członkiń
KŻRi Boże
nr 10 błogosławieństwo
i ich rodzin
i opiekę św. Józefa
członkiń
KŻR nr 10 i ich
rodzin
18.00 1. Gregorianka:
+ bracidla
Leszka
i Włodzimierza
Roguskich
18.00 1.
+ r.),
braci
Leszka i Włodzimierza
Roguskich
2. Gregorianka:
+ Mariannę (6
Kazimierza
ich synów i zm.
z rodzin Araź2. +nych
Mariannę
(6 r.),–Kazimierza
i Bujalskich
of. rodzina ich synów i zm. z rodzin Araźnych i Bujalskich
of. rodzina
3. Dziękczynna
w 10 –r. ur.
Jakuba z prośbą o Boże błogosławień3. Dziękczynna
10 r. ur.
Jakuba
prośbą
Boże błogosławieństwo, opiekęwMatki
Bożej
i św. zJózefa
dlao niego
i całej rodziny
stwo,
opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i całej rodziny
– of. rodzice
– of.parafią:
rodzice + Tadeusza Mitrzaka (2 r.) – of. brat
4. Poza
4. Poza parafią:
+ Tadeusza
Mitrzaka
(2 r.)r.– of. brat
Czwartek
26 marca
2020
Czwartek
26 marca WIELKIEGO
2020 r. POSTU
DZIEŃ POWSZEDNI
IV TYGODNIA
POWSZEDNI
IV TYGODNIA
WIELKIEGO
POSTU
1.DZIEŃ
czytanie
(Wj 32, 7-14)
Mojżesz wstawia
się za
ludem
1. Psalm
czytanie
7-14)19-20.
Mojżesz
wstawia
siępor.
za ludem
(Ps(Wj
10632,
(105),
21-22.
23 (R.:
4))
PsalmPamiętaj
(Ps 106 (105),
(R.: por. 4))
o nas i19-20.
przyjdź21-22.
nam z23
pomocą
PamiętajEwangelia
o nas i przyjdź
nam z pomocą
(J 5, 31-47)
Ewangelia
(J 5, to
31-47)
Gdybyście wierzyli
Mojżeszowi,
i Mnie wierzylibyście
Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście

P a r a F i a L N y
P a r a FW przypadku
i a L zauważenia
N y błędów,

Strona 3
Strona 3

które mogły powstać
podczaszauważenia
przepisywania
intencji Mszy Św.,
W przypadku
błędów,
serdecznie
prosimypodczas
o ich zgłoszenie
w celuintencji
poprawienia.
które
mogły powstać
przepisywania
Mszy Św.,
Kościół św.
Józefa jest
otwierany
pół godziny
przed
każdą Mszą Świętą.
serdecznie
prosimy
o ichna
zgłoszenie
w celu
poprawienia.
Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.
6.30 1. Dziękczynno-błagalna w int. Krzysia z racji 9 r. urodzin o opie6.30 1. Dziękczynno-błagalna
w int. Krzysia z racji 9 r. urodzin o opiekę Matki Bożej
kę Matki
Bożej
2. Poza
parafią:
+ Mariannę i Józefa, Reginę i Romualda
2. Poza
parafią: + Mariannę i Józefa, Reginę i Romualda
i Tomasza
i Tomasza + Irenę Wojewódzką
7.00 1. Gregorianka:
7.00 2.
1. +
Gregorianka:
Irenę
Stanisława+(43
r.) i Wojewódzką
Irenę Montewków i ich rodziców
2. +–Stanisława
of. córka (43 r.) i Irenę Montewków i ich rodziców
of. córka
3. +–Iwonę
Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice
3. + Janinę
Iwonę Soszyńską
i Grzegorza
4.
Kliczek (2 r.)
– of. córki,Oknińskiego
syn i mąż – of. rodzice
4. +
Janinę Kliczek
(2 r.)Leszka
– of. córki,
syn i mąż Roguskich
18.00 1.
Gregorianka:
+ braci
i Włodzimierza
18.00 2.
1. Gregorianka:
Leszka iWiktora
Włodzimierza
Roguskich
+ Stanisławę+ ibraci
Zdzisława,
i Witolda
Grabowskich
2. +
Stanisławę
– of.
rodzina i Zdzisława, Wiktora i Witolda Grabowskich
of. rodzina
3. +–Marka
Danielaka (6 r.) – of. rodzice
3. + Czesławę
Marka Danielaka
r.) ––of.
4.
Bruk (30(6dz.)
of.rodzice
uczestnicy pogrzebu
+ Czesławę
Bruk (30 dz.)
– of. uczestnicy
pogrzebu
Adoracja4.Jezusa
w Najświętszym
Sakramencie
do 21.00
Adoracja Jezusa w Najświętszym
Piątek 27Sakramencie
marca 2020dor.21.00
PiątekIV27TYGODNIA
marca 2020
r.
DZIEŃ POWSZEDNI
WIELKIEGO
POSTU
DZIEŃ (Mdr
POWSZEDNI
IV TYGODNIA
WIELKIEGO
POSTU
1. czytanie
2, 1a. 12-22)
Spisek przeciw
sprawiedliwemu
1. czytanie
(Mdr
1a. 17-18.
12-22)19-20.
Spisek 21
przeciw
sprawiedliwemu
Psalm (Ps
34 2,
(33),
i 23 (R.:
por. 19a))
Psalm Pan
(Ps 34
(33), bliski
17-18.dla19-20.
21 i 23 w
(R.:sercu
por. 19a))
zawsze
skruszonych
Pan (J
zawsze
dla skruszonych
w sercu
Ewangelia
7, 1-2.bliski
10. 25-30)
Przeciwnicy
zamierzają
Ewangelia
(J 7, 1-2.
25-30)
Przeciwnicy
pojmać Jezusa,
lecz 10.
godzina
Jego
jeszcze niezamierzają
nadeszła
Jezusa,
leczKazimierę
godzina Jego
jeszcze
nie nadeszła
6.30 1. pojmać
+ Zenonę
(36 r.),
(36 r.),
Franciszka,
Mariannę, Jó6.30 1. +zefa
Zenonę
(36 r.),
Kazimierę
(36 r.), Franciszka, Mariannę, Jói Janusza
– of.
córka i wnuczka
zefa iparafią:
Janusza+–Irenę
of. córka
i wnuczka
2. Poza
Gurba
i Stanisława (3 r.) – of. córka
Poza parafią:++Irenę
IrenęWojewódzką
Gurba i Stanisława (3 r.) – of. córka
7.00 2.
1. Gregorianka:
7.00 1.
Irenę
2. Gregorianka:
+ Ferdynanda+(2
r.), Wojewódzką
Stanisława, Genowefę Wierzchowskich,
2. +Stanisława
Ferdynanda
(2 r.),
Stanisława,
Wierzchowskich,
i Annę
i zm.
z rodziny Genowefę
Grochowskich
– of. Elżbieta
Stanisława
Grochowskai Annę i zm. z rodziny Grochowskich – of. Elżbieta
3. +Grochowska
Leszka Piekarta – of. siostra
Leszka Piekarta
– of.
siostra
18.00 3.
1. +
Gregorianka:
+ braci
Leszka
i Włodzimierza Roguskich
18.00 1.
Leszkai Bogdan
i Włodzimierza
2. Gregorianka:
+ Marka (r.)+– braci
of. Danuta
Wójcik Roguskich
2.
+Elżbietę
Marka (r.)
– of.
DanutaŁakoma
i Bogdan
Wójcik
3. +
(3 r.)
i Sabinę
– of.
mąż i dzieci
3.
r.) i Sabinę
Łakoma –Stanisława
of. mąż i dzieci
4. + Elżbietę
Gabrielę(3
i Sabinę
Stelmaszczyk,
Stelmaszczyka
4. +i Stefana
GabrielęGłuszczaka
i Sabinę Stelmaszczyk,
Stanisława Stelmaszczyka
– of. Józef Stelmaszczyk
i Stefana
Głuszczaka
of. Józef–Stelmaszczyk
5. Poza
parafią:
+ Beatę–Lipińską
of. Maria Matacz
5. Poza parafią:Sobota
+ Beatę28Lipińską
of. Maria
marca –2020
r. Matacz
SobotaIV28
marca 2020
r.
DZIEŃ POWSZEDNI
TYGODNIA
WIELKIEGO
POSTU
DZIEŃ
POWSZEDNI
IV TYGODNIA
WIELKIEGO
parafialne
wspomnienie
św. Joanny
BerettaPOSTU
Molla
parafialne
wspomnienie
św. Joanny
Molla
1. czytanie
(Jr 11, 18-20)
Jak baranek,
któregoBeretta
prowadzą
na zabicie
1. czytanie (Jr
11, 18-20)
Jak 9b-10.
baranek,
którego
Psalm
(Ps 7, 2-3.
11-12
(R.: prowadzą
por. 2a)) na zabicie
PsalmPanie,
(Ps 7, mój
2-3. Boże,
9b-10.Tobie
11-12
(R.: por. 2a))
zaufałem
Panie,
Boże,Spory
Tobieokoło
zaufałem
Ewangelia
(J 7,mój
40-53)
osoby Jezusa
7, r.),
40-53)
około–osoby
Jezusa
6.30 1. + Ewangelia
Wojciecha (J(19
IrenęSpory
i Stefana
of. Irena
Olczak
6.30 1.
(19 r.), Irenę
i Stefana
– of.
Irena
Olczak
2. + Wojciecha
Lucjana, Mariannę,
Henryka
i Alinę
- of.
córka
i siostra
Lucjana, Mariannę,
Henryka i Alinę - of. córka i siostra
7.00 2.
1. +
Gregorianka:
+ Irenę Wojewódzką
7.00 1.
Wojewódzką
2. Gregorianka: + Irenę
braci Leszka
i Włodzimierza Roguskich
2.
Gregorianka:
+ braci
i Włodzimierza
3. +
Stefana Wakułę
(30Leszka
r.), Stefanię,
Bogdanę,Roguskich
Jadwigę, Wacła3. +wa
Stefana
WakułęWakuła
(30 r.), Stefanię, Bogdanę, Jadwigę, Wacła– of. Andrzej
– of. Andrzej
Wakuła
4. +wa
Wiktorię
Adamczyk
– of. mieszkańcy Strzały, ul. Krótka
4.
Adamczyk
– of. mieszkańcy
Strzały,
ul. Krótka
5. +
+Wiktorię
Monikę (25
r.), Edwarda,
Eugenię, Jana
i Halinę
5. +
(25 r.), Edwarda, Eugenię, Jana i Halinę
– Monikę
of. rodzina
of. rodzina
18.00 1. +–dusze
w czyśćcu cierpiące – of. Monika
18.00 1.
dusze w czyśćcu cierpiące
of. Krystyny
Monika i Andrzeja Zyśk
2. +Dziękczynno-błagalna
w–
int.
2. Dziękczynno-błagalna
int.błogosławieństwo
Krystyny i Andrzeja
Zyśk
w 45 r. ślubu z prośbą owBoże
i zdrowie
w
45rodzina
r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
– of.
of. rodzina
3. W– int.
czcicieli św. Joanny Beretty Molla
3.
int. czcicieli św. Joanny
Molla
4. W
Dziękczynno-błagalna
w 7Beretty
r. ur. Leny,
w 4 r. ur. Amelki i 2 r. ur.
4. Dziękczynno-błagalna
7 r. ur.Bożej
Leny,i potrzebne
w 4 r. ur. Amelki
Łucji z prośbą o opiekęwMatki
łaski i 2 r. ur.
Łucji zwstawiennictwo
prośbą o opiekęśw.
Matki
BożejBeretta
i potrzebne
Modlitwy przez
Joanny
Mollałaski
– błogosłaModlitwy
przez
wstawiennictwo
Joanny Beretta Molla – błogosławieństwo
matek
oczekujących św.
potomstwa
wieństwo matek oczekujących potomstwa

Strona
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Opiekun
OPIEKUN nr
nr 12
12

Niedziela 29 marca 2020 r.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Ez 37, 12-14) Udzielę wam mego ducha, byście ożyli
Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc))
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
2. czytanie (Rz 8, 8-11) Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa
Ewangelia (J 11, 1-45) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
7.00 1. + Stanisława, Walerię, Weronikę, Michała, Zbigniewa, Marię,
Andrzeja, Zenona, Romana, Józefę i Teresę – of. Modesta Modrzewska
8.30 1. Gregorianka: + Irenę Wojewódzką
2. + Tadeusza (6 r.), Helenę, i zm. z rodz. Chmielaków i Kowalczyków – of. rodzina
10.00 1. + Eugeniusza Przytułę (14 r.), Czesława i Władysławę Protasiuk – of. Irena Przytuła
2. Dziękczynna w 45 r. ślubu Ireny i Henryka Rudaś o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich i całej ich rodziny
– of. dzieci
11.30 1. Gregorianka: + braci Leszka i Włodzimierza Roguskich
2. + Ryszarda Prokurata (4 r.), Józefę, Juliana, Edwarda, Feliksę
i Krzysztofa (1 r.) – of. rodzina
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Irenę (26 r.), Eugeniusza Świnarskich – of. Janina Miazga
18.00 1. + Leokadię, Jana, Zofię, Jana, Karola, Wacława i Annę – of. dzieci
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 20.00

orędzie ojca świętego Franciszka
na wielki Post 2020

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)
3. Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi
Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo
niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie
jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu,
wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia.
W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor
5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie
nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak
powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg
miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).
Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo
wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości
wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.

Odeszli do pana
+ Zofia Oleszczuk
+ Tadeusz Stanisław Mączyk
+ Jadwiga Hawryluk
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Przeczytaj w „echu katolickim”
• Czy to, co dziś dzieje się w związku z pandemią, zwróci naszą uwagę
ku Panu Bogu?
• Na czym polega komunia duchowa i kto ją może przyjmować? A także
skąd wzięła się praktyka Komunii św. na rękę?
• Dzień Świętości Życia jest okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
• „Gejzer humoru i radości” - o mało znanym obliczu prymasa Wyszyńskiego
• Jak wzmacniać odporność organizmu, by ochronić się przed wirusami.
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W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego
i konsekwencjami z tego płynącymi - także dla naszych Czytelników
(m.in. trudności w kolportażu w parafiach wynikające z zakazu
zgromadzeń powyżej 50 osób ) - po konsultacji z Księdzem Biskupem
postanowiliśmy zmniejszyć nakład „Echa Katolickiego” do poziomu
20% dotychczasowego. Decyzja ob owiązuje od najbliższego wydania,
tj. od 12 numeru dostępnego w sprzedaży w kościołach diecezji
w niedzielę 22 marca, do odwołania zakazu organizacji zgromadzeń.
Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie
Redakcja „Echa”
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Adoracja Najświętszego Sakramentu jest to przecudowne spotkanie
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Ewa Rozkrut – tekst ukazał się na portalu: www.mateusz.pl
Ewa Rozkrut – tekst ukazał się na portalu: www.mateusz.pl
Dziękujemy za ofiary złożone na kościół w ostatnim czasie:
z ul. Broniewskiego – 200 zł
na kwiaty do grobu Pańskiego
KŻR nr 10 zel. Teresy Malinowskiej – 100 zł
KŻR nr 16 – 50 zł
KŻR nr 8 – 50 zł

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Szymon Makulewski, kawaler z parafii Mokobody
Ewelina Toczyska, panna z Siedlec, parafii tutejszej - zapowiedź 1
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Strona 6

OPIEKUN nr 12

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem
w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje
zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji, a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa
Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia.
Mając zatem na uwadze wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu
na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, do których przestrzegania – w duchu
odpowiedzialności za siebie i za innych – jesteśmy zobowiązani, zarządzam co następuje:
1. Udzielam wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i w uroczystości – do odwołania, i zachęcam do pozostania w domu.
2. Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje
Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie, przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas
tej Mszy św. właściwych postaw i gestów liturgicznych.
3. W związku z ograniczeniem przewidzianej w rozporządzeniach organów państwowych maksymalnej ilości uczestników zgromadzeń publicznych, w tym związanych z kultem religijnym,
zarządzam, że we wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem osób
zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, najbliższej rodziny.
4. Zawieszam wspólne celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec
i inne), a uwzględniając związane z nimi bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego
i rodzinnego ich odprawiania.
5. Proszę, aby w kościołach była zorganizowana całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
6. Proszę i zachęcam księży, aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.
7. Zalecam, aby w kościołach – bez udziału wiernych – osoby konsekrowane i duchowni, zgodnie
z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego
dnia, o godz. 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, tych którzy się nimi opiekują,
jak również służb medycznych i sanitarnych, a wiernych świeckich proszę, aby w tym samym
czasie i w tych samych intencjach w swoich rodzinach modlili się na różańcu.
8. Zarządzenie powyższe, wraz z wcześniejszymi postanowieniami, obowiązuje do odwołania.
Proszę jednocześnie o śledzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych
Diecezji Siedleckiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym
zarządzeniom.
Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina, i z serca błogosławię.
BISKUP SIEDLECKI

Informacje o życiu parafii w związku z zagrożeniem koronawirusem

• Informujemy, że do odwołania zostają zwieszone spotkania z dziećmi i młodzieżą w naszej
parafii. Nie będzie spotkań pierwszokomunijnych, zbiórek ministrantów i lektorów, prób scholi dziecięcej i młodzieżowej, spotkań KSMu, spotkań małych grup oazowych. Zawieszamy też
wszystkie spotkania kandydatów do bierzmowania i próby przedstawienia wielkanocnego oraz
zajęcia sportowe na hali SP9. Zawieszamy kurs dla narzeczonych, który rozpoczął się 29 lutego.
Nie będzie również spotkań Kręgu biblijno-liturgicznego [na stronie parafii będzie można pobrać
konspekt kręgu i wysłuchać nagrania komentarzy do czytań niedzielnych].
• W tym czasie trwamy na modlitwie w swoich domach. Możemy skorzystać z dyspensy od udziału
w Eucharystii w najbliższe niedziele. Polecamy udział we Mszy Świętej dzięki transmisjom w telewizji, radiu i internecie. W tym przypadku trzeba zachować godną postawę i w czasie transmisji
modlić się – oddać ten czas Bogu. W internecie jest również wiele propozycji rekolekcji on-line,
w których możemy uczestniczyć.
• W tym czasie możemy dłużej czytać Pismo Święte, modlić się na różańcu, odmawiać Koronkę
do miłosierdzia Bożego, w domu przeżyć Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale, więcej rozmawiać o Bogu
w rodzinie, która jest przecież domowym Kościołem. Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem
naszego ks. Biskupa Kazimierza Gurdy i zastosowanie się do zawartych tam wskazań.
• Kościół św. Józefa jest otwarty przez cały dzień od Mszy Świętej porannej do wieczorowej. Trwa
adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie indywidualnie w ciszy. Kapłani posługują w konfesjonałach osobom, które potrzebują pojednania z Bogiem. W dni powszednie od 23.03 dyżur
spowiedniczy od godz. 15.00 do 18.00.
• Codziennie od niedzieli 15.03 o godz. 20.30 kapłani i osoby życia konsekrowanego odmawiają
różaniec w kościele o ustanie epidemii.
• Sprawy kancelaryjne, które mogą poczekać, postarajmy się załatwiać po ustaniu zagrożenia.
Zawsze też można do parafii zadzwonić (tel. 25 640 28 28).
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

22 marca 2020 r.

W BIEDRONCE

Koronawirus dopadł babcię, która w obliczu
zagrożenia zwołuje rodzinną naradę:
– Jak umrę, macie mnie skremować, a urnę
z prochami umieścić w Biedronce.
– Babciu! w Biedronce? Co ty wymyśliłaś?
– Tak, tak. W Biedronce, a nie na cmentarzu.
Bo na cmentarzu będziecie mnie odwiedzać raz
w roku, a w Biedronce jesteście każdego dnia.
LEKARSTWO
Przychodzi Żyd do Rabina zapytać o radę
w związku z pandemią:
– Rebe, jakie jedzenie najlepiej podać zarażonemu?
– Oczywiście macę! Odpowiedział Rabin.
– Czy maca pomoże?
– Nie, nie pomoże! – odpowiedział Rabin – ale
najłatwiej ją wsunąć pod drzwi, bo cienka ...
OPOWIEŚCI Z TESCO
Kolega opowiada koledze:
– Zrobiłem zakupy w Tesco, przed kasą długa
kolejka. W pewnym momencie coś mnie uczuliło i kichnąłem dwa razy. Ktoś z kolejki mówi
do mnie:
– Na zdrowie!
– Dziękuję – odpowiadam i wszystkim wyjaśniam:
– Musiałem się niedawno w Chinach przeziębić.
W pewnym momencie zauważyłem, że kolejka
znikła, a przy kasie stoję tylko ja sam.
DZWONI TEŚCIOWA i pyta:
– Halo, Marysia? Jak tam mój synek, epidemia
go nie chwyta?
– Nie. Siedzi w knajpie, późno wraca, w domu
nic nie zrobione, a dziś groził, że mnie zbije.
– To chwała Bogu. Najważniejsze, aby nie chorował.
OGŁOSZENIE
W czasach koronawirusa do redakcji Opiekuna
nadeszła prośba o zamieszczenie ogłoszenia
matrymonialnego:
– „Sympatyczny Pan z dużym zapasem makaronu, pozna w celach matrymonialnych Panią
z zapasami papieru toaletowego”. (opr. XHD)
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