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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce

Śmiercią każdego z nas jest grzech. Jezus
wzrusza się i płacze widząc mój grzech. Woła
mnie i wzywa bym wyszedł z grobu, z bagna
grzechu. On chce dać mi nowe życie i rozwinąć
bandaże, którymi jestem związany. Patrzy na
mnie ze łzami i czeka aż wyjdę. Co mnie dzisiaj
związuje i przytłacza, jaki nałóg, ciężkie raniące
relacje? Czy chcę to wszystko oddać Jezusowi,
aby mnie uzdrowił i wyprowadził ze śmierci do
życia? On jest Życiem i tylko On jest Zmartwychwstaniem. Ludzie wierzący żyją w nadziei życia
wiecznego, którego źródłem jest Jezus. W czym
przejawia się moja wiara w życie wieczne? Co
wiara zmienia w moim życiu, postępowaniu?
[www.onjest.pl]
Czy boję się własnej śmierci? Co robię, aby
pogłębiać w sobie żywą więź z Jezusem zwyciężającym śmierć? Czy potrafię dawać świadectwo
wobec spotykanych ludzi, że Jezus jest Panem
życia i śmierci? [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Wiara w czasie pandemii
Świat, w tym Polska, walczy z pandemią koronawirusa.
Codziennie jesteśmy zalewani kolejnymi statystykami
dotyczącymi zgonów, nowych zakażeń i - Bogu dzięki - wyzdrowień.

www.jozef.siedlce.pl

Rodzi się w nas niepokój, niekoniecznie
o nas samych, ale o naszych najbliższych. Zastanawiamy się, czy zostać w domu i , jak zalecają
księża biskupi, uczestniczyć we Mszy Świętej
poprzez internet czy telewizję lub radio, czy
jednak pójść do kościoła na Eucharystię. Decyzje te nie są wcale łatwe do podjęcia, ale
w duchu odpowiedzialności i miłości do innych
ludzi większość zostaje w domu. W tym czasie
pozostaje ona jednak w łączności ze wspólnotą
Kościoła, z kapłanami stojącymi przy ołtarzu
i z samym ofiarującym się dla nas Chrystusem.
Jest to trudny czas dla nas katolików. A mimo to
pojawił się spór o sposób przyjmowania komunii świętej. Wielu z nas protestuje, przekonując,
że przyjmowanie na rękę (mimo szczególnych
okoliczności) jest niegodne. Ale czy nie jest
to skupienie większej uwagi na formie niż na
istocie. Istotą jest Pan, istotą jest samo przyjęcie Chrystusa. Po połamaniu
chleba Jezus dał go uczniom.
Dał. Podał, by wzięli go swoimi własnymi spracowanymi
rękami. Oni wzięli Jego Ciało
i spożyli. Dlatego zjednoczeni
dziękujmy, że możemy Pana
Jezusa przyjmować do serca,
bo nie wiadomo jakie jeszcze ograniczenia czekają nas
w najbliższej przyszłości.
Wskrzeszenie Łazarza (1857 r.), Léon Bonnat
Bóg jest dobry. Ale patrzy
Św. Ambroży, biskup: Obyś zechciał, Panie,
z perspektywy wieczności. I jest
przyjść do mego grobu, obmyć mnie Twymi łzami,
Panem naszego życia i śmierci.
gdyż w moich nieczułych oczach nie posiadam tylu
Choć zna nawet liczbę włosów
łez, abym mógł obmyć moje grzechy. Jeśli będziesz
płakał za mnie, będę zbawiony. Jeśli będę godny
Twoich łez, pozbędę się fetoru wszystkich moich
grzechów. Jeśli będę godny tego, byś choć przez
chwilę zapłakał za mnie, wyprowadzisz mnie
z grobu tego ciała i powiesz: „wyjdź na zewnątrz”,
aby moje myśli nie zostały uwięzione w ograniczonej przestrzeni mego ciała, ale wyszły naprzeciw
Chrystusowi i żyły w światłości.
Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, nasz Boże,
udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali
miłość Twojego Syna, który oddał własne życie
za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

na naszej głowie, troszcząc się o nas dużo bardziej niż o ptaki czy kwiaty na łąkach, nie daje
nam życia wiecznego na tej ziemi. Wszyscy
przejdziemy do wieczności przez bramę śmierci
(z wyjątkiem tych, którzy doczekają paruzji).
Dlatego spróbujmy spojrzeć pozytywnie na
obecną sytuację rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do czego jest ona okazją? Czy dzięki
pandemii możemy stać się lepsi, nauczyć się
czegoś, coś ważnego zrozumieć, odzyskać lub
umocnić w sobie wiarę w ludzi, którzy spieszą
innym z pomocą? Mam nadzieję, że w czasie
kryzysu nie zabraknie nam czasu na życzliwość
wobec innych, na refleksję nad sensem życia
i na szczerą modlitwę. Spróbujmy poznawać
siebie i innych, zachować czułości mimo, że
serdeczny uścisk musimy chwilowo zastąpić
uśmiechem. (AZ)

rys. M. Andrzejewski

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM
I ŻYCIEM J 11, 1-45

www.jozef.siedlce.pl
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Poświęcenie Kościoła w Polsce Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
(modlitwa na czas zagrożenia)

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,
spogląda na ranę w Twym otwartym boku,
źródło naszego zbawienia, i błaga:
w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół,
bądź natchnieniem dla rządzących narodami,
wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,
wspieraj pokornych i uciśnionych,
uzdrawiaj chorych i grzeszników,
podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
przywracaj wolność jeńcom i więźniom
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!
Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce
widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.
Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,
jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:
w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,
pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia
i opiekunów-wolontariuszy,
umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie

obywatelskiej powinności i solidarności,
bądź światłem dla umierających,
powitaj umarłych w swoim Królestwie,
chroń nas od wszelkiego zła
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!
Przez Serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,
narody Polski i tak wielu innych krajów, które od wieków są Twoje,
prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.
Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa,
zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.
Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:
w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
przyjmij tych, którzy odchodzą,
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,
odnów wszechświat i ludzkość. Amen.

„Chrzest łez”, czyli sakrament pokuty i pojednania
Każdy z nas niejednokrotnie przystępował do spowiedzi świętej. Już
od najmłodszych lat rodzice oraz katecheci uczyli nas, w jaki sposób spowiadać się oraz jakie warunki wypełnić, aby owocnie przystąpić do tego
sakramentu. Równie oczywiste jest dla nas to, że Chrystus w sakramencie
pokuty i pojednania odpuszcza nam wszystkie grzechy – nawet te najcięższe i śmiertelne. Nie ma takiego grzechu, który nie zostałby pokonany
na Krzyżu przez naszego Zbawiciela. Dlatego też nie istnieje taka wina,
która nie mogłaby zostać odpuszczona wskutek sakramentalnego rozgrzeszenia. Oczywiście należy spełnić odpowiednie warunki, aby przyjąć
tę łaskę, chociażby żal za grzechy czy postanowienie poprawy. Boża miłość jest jednak bezwarunkowa i nieodwołalna. Mimo to w starożytności
pewna grupa chrześcijan uważała, że istnieją grzechy, których nie może
zgładzić nawet sakramentalna pokuta.
W III wieku w Afryce Prokonsularnej za cesarza Decjusza wybuchło
pierwsze masowe prześladowanie chrześcijan. Kościół do tego czasu mierzył się wprawdzie z podobnymi problemami, jednak nigdy nie doświadczył
prześladowań w tak ogromnej skali. Niestety wielu chrześcijan nie wytrzymało tej próby wiary i wyparło się Chrystusa. Zostali oni potem nazwani
mianem lapsi, co po polsku znaczy tyle, co „upadli”. Większość chrześcijan,
którzy pozostali wiernymi, uznało, że dla „upadłych” nie ma już miejsca

w Kościele. Grzech wyparcia się wiary był według nich niewybaczalny.
W obronie lapsi stanął jednak święty biskup i późniejszy męczennik – Cyprian Kartagiński. Ten wielki święty zasłynął w historii jako wielki orędownik
grzeszników. Razem z ówczesnym papieżem Korneliuszem głosił on prawdę
o Bożym miłosierdziu i przypominał, że nie istnieją żadne „nieodpuszczalne”
grzechy. Bramy Kościoła pozostają bowiem otwarte dla każdego, kto żałuje
swoich win i pragnie się nawracać. Św. Cyprian nauczał, że nawet najwięksi
grzesznicy mogą powrócić na łono Kościoła, jeżeli przystąpią do sakramentu pokuty i pojednania. Oczywiście nie bagatelizował on powagi grzechów
śmiertelnych, które pozbawiają człowieka pełni łaski sakramentu chrztu.
Jednak Boże miłosierdzie zawsze pragnie na nowo przygarniać upadłego
człowieka. Z ustanowienia samego Chrystusa sakramentalna spowiedź
i pokuta przywraca utraconą łaskę. Dlatego biskup Kartaginy sakrament ten
nazywał „drugim chrztem” lub „chrztem łez”.
Kiedy będę przystępował do spowiedzi świętej warto, abym przypomniał sobie tę krótką historię. Sakrament pokuty i pojednania przywraca
mnie do jedności z Bogiem, którą zrywają grzechy śmiertelne. Tak jak na
chrzcie świętym otrzymałem dar dziecięctwa Bożego, tak samo wskutek
sakramentalnego rozgrzeszenia przywrócona zostaje mi ta uświęcająca
łaska. Niestety łatwo jest zbagatelizować tę wielką tajemnicę i potraktować spowiedź w sposób magiczny
lub czysto rytualny. Jest ona zaś sakramentalnym zanurzeniem w misterium śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa, w które włączeni zostaliśmy już na chrzcie świętym. Bądźmy
wdzięczni Panu Bogu i Kościołowi za
ten cudowny dar – za „chrzest łez”,
czyli za spowiedź świętą.
KS. KAMIL DUSZEK

29 marca 2020 r.

OPIEKUN nr 13

K A L E N D A R Z

P A R A F I A L N Y

Strona 3

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 30 marca 2020 r.
Czwartek 2 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62)
pierwszy czwartek miesiąca –
Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie obwiniają
modlimy się za kapłanów i o nowe powołania
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 4ab))
1. czytanie (Rdz 17, 3-9) Przymierze Boga z Abrahamem
Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną
Psalm (Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))
Ewangelia (J 8, 1-11) Chrystus ocala cudzołożnicę
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
6.30 1. + Henryka Błońskiego – of. sąsiedzi z klatki
Ewangelia (J 8, 51-59) Abraham ujrzał mój dzień
7.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Irenę Wojewódzką
6.30 1. + Barbarę Boruc (7 r.), Jana oraz zm. z rodz. Boruców – of. rodzina
2. + Hipolita (15 r.), Pawła (20 r.), zm. z rodz. Trębickich i Gałeckich
2. Poza parafią: + Mieczysława Pałdynę (3 r.) – of. żona
3. + Jadwigę i Konstantego Polkowskich
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
4. + Danutę Zgódka (16 r.), Andrzeja, Teresę oraz zm. z rodz.
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
Zgódków
3. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + braci Leszka i Włodzimierza Roprośbą o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania kaguskich
płańskie, zakonne i misyjne – of. Apostolat Złota Róża, Wanda
2. + Dariusza, Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Mirosławę, WiMatwiejczuk
tolda – of. Danuta Kruk
4. + Tadeusza (4 r.) i zm. z rodziny – of. żona i córka
3. + Stanisławę Tarkowską (5 r.), Andrzeja oraz zm. z rodz. Tar5. + Sławomira Thel (8 r.) – of. żona
kowskich, Łupińskich, Lucynę i Stefana Bot – of. rodzina
17.45 Modlitwa kończąca adorację Najświętszego Sakramentu z racji
4. Poza parafią: Dziękczynna w int. Jerzego w 70 r. urodzin i WojI czwartku miesiąca
ciecha w 23 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu
Wtorek 31 marca 2020 r.
stron rodziny
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
2. + Władysława i Mariannę Skaruz (35 r.) – of. córki
3. Dziękczynna w int. Dawida w 5 r. urodzin z prośbą o zdrowie,
1. czytanie (Lb 21, 4-9) Wąż miedziany znakiem ocalenia
potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i
Psalm (Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 2))
całej rodziny
Wysłuchaj, Panie, mojego wołania
4. Poza parafią: O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla KaEwangelia (J 8, 21-30)
mila i jego rodziny – of. rodzina Derlatków
Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja Jestem
5. Poza parafią: + Mariana, Barbarę, Władysława Maksymiuk oraz
6.30 1. + Halinę Koper (6 r.) oraz Stanisława i rodziców z obojga stron
Mariannę i Andrzeja Maciejuk
– of. córka
Piątek 3 kwietnia 2020 r.
7.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
– of. Ewa Paczuska
pierwszy piątek miesiąca – wynagradzamy za grzechy
2. Gregorianka (rozpoczęcie pp. – ks. Kamil): + Tadeusza Wójcika
1. czytanie (Jr 20, 10-13) Pan czuwa nad sprawiedliwym
– of. Anna Kirchner
3. + Wiktorię Adamczyk – of. mieszkańcy Strzały z ul. Krótkiej
Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 (R.: por. 7))
4. Dziękczynno-błagalna za wnuków Blankę, Franciszka i Kacpra
Pana wzywałem i On mnie wysłuchał
– of. dziadkowie
Ewangelia (J 10, 31-42) Jezus oskarżony o bluźnierstwo
5. + Stanisława, Władysławę, Andrzeja, Józefę, Wisława
6.30 1. + Antoniego i Helenę, rodziców z obu stron rodziny – of. córka
– of. Alina Bednarczyk
i wnuczka
6. + Ryszarda (8 r.) – of. Andrzej Duchewicz
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Romana Pniewskiego i zmarłych
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
rodziców z obu stron rodziny – of. żona Zofia Pniewska
3. + Ryszarda (w dniu imienin), Mariannę Alaba (5 r.) – of. Te2. + Lecha Gadomskiego (10 r.), zm. z rodz. Adamiaków i Wieresa Alaba
chetków – of. rodzina
4. + Karola Pogorzelskiego (2 r.) – of. rodzice
3. + Waldemara Stańczuka – of. rodzina
5. + Aleksandrę, Józefa, Wiktora, Stanisławę, Zygmunta, Lucjana,
4. Poza parafią: + Beatę Lipińską – of. Personel Intensywnej Tezm. z rodz. Syzików i Mońków – of. rodzina
rapii w Siedlcach
17.45 Modlitwa kończąca adorację Najświętszego Sakramentu
Środa 1 kwietnia 2020 r.
z racji I piątku miesiąca
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
stron rodziny
pierwsza środa miesiąca –
2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
wzywamy pomocy św. Józefa, naszego Patrona i Opiekuna
3. + Janinę (16 r.), Eugeniusza, Marka – of. Danuta i Bogdan
1. czytanie (Dn 3, 14-20. 91-92. 95) Ocalenie trzech młodzieńców
Wójcikowie
Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b))
4.
Poza
parafią: Dziękczynna z racji 18 r. urodzin Anny z prośbą
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
o
Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha
Ewangelia (J 8, 31-42) Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa
Świętego
6.30 1. + Longina (26 r.) – of. Marta Stanek
Sobota 4 kwietnia 2020 r.
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Franciszka (ur.) – of. dzieci
pierwsza sobota miesiąca – powierzamy się Niepokalanemu Sercu NMP
4. + rodziców Zofię (1 r.), Eugeniusza, dziadków Helenę i Stani1. czytanie (Ez 37, 21-28) Bóg gromadzi rozproszonych
sława i szwagra Stanisława – of. Bożena Olędzka
Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))
5. + Grażynę, Bogusława, Grzegorza Kaszubskich – of. Elżbieta
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce
Kaszubska
Ewangelia (J 11, 45-57)
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu
Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże
stron rodziny
6.30 1. + Mariannę Partyn (23 r.) – of. mąż z dziećmi
2. W intencji czcicieli św. Józefa
2. + Natalię (20 r.), Eugeniusza, Mariannę, Zdzisławę Olędzką,
3. + Stanisława Demianiuka (11 r.), Elżbietę, Kazimierza PyrzaJana, zm. z rodz. Kukawskich, Kaczyńskich, Kopnowskich, Kanowskich, zm. z rodz. Demianiuków i Ilczuków – of. rodzina
mińskich – of. syn Bogusław Kukawski
4. Poza parafią: + Jana Modrzewskiego – of. Małgorzata i Zbigniew
Nowenna do św. Józefa
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7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie
2. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu
przyznania specjalnych odpustów dla wiernych
stron rodziny
w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r.
3. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyWiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, pozwolenie z uzależnień – of. KWC
wszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia,
5. + Genowefę (5 r.), Jana Michalskich oraz zm. z obu stron rodzi- członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także
ny – of. Michalscy
poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.
6. Dziękczynno-błagalna w int. Agaty w 21 rocznicę chrztu świę„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytego – of. rodzice
trwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie
17.45 Modlitwa kończąca adorację Najświętszego Sakramentu z racji
rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych
I soboty miesiąca
18.00 1. Dziękczynna w 36 r. urodzin Justyny z prośbą o Boże błogosła- w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.
Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podwieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla niej i jej rodziny
stępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego
2. + Edwarda (30 r.), Gustawa (4 r.) Truszkowskich – of. rodzice
3. Poza parafią: Dziękczynna w int. ofiarodawców 1% dla Huberta człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi
niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizyczWójcika – of. rodzice
nym i moralnym.
Niedziela 5 kwietnia 2020 r.
Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest
pierwsza niedziela miesiąca
dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemniEwangelia (Mt 21, 1-11) Wjazd Jezusa do Jerozolimy
cy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek
1. czytanie (Iz 50, 4-7) Nie zasłoniłem mojej twarzy
odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje poprzed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
słannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31). Również papież FranciPsalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a))
szek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.
2. czytanie (Flp 2, 6-11)
Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w taChrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
jemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie
Ewangelia (Mt 26, 14 – 27, 66) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
7.00 1. + Zygmunta (13 r.), Helenę, Krystynę, Apolinarego Olszew- Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi
Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecskich, zm. z rodz. Kociubów – of. córka
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
ną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela
8.30 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.
2. + Stefana, Leokadię, Edwarda, Barbarę, zm. z rodz. Góreckich,
Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa,
Mirosława, Bronisława – of. Mieczysław Górecki
którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpita10.00 1. Dziękczynna w int. Agnieszki w 8 r. urodzin z prośbą o Boże bło- lach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolgosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice wiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu
2. Dziękczynna w int. Aleksandry w 4 r. urodzin z prośbą o Boże bło- z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mama praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej
3. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w int. Marty i Andrzeja
odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do
w 45 r. ślubu o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
11.30 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków
stron rodziny
2. Dziękczynna w int. Aleksandra w 25 r. urodzin z prośbą o (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za
– of. rodzice
przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia,
13.00 1. W intencji Parafian
opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego OdkupiAdoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca
16.30 1. + Zdzisławę Olędzką (5 r.), Natalię, Eugeniusza, Mariannę, ciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
Jana, zm. z rodz. Kukawskich, Kaczyńskich, Kopnowskich i przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego
na tych samych warunkach.
Kamińskich – of. brat Bogusław Kukawski
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych
18.00 1. + Anielę, Antoniego, Jadwigę, Henryka – of. Maria Chromińska
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 20.00
samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację
Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny,
lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi KrzyżoDo zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
wej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagaSzymon Makulewski, kawaler z parafii Mokobody
nia Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią
Ewelina Toczyska, panna z Siedlec, parafii tutejszej – zapowiedź 2
i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszKtokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczoczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.
i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu
zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje
trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się
używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże
cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam
wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.
Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.
Kard. Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy
Ks. Prał. Krzysztof Nykiel, Regens
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Pragnienie Sakramentu Eucharystii
Eucharystia objawia się zatem jako zwieńczenie wszystkich sakramentów, dzięki którym osiągamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem
przez utożsamienie się z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha
Świętego. Z jasnością płynącą z wiary wyrażał tę prawdę wybitny pisarz
wywodzący się z tradycji bizantyjskiej: w Eucharystii «w odróżnieniu od
każdego innego sakramentu tajemnica [komunii] jest tak doskonała, iż prowadzi do szczytu wszelkich dóbr: to tu znajduje swój kres wszelkie ludzkie
pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe
zjednoczenie z nami». Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe
pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka «komunii
duchowej», szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez
świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: «Kiedy
nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św., najbardziej
korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej... Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana».
Św. Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 34
KOMUNIA DUCHOWA W CZASIE ZARAZY
Z duszpasterskiego punktu widzenia istotne jest, aby katolicy w czasie
zarazy odnowili w sobie potrzebę komunii duchowej. Jest to proces duchowy, który zachodzi między pełnym niepokoju człowiekiem i Bogiem
Miłosiernym. Okoliczności jakie stwarza stan pandemii, wraz z niemożliwością przyjmowania Komunii św. sakramentalnej, powinny pobudzić
„tęsknotę eucharystyczną” u naszych wiernych. Można to też nazwać
postem eucharystycznym, który powinien oczyszczać przejawy rutyny,
powierzchowności czy – nie daj Boże – świętokradzkiego sposobu przystępowania do Komunii św.
Komunia duchowa przeżywana w czasie zarazy powinna w miarę
możliwości łączyć się z adoracją Najświętszego Sakramentu. Przytoczone
wyżej świadectwo Jana Pawła II podpowiada, gdzie w czasie niepewności i lęku szukać ukojenia, nadziei i chrześcijańskiego męstwa bycia.
Skutkiem komunii duchowej przeżywanej na adoracji może być doświadczenie nieskończonej miłości Serca Jezusa. „Litania do Serca Pana Jezusa
i Akt ofiarowania Sercu Jezusowemu”, odmawiane zwykle w pierwsze
piątki miesiąca, mogą stać się modlitwami pobudzającymi żarliwość
komunii duchowej.
Praktycznie najczęstszą podczas obecnej zarazy okazją do przeżywania komunii duchowej jest uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej
przez radio, telewizję czy Internet. Można też łączyć się duchowo ze Mszą
św. odprawianą o określonej godzinie w kościele parafialnym. Telewizja
i radio umożliwiają nie tylko słuchanie Słowa Bożego i homilii, ale i egzystencjalne przeżywanie całej liturgii. Komunia duchowa jest tu wkomponowana w całość przeżycia Mszy św. Do transmisji religijnej należy
przygotować się wewnętrznie i zewnętrznie, czyli zadbać o wyłączenie

Z nauczania prymasa kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Pragnę zachować „treuga Dei” [pokój Boży] ze
wszystkimi. Odnawiam najlepsze swoje uczucia dla
wszystkich ludzi. Dla tych, co mnie teraz otaczają
najbliżej. I dla tych dalekich, którym się wydaje,
że decydują o moich losach, które są całkowicie
w rękach mego Ojca Niebieskiego. Do nikogo nie
mam w sercu niechęci, nienawiści czy ducha odwetu. Pragnę się bronić przed tymi uczuciami całym
wysiłkiem woli i pomocą łaski Bożej. Dopiero z takim usposobieniem i z takim uczuciem mam prawo
żyć. Bo dopiero wtedy moje życie będzie budowało
Królestwo Boże na ziemi. (1 stycznia 1954 r. w Stoczku
podczas uwięzienia)

telefonu, porządek w pokoju, nie mówiąc o znakach religijnych. Przed
Mszą św. można odmówić jedną z ulubionych modlitw przed Komunią,
a w chwili jej rozdawania w kościele. upokorzyć się przed Panem Jezusem, wyznać Mu miłość i przyjąć do duszy.
Kiedy chcemy przyjąć komunię duchową niezależnie od transmisji
radiowej czy telewizyjnej, trzeba to uczynić w miejscu odosobnionym,
na przykład w pokoju, gdzie aktualnie nikogo nie ma. Pomaga to w skupieniu i zapewnia intymność spotkania z Jezusem. Jeśli dysponujemy
czasem, można komunię duchową włączyć w domowe nabożeństwo
eucharystyczne z aktem żalu, wyznaniem wiary w obecność Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. Modlitwa „Ojcze nasz” ułatwia przyjęcie
postawy dziecka Bożego i otwiera serce dla Jezusa Chrystusa. Słowa, którymi zapraszamy Pana, powinny być proste, szczere, żarliwe.
Podobnymi słowami i z otwartym sercem można przyjmować Jezusa
w komunii duchowej dowolną ilość razy, w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, zwłaszcza w czasach zarazy. Słuszną przyczyną może być
zarówno zagrożenie własnego życia i zdrowia, widok cierpiących osób, jak
i prośba o solidarność społeczną czy wrażliwość charytatywną katolików.
Z owoców komunii duchowej skorzystać mogą wszyscy. Św. Franciszek
Salezy ujął to z właściwą sobie precyzją: „dwa są rodzaje ludzi, którzy
powinni często komunikować: doskonali, aby stać się jeszcze doskonalszymi, i niedoskonali, aby stać się doskonałymi; mocni, żeby nie osłabnąć,
słabi, by się stać mocnymi”.
Ks. Ireneusz Mroczkowski, profesor nauk teologicznych, specjalista
z zakresu teologii moralnej i etyki – tekst w całości ukazał się na portalu
www.niedziela.pl dnia 24.03.2020 r.

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

– dziękujemy Kołu Żywego Różańca nr 5 i Wspólnocie Różańca Nieustającego
– 100 zł na kwiaty do Grobu Pańskiego

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
• Jak będzie wyglądać tegoroczne Triduum Paschalne w naszej diecezji
i kraju? Co ze spowiedzią wielkanocną? I jak obecna sytuacja wpłynie
na Kościół diecezjalny?
• „Edukacja kontra koronawirus”. Jak zorganizować dziecku czas i naukę
w domu?
• Nie zaparła się swojej wiary, choć to pozwoliłoby jej uniknąć więzienia.
Czego uczy nas postawa Asii Bibi?
• Co zyskuje ten, kto pomaga drugiemu i czy my, ludzie XXI w. umiemy
„udzielać ze swego”?
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Komunikat Biskupa Siedleckiego
Kazimierza Gurdy (24.03.2020 r.)

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi
przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami, w duchu odpowiedzialności za siebie i inne osoby, zarządzam, co następuje:
• Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom:
we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecam zatem, aby
Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy
Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do
Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli
okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do
stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
• Ważną sprawą w kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
• Doceniając wartość modlitwy osobistej, zachęcam wiernych zwłaszcza do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach. Należy przy tym zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie
przekroczyła pięciu.
• Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominam jednak, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
• Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy czwartek.
• Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych
i kościelnych.
• Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe
i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach
indywidualnych i rodzinnych.
• Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Kodeńskiej i Błogosławionych Męczenników z Pratulina.
+ Kazimierz Gurda Biskup Siedlecki

Informacje o życiu parafii w związku z zagrożeniem koronawirusem
Prosimy o zapoznanie się z najnowszym rozporządzeniem naszego ks. Biskupa Kazimierza Gurdy i zastosowanie się do zawartych tam wskazań. Pojawiające się komunikaty będą na bieżąco umieszczane na stronie naszej parafii.
• Do czasu ustania epidemii nie będzie spotkań formacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
• W parafii są wolontariusze, którzy mogą pomóc osobom starszym i chorym, np. w zrobieniu
zakupów. Jeżeli ktoś tej pomocy potrzebuje, proszę poinformować kapłanów.
• W tym czasie trwamy na modlitwie w swoich domach. Korzystamy 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 najbliższą niedzielę (o godz. 13.00), w Niedzielę Palmową i w czasie
Triduum Paschalnego będziemy transmitować liturgię z naszego kościoła na profilu parafii na
Facebooku: Parafia św. Józefa w Siedlcach.
• Na stronie parafii można pobrać konspekt spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego i wysłuchać nagrania komentarzy do czytań niedzielnych. Istnieje też kanał naszej parafii na YouTube: swjozefsiedlce
• W internecie jest również wiele propozycji rekolekcji on-line, w których możemy uczestniczyć.
Polecamy np. „Rekolekcje w godzinie próby. Osiem spotkań z Miłosiernym” – wielkopostne rekolekcje online w dynamice lectio divina prowadzone przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS.
• 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.
• Kościół św. Józefa jest otwarty przez cały dzień od Mszy Świętej porannej do wieczorowej. Można
przyjść na chwilę modlitwy. W tym tygodniu adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie indywidualnie w ciszy od godz. 15.00 do 18.00. W tych godzinach kapłan będzie obecny w konfesjonale, aby służyć wiernym potrzebującym pojednania z Bogiem przez sakrament pokuty.
• Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 w kościele odmawiają różaniec
o ustanie epidemii. Prosimy wiernych, by w rodzinach również odmawiali różaniec w miarę możliwości o tej samej godzinie.
• Sprawy kancelaryjne, które mogą poczekać, postarajmy się załatwiać po ustaniu zagrożenia.
Zawsze też można do parafii zadzwonić (tel. 25 640 28 28).
• W pierwszą sobotę 4 kwietnia nie będzie wyjazdu kapłanów do chorych.
• W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku
tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła.
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach
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JEDEN KAWAŁEK

Żona przychodzi z zakupów, zdejmuje maseczkę
i rękawice, myje ręce, wstawia wodę na kawę
i zagląda do lodówki. Mówi do męża:
– Kochanie, w lodówce było ciasto. Gdzie ono jest?
– Zjadłem jeden kawałek.
– Rozumiem. A gdzie reszta?
– No, ja ciasta nie kroiłem.
MAMA I PAN BÓG
Wielodzietna rodzina. W czasie kwarantanny
wszystkie dzieci są w domu. Dzwoni babcia:
– Kasiu, jak sobie dajesz radę z dziećmi? Jak cię
traktują?
– Jak Pana Boga.
– Jak to? Nie rozumiem. Czyli jak?
– Są niegrzeczne i zachowują się jakbym nie istniała. Ale jak coś się stanie, to od razu do mnie
lecą z płaczem i wołają „mama gdzie jesteś?” lub
„gdzie byłaś jak mnie Wojtek bił?”
OBRÓBKA AQUATERMICZNA
Mama dzwoni do syna, który mieszka z rodziną
w Londynie:
– Co ty synku właściwie teraz robisz podczas
kwarantanny?
– Dokonuje obróbki aquatermicznej ceramiki,
aluminium i stali w warunkach ograniczonej
autonomii.
– Hm… ? A jak to po polsku będzie?
– No… zmywam garnki po obiedzie pod nadzorem żony.
SZCZĘŚLIWE
Na świecie szaleje wirus, a sąsiadki z blokowej
klatki spotykają się u jednej z nich na kawie.
Gospodyni spotkania mówi:
– Jesteście takie szczęśliwe.
– Jak nie być szczęśliwym, skoro już kolejny
dzień nie musimy iść do pracy.
– A ważyłyście się już dziś?
– No nie…
– To się zważcie. Zaraz wam dobry humor pryśnie, jak bańka mydlana.
STARY CZŁOWIEK
Żona wraca do domu i zdaje relację mężowi:
– Gdy jechałam tramwajem spotkałam bardzo
starego mężczyznę.
– No cóż, starzy też żyją na tym świecie.
– No tak, tylko okazało się, że razem chodziliśmy do tej samej klasy w podstawówce. (xHD)
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