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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
UROCZYSTOŚĆ
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
PRZY GROBIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO J 20, 1-9
• Maria Magdalena przyszła do grobu Pańskiego,
gdy jeszcze panowały ciemności. Bez Jezusa
i w naszym życiu panują ciemności – lęk, zwątpienie, brak nadziei. Tylko Zmartwychwstały jest
źródłem światła, które przywraca nam radość!
• Uczeń uwierzył w zmartwychwstanie, kiedy wszedł do grobu. Trzeba najpierw wejść
w ciemność swoich grzechów, zobaczyć je
i przyznać się do nich, aby zacząć nowe życie
z Jezusem zmartwychwstałem. Wtedy Pascha
stanie się dla nas osobistym doświadczeniem,
które daje wolność! [www.onjest.pl]
• Co dziś jest dla mnie ciemnością? Gdzie i w jaki
sposób poszukuję światła? Kto może mi pomóc?
Jaka jest moja miłość do Jezusa? Komu ostatnio
ogłosiłem, że „grób Jezusa jest pusty”, to znaczy
śmierć, zło, ciemności zostały pokonane? Komu
powinienem zanieść tę Dobrą Nowinę o zwycięstwie Jezusa? [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Homilia paschalna Melitona z Sardes,
biskupa: Pan, będąc Bogiem, przyjął postać
człowieka, był umęczony za udręczonego, skuty
kajdanami za więźnia, skazany za winnego, pogrzebany za umarłego. Lecz powstał z martwych
i wielkim głosem zawołał: „Któż Mnie potępi?
Niech się zbliży do Mnie!” To Ja wyzwoliłem
skazańca, ożywiłem martwego, wskrzesiłem
pogrzebanego. Któż Mi się sprzeciwi? Ja jestem
Chrystusem, który śmierć zniweczył; to Ja odniosłem zwycięstwo nad wrogiem, zdeptałem piekło,
związałem mocarza, a człowieka wyniosłem na
wysokości niebieskie.
Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez
Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś
nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy
obchodząc uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia
w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Treść czytań biblijnych z niedzieli i rozważanie
do nich do pobrania i wysłuchania na stronie
naszej parafii: www.jozef.siedlce.pl (xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

Bracia i Siostry, umiłowani przez Boga,
Drodzy Parafianie, Goście naszego Sanktuarium św. Józefa,
Czytelnicy „Opiekuna”!
Chrystus żyje i my żyjemy z Nim i w Nim.
Dzięki Jego ofierze mamy życie na ziemi w Bożej łasce i zaproszenie do życia
w domu Ojca, gdzie każdy ma przygotowane mieszkanie.
Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały przeprowadza swoich uczniów przez
śmierć do życia, wyprowadza swoich uczniów z niewoli do wolności Bożych
dzieci, podnosi swoich uczniów z upadku i pozwala iść dobrą drogą.
Dzisiaj świętujemy zmartwychwstanie naszego Pana.
Życzymy wszystkim w tym świętym czasie, abyśmy byli uczniami Jezusa
Chrystusa, którzy w swym życiu przezwyciężą lęk i smutek, otworzą się na Bożą
miłość, radość i pokój, zostaną oświeceni Bożym słowem i staną się świadkami
Pana,który powiedział o sobie: Ja jestem Życiem.

Ks. Proboszcz Sławomir Olopiak,
Kapłani i Siostry Orionistki – Załoga św. Józefa
i Redakcja „Opiekuna”

Fragmenty katechezy wygłoszonej 8 kwietnia 2020 r.

Papież Franciszek:
Spójrzmy na Krzyż i otwórzmy Ewangelię
„Pozwólmy, aby spoczęło na nas spojrzenie
Jezusa, zrozumiemy wtedy, że nie pozostajemy
sami, ale jesteśmy miłowani, bo Pan nas nie
opuszcza i nigdy o nas nie zapomina”.
„Bo krzyż jest mównicą Boga. Warto, abyśmy stanęli i spojrzeli w milczeniu na krzyż,
zobaczyli kim jest nasz Pan: Ten, który nie grozi
nikomu palcem, również przeciwko tym, którzy go krzyżują, ale otwiera szeroko ramiona
dla wszystkich; który nie przytłacza nas swoją
chwałą, ale pozwala się dla nas ogołocić; który nie kocha nas słowami, ale daje nam życie
w milczeniu; który nas nie przymusza, ale wyzwala; który nie traktuje nas jak obcych, ale
bierze na siebie nasze zło, bierze na siebie nasze
grzechy. Czyni to, aby uwolnić nas od uprzedzeń
o Bogu. Spójrzmy na Ukrzyżowanego. A ponadto otwórzmy Ewangelię. W tych dniach, wszyscy na kwarantannie i w domach, zamknięci,
weźmy te dwie rzeczy do rąk: Krucyfiks, patrz-

my na niego; i otwórzmy Ewangelię. To będzie
dla nas, tak to powiedzmy – wielka liturgia
domowa, ponieważ w tych dniach nie możemy
pójść do kościoła. Krucyfiks i Ewangelia.“
„Jedynie miłość strzeże życia, które mamy,
ponieważ obejmuje nasze słabości i je przemienia. Jest to miłość Boga, który w wydarzeniu paschalnym uzdrowił nasz grzech swoim
przebaczeniem, który uczynił ze śmierci fragment życia, który przemienił naszą bojaźń
w ufność, nasz niepokój w nadzieję. Pascha nam
mówi, że Bóg może wszystko obrócić w dobro.
Że z Nim możemy naprawdę ufać, iż wszystko
potoczy się dobrze. To nie jest iluzja, ponieważ
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa nie są iluzją:
to była prawda! Dlatego w poranek wielkanocny słyszymy: «Nie lękajcie się!» (por. Mt 28, 5).
A niepokojące pytania o zło nie znikają nagle,
lecz znajdują w Zmartwychwstałym solidny fundament, który pozwala nam nie ponieść klęski.“
Źródło: www.vaticannews.va/pl/papiez/
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Uroczystości rezurekcyjne

W naszej polskiej tradycji szczególnym i doniosłym
momentem przeżywania Zmartwychwstania
Pańskiego jest procesja rezurekcyjna,
która w bardzo uroczysty sposób ogłasza
Zmartwychwstanie Chrystusa i wzywa
całe stworzenie do udziału w Jego tryumfie.

Procesję rozpoczyna krzyż przyozdobiony czerwona stułą oraz figurka Chrystusa Zmartwychwstałego. Procesji towarzyszą radosne pieśni
o zmartwychwstaniu. Tradycja danej miejscowości czy też parafii warunkuje, kiedy procesja się odbywa. Zdarza się, że jest ona odprawiana
w nocy, bezpośrednio po Wigilii Paschalnej. Najczęściej jednak celebruję
się ją rano, przed pierwszą Mszą świętą.
Rozważając czas, kiedy odbywa się procesja od strony teologicznej
i liturgicznej, należy podkreślić, iż bardzo ważne w tym momencie jest
odkrycie właściwego sensu Wigilii Paschalnej. Celebrowanie to rozpoczyna świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania. Teksty liturgiczne, znaki
i symbole tej liturgii mówią o zmartwychwstaniu. Tej nocy dokonuje
się Pascha Chrystusa, Jego przejście ze śmierci do życia, z ciemności do
światła. Naturalnym dopełnieniem Wigilii Paschalnej jest więc procesja
rezurekcyjna, która ogłasza całemu stworzeniu, że Pan Jezus rzeczywiście
zmartwychwstał.
W przypadku gdy procesja odbywa się w niedzielę rano, można by pomyśleć, że Pan Jezus zmartwychwstaje dwa razy, pierwszy raz w sobotę,
w trakcie Wigilii Paschalnej, a potem drugi raz w niedzielę rano. Staje
się to nieco nieczytelne i trudne do zrozumienia, zwłaszcza, że w liturgii
Wigilii Paschalnej zapalając nowy ogień i paschał oraz śpiewając radosne
Alleluja już ogłasza się zmartwychwstanie, a tymczasem po Mszy świętej,
znowu umieszcza się Pana Jezusa w grobie. Niełatwo to zrozumieć i wyjaśnić. Nie ma tu jednak żadnego nadużycia ani niedopatrzenia. Przepisy
liturgiczne w tradycji Kościoła polskiego pozwalają na celebrację procesji
rezurekcyjnej w niedzielę rano, aczkolwiek od strony poprawności teologicznej powinna się odbyć na zakończenie Wigilii Paschalnej.
Po zakończeniu uroczystej procesji rozpoczyna się Msza święta rezurekcyjna. Rezurekcja (z łac. oznacza zmartwychwstanie) kończy obrzędy
wielkotygodniowe. W polskiej tradycji jest to obrzęd, bez którego nie
można sobie wyobrazić Niedzieli Zmartwychwstania. Europa południowa
i zachodnia nie zna tego obrzędu.
Najstarsza wzmianka o rezurekcji pochodzi z X wieku. Żywotopisarz
św. Udalryka, biskupa Augsburskiego, który zmarł w 973 roku, opisuje
z jaką gorliwością ten święty odprawiał nabożeństwo rezurekcyjne i pisze
tak: „Gdy nadszedł dzień święty Paschy, po Prymie (w niedzielę rano),
udawał się do kościoła św. Ambrożego, w którym w Piątek Wielki umieścił
był Ciało Chrystusowe, nakrywszy Je kamieniem; tam odprawiał Mszę

Tak było w 2019 r.
o Trójcy Świętej w towarzystwie kilku tylko duchownych. Po odprawieniu Mszy postępował na czele całego duchowieństwa, które w szatach
świątecznych czekało, zgromadzone w portyku przy kościele; niósł Ciało
Chrystusowe; niesiono Ewangelię, świece i kadzidło; chłopcy śpiewali
odpowiednie uwielbienia. Przez halę szedł biskup do kościoła św. Jana
Chrzciciela i tam śpiewano Tercję, a skąd przy śpiewie bardzo trafnie ułożonych antyfon w pięknej procesji szedł do kościoła katedralnego, ażeby
tam Mszę odprawić”. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że już w X w.
zarówno procesja rezurekcyjna jak i Msza święta rezurekcyjna były już
sprawowane.
Przekazy historyczne podają nam również, że dawniej w Polsce rezurekcja była połączona z widowiskiem. Trzech kleryków, ubranych w białe
alby, przedstawiało niewiasty idące do grobu. Chór naśladował aniołów
i śpiewał: „Kogo w grobie szukacie? Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jako
powiedział”. Dla dodania podniosłości uroczystościom, w czasie rezurekcji
strzelano z armat, moździerzy, fuzji i pistoletów; palono szczapy, skrzynie, stare smolne beczki, co wywoływało nawet pożary czy okaleczenia.
W Warszawie artyleria dawała 300 salw. W procesji rezurekcyjnej uczestniczył król, ministrowie, dwór i senat.
Z wiarą w Zmartwychwstałego Chrystusa, kiedy zabiją dzwony wierni
gromadzą się na uroczystości Niedzieli Wielkanocnej w swoich świątyniach. Nabożeństwo w tym dniu ma niezwykle uroczysty i doniosły charakter. Z czcią i modlitwą wszyscy wierni uczestniczą w tych świątecznych nabożeństwach, które stanowią istotę i centrum Zmartwychwstania
Pańskiego, a radosne alleluja głosi światu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.
W tym roku, wyjątkowo i zupełnie odmiennie będzie sprawowane
nabożeństwo rezurekcyjne. Chociaż bez udziału tłumów wiernych, Chrystus zmartwychwstaje niezmiennie dla nas, pokonuje pęta śmierci, by
człowiek mógł żyć wiecznie i czerpać z Miłosierdzia Bożego. Przeżyjmy te
uroczystości w pokorze serca i radości ducha, w zjednoczeniu serc wielu.
Radujmy się! Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! (G Ł-K)

Oktawa Wielkanocna
Ponieważ cud Zmartwychwstania „nie mieści się”
w jednym dniu, Kościół obchodzi właśnie Oktawę
Wielkiej Nocy – przez osiem dni bez przerwy wciąż
powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus
Zmartwychwstał.

Nazwa „oktawa” pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego liczbę
osiem. Ta wielkanocna jest weselem z wydarzeń przeżywanych podczas
Triduum Paschalnego. To osiem dni świętowania Kościoła, które później
przedłuża się aż do Pięćdziesiątnicy.
Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę jest bardzo dawny. Nie znamy dokładnej daty powstania oktawy
Paschy. Jednak wspomina o niej w już IV stuleciu Asteriusz Sofista z Kapadocji. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości.
Oprócz Wielkanocy w Kościele obchodzi się również oktawę Narodzenia Pańskiego. Dni oktawy Wielkanocy mają, podobnie jak Niedziela

Zmartwychwstania, rangę uroczystości. Okres ośmiu dni traktowany jest
jak jeden dzień, jako jedna uroczystość. Dlatego w oktawie Wielkanocy
nie obowiązuje piątkowy post.
W te dni codziennie śpiewamy “Gloria” i wielkanocną sekwencję „Niech
w święto radosne”. Na Mszach świętych czytane są także perykopy o spotkaniach Zmartwychwstałego, m.in. z Marią Magdaleną, z uczniami idącymi do Emaus, z uczniami nad jeziorem Genezaret.
Teksty mszalne wyjaśniają też znaczenie sakramentu chrztu. W dawnych wiekach był to bowiem czas tzw. katechezy mistagogicznej dla
ochrzczonych w Święta Paschalne. Miała ona na celu wprowadzić ich
w tajemnicę obecności Chrystusa we wspólnocie wierzących.
Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela. Niegdyś w ten dzień neofici
ochrzczeni podczas rzymskiej Wigilii Paschalnej, odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy. Święty Jan Paweł II ustanowił tę niedzielę świętem Miłosierdzia Bożego. Orędowniczką tego była św. Faustyna
Kowalska. Źródło: www.stacja7.pl/wiara/trwa-oktawa-wielkiej-nocy-czyli-co/
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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 13 kwietnia 2020 r.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 2, 14. 22b-32) Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 28, 8-15)
Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom
7.00 1. + Helenę Grzebisz, Leokadię, Franciszka, Stanisława – of. rodzina
2. + Urszulę (3 r.), Marka, Jadwigę, Kazimierza – of. siostra
3. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
8.30 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. + Tadeusza Mączyka (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu
3. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tadeusza, Annę, Sewerynę, Leokadię i Barbarę, zm. z rodz. Brochockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy
10.00 1. + Mariannę, Józefa, Mariana, Tadeusza, Radosława, dziadków
z rodzin Podniesińskich i Penów – of. rodzina Podniesińskich
2. Dziękczynna w 2 r. ślubu Anny i Radosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i dary Ducha
Świętego – of. małżonkowie
11.30 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z
obu stron rodziny
13.00 1. + Józefa i zm. z rodziny – of. żona i córki
18.00 1. + Antoniego Florczuka (r.) i zm. z rodz. Florczuków – of. córka
Wtorek 14 kwietnia 2020 r. WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 2, 36-41) Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 5b))
Pełna jest ziemia łaskawości Pana
Albo: Alleluja
Ewangelia (J 20, 11-18) Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie
6.30 1. + Alfredę Nowacką (1 r.) – of. rodzina
2. + Jana Remiszewskiego (7 dz.) – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Tadeusza, Helenę, Jana, i zm. z rodzin Kościuszków i Sowów
– of. rodzina
4. + rodziców, teściów, Tadeusza, Jana, dusze w czyśćcu cierpiące
– of. Adrianna Tomczyńska
5. + Mariannę Sulej
6. O łaskę zdrowia dla Joanny oraz o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego dla całej rodziny
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców
z obu stron rodziny
2. + Krzysztofa (17 r.), Marię, Henryka, Sławomira – of. rodzina
3. + Władysława, Józefa, Bronisława, Antoniego, Andrzeja
– of. rodzina
4. + Jadwigę Hawryluk (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu
Środa 15 kwietnia 2020 r. ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 3, 1-10) Uzdrowienie chromego od urodzenia
Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 3b))
Niech się weselą szukający Pana
Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
6.30 1. + Wacława, Sewerynę Kupa – of. rodzina
2. Błagalna w int. Beaty o szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie
dla rodziców i opiekę Matki Bożej dla personelu szpitala
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Henryka Błońskiego – of. KŻR nr 6
4. + Andrzeja Szczepaniaka
5. + Apolonię Marchelak (1 r.) – of. mąż z dziećmi

18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców
z obu stron rodziny
2. + Małgorzatę Guzek (15 r.), Jana, Jana Chmielnickiego (8 r.)
– of. P. Wyrzykowska
3. + Bolesława, zm. z obu stron rodziny Mamcarz i Jakimiak
– of. córka Krystyna
4. Poza parafią: + Helenę (18r.), Stanisława (10r.) Borkowskich,
Mariannę, Antoniego Izdebskich, Annę, Władysława, Kazimierza Borkowskich i wszystkich zm. z rodzin Izdebskich, Borkowskich, Radzikowskich – of. Barbara Borkowska
Czwartek 16 kwietnia 2020 r.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 3, 11-26)
Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych
Psalm (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab))
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
6.30 1. + Władysława (36 r.), Mariannę i ks. Mieczysława – of. rodzina
2. Poza parafią: + Franciszkę Czeluścińską – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Jana Młynarczyka (38 r.), Katarzynę, Piotra,
Ryszarda, Krzysztofa, Bronisława – of. córka
4. + Roberta Pazdykę (im.)
5. Dziękczynna w int. całej rodziny z prośbą o uwolnienie z nałogów i umocnienie wiary oraz dary Ducha Świętego i wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców
z obu stron rodziny
2. + Kazimierza Bernat (6 r.) i zm. z rodzin Bernatów, Bugdałów
i Borychowskich – of. żona z dziećmi
3. Poza parafią: + Stanisławę, Władysława – of Zofia
Piątek 17 kwietnia 2020 r. PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 4, 1-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym
Psalm (Ps 118 (117), 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a (R.: por. 22))
Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Albo: Alleluja
Ewangelia (J 21, 1-14)
Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim
6.30 1. + Alicję Semeniuk – of. koleżanki
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Mariannę Myszkiewicz (7 dz.) – of. rodzina
4. + Roberta Makaruka (im.) – of. rodzice
5. + Janinę (29 r.), Aleksandra, Romana, Edytę, z rodz. Jastrzębskich – of. rodzina
6. + Henryka Paczuskiego i rodziców – of. żona i synowa
7. Poza parafią: + Krystynę, Mariana, Kazimierza, Józefa, Mariana,
zm. z rodz. Kłusków, Reginę Rzewuską – of. Jadwiga z mężem
15.00 W int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców
z obu stron rodziny
2. + Hannę Sosnowską (23 r.) – of. mąż z dziećmi
3. + Jana Chmielnickiego, Małgorzatę, Guzek, Tadeusza i Cecylię
Wrona – of. Elżbieta Wrona
Sobota 18 kwietnia 2020 r. SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 4, 13-21) Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy
Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21 (R.: por. 21a))
Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś
Albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 16, 9-15) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
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6.30 1. + Annę, Eugeniusza, Henryka, zm. z rodzin Szyszów, Żuków,
Obrępalskich i Piórów – of. rodzina
2. + Grażynę Kluczek(11 r.) – of. dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców
Dla wielu Wielkanoc to czas szczególny, spędzany przy rodzinnym
z obu stron rodziny
stole, w gronie najbliższych. W te święta, podobnie jak w Boże Narodze3. + Zenona, Romana, Walerię, Stanisława, Weronikę, Michała,
nie gromadziliśmy się całymi rodzinami w domach, by wspólnie spędzać
Zbigniewa, Marię, Andrzeja – of. Modesta Modrzewska
świąteczny czas. Jednak tegoroczne świętowanie ze względu na panującą
4. + Ewę Dziendzikowską – of. rodzice
epidemię koronawirusa w Polsce jest zupełnie inne od tych, które pamię18.00 1. + Małgorzatę Guzek (16 r.)
tamy i do których się przyzwyczailiśmy .
2. + Halinę Krasuską (1 r.) – of. Józef Krasuski
Te święta są wyjątkowo smutne, bo przecież cały świat pogrążony jest
3. Poza parafią: + Zenona, Romana, Stanisława, Walerię Michała, w pandemii koronawirusa, tyle osób choruje, tyle zmarło, w następstwie
Weronikę, Zbigniewa – of. Modesta Modrzewska
pandemii upadnie niejedna firma i niejeden biznes, a wielu z nas może
Niedziela 19 kwietnia 2020 r.
stracić pracę.
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Te święta są smutne także dlatego, że już od kilku tygodni żyjemy
1. czytanie (Dz 2, 42-47) Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
pozbawieni możliwości spotkania z Jezusem w kościele, ale także bezPsalm (Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24 (R.: por. 1c))
pośredniego spotkania między sobą. Nie mogliśmy uczestniczyć w liturDziękujcie Panu, bo jest miłosierny
gii Wielkiego Tygodnia, w tym w przepięknej liturgii Wigilii Paschalnej.
Albo: Alleluja
W najważniejszych dniach w roku liturgicznym, pozostało nam uczestni2. czytanie (1 P 1, 3-9) Radość płynąca z wiary
czyć w tym wszystkim przez media. Pozbawieni byliśmy wielu liturgiczEwangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
nych znaków, do których tak bardzo jesteśmy przywiązani.
7.00 1. + Genowefę (21 r.), Aleksandra – of. Celina Świnarska
Pamiętajmy, że przeżywamy rok Eucharystii. Kościół przygotował na
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
ten czas dla nas wiele katechez, informacji i tematów, które miały być
8.30 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
lub będą poruszane podczas kazań. Brak Eucharystii, Komunia Duchowa,
2. + Bogdana Barbaszewicza (5 r.) i rodziców z obu stron
brak spotkania z księżmi i innymi wiernymi podczas Mszy Świętych, jest
– of. syn Mariusz
być może najlepszą katechezą, z której wynieść możemy dużo więcej niż
3. Dziękczynna w 50 r. ślubu Ireny i Henryka Góralów z prośbą o z wyżej wspomnianych inicjatyw.
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa
Mimo, że zostaliśmy pozbawieniu fizycznego kontaktu ze Zmardla nich i ich dzieci i wnuków – of. Jubilaci
twychwstałym Jezusem, nie pozwólmy byśmy spędzili ten czas bez
Niego. Zaprośmy Go do naszych domów, do naszych rodzin, do na10.00 1. + Wacława Duka
2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Marii i Krzysztofa z prośbą o Boże szych rozmów. Bądźmy prawdziwym Domowym Kościołem. A Zmarbłogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla nich, Eweliny i twychwstały Chrystus przyniesie nam radość i nadzieję, nadzieję na to,
że tak jak On Zmartwychwstał, tak i ten Świat podniesie się po tragedii,
Magdaleny z rodzinami – of. Jubilaci
11.30 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców która go spotkała.(AZ)
z obu stron rodziny
INFORMACJE O ŻYCIU PARAFII
2. W int. Agnieszki i Radosława w 16 r. ślubu z prośbą o Boże
W
ZWIĄZKU
Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM (12.04)
błogosławieństwo i potrzebne łaski
13.00 1. W intencji Parafian
• Transmisja liturgii z naszego kościoła w czasie Triduum Paschalnego
16.30 1. + Elżbietę, Ryszarda, zm. z rodz. Szupłaków, Annę i Mikołaja
i w Oktawie Wielkanocnej będzie odbywała się na stronie naszej parafii
Kulgawczyków, Piotra, Kazimierę, Józefa Lipińskich – of. Hena Facebooku na żywo: Wigilia Paschalna o 20.00, Rezurekcja o 6.00;
lena Kulgawczyk
Msza Święta o 13.00 w tzw. „pierwszy i drugi dzień świąt”; Msze Święte
w tygodniu o 18.00; Msza Święta 19.04 o 13.00. Zachęcamy do ducho18.00 1. + Danutę Karwowską – of. brat Marek
wej łączności i modlitwy w tym czasie. Pamiętamy o Komunii Świętej
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 20.00
duchowej. Nowennę do Bożego Miłosierdzia odmawiamy w rodzinach.
Odeszli do Pana • Do kościoła można przyjść na chwilę modlitwy, respektując ograniczenia
co do liczby osób, które mogą się zgromadzić. Spowiedź w dni powszednie
+ Alicja Dobrzyńska,
przed Mszami Świętymi rano i wieczorem. Można też poprosić kapłana,
+ Marianna Myszkiewicz,
by wyspowiadał i udzielił Komunii Świętej poza liturgią. Czas spowiedzi
+ Jan Remiszewski
i Komunii Świętej Wielkanocnej w tym roku trwa do 7 czerwca.
• Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 w koWieczny odpoczynek racz im dać, Panie....
ściele odmawiają różaniec o ustanie epidemii. Prosimy wiernych, by
w rodzinach również odmawiali różaniec w miarę możliwości o tej saPrzeczytaj w „Echu Katolickim”
mej godzinie.
•
• W te święta zabraknie uroczystej procesji rezurekcyjnej, dymu kadzi- Sprawy kancelaryjne, które mogą poczekać, postarajmy się załatwiać
dła. Co pozostanie? Ile Kościoła przetrwa w naszych domach? – w ar- po ustaniu epidemii. Zawsze też można do parafii zadzwonić, najlepiej
w godzinach kancelaryjnych (tel. 25 640 28 28).
tykule „Spójrz w niebo”;
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach
• Zwycięstwo Chrystusa zaczęło się już na krzyżu. Jak odkryć Jego
triumf? – w artykule „Naprawdę jest się czym radować”;
• W chwilach największych trudności mieli odwagę krzyknąć: „Boże, jeśli
jesteś, ratuj!”. O tym, jak Bóg potrafi prostować kręte ścieżki ludzkiego
życia – w dziale „opinie”;
• Na czym polega nabożeństwo Drogi Światła? W bieżącym numerze
publikujemy rozważania do poszczególnych stacji;
• Dlaczego tak mało małżeństw zostało do tej pory wyniesionych na
ołtarze? Czego uczą nas święci rodzice świętego papieża, czyli Wojtyłowie? – w artykule na str. 12;
• W dziale „rozmaitości” – o szkodliwości hałasu w codziennym życiu.
Zachęcamy do lektury!

Święta Wielkanocne
w czasie epidemii

W RODZINIE

12 kwietnia 2020 r.
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Będziemy do Niego podobni
„Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało
poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może
On także wszystko, co jest, sobie podporządkować” (Flp 3, 20-21).
Św. Paweł w Liście do Filipian zapewnia nas, że nadejdzie taki dzień,
gdy powróci do nas Jezus Chrystus – wyczekiwany Zbawiciel, który prawdziwie umarł i zmartwychwstał. Gdy zaś Pan przybędzie, my będziemy
do Niego podobni. Kiedy myślimy o zmartwychwstaniu Chrystusa, które
dokonało się dwa tysiące lat temu, to przeważnie nie uświadamiamy
sobie niezwykłego znaczenia tego wydarzenia. Oczywiście zdumiewa
nas sam fakt zmartwychwstania – gdy konkretny człowiek wychodzi po
trzech dniach z grobu, w którym spoczywał martwy, to nawet najbardziej sceptyczny umysł musi zamilknąć, a serce klęka w pokorze. Rzadko
jednak dociera do nas ranga tego wydarzenia, które było największym
przełomem w dziejach całego kosmosu i w historii ludzkości. Skoro bowiem Chrystus zmartwychwstał, to możemy wierzyć Jego zapewnieniom
o naszym zmartwychwstaniu. Gdy zaś zmartwychwstaniemy, będziemy
do Niego podobni.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa nie było tym samym, co „zwykły”
cud wskrzeszenia. Można powiedzieć, że gdy Łazarz wyszedł z grobu, to
został po prostu na nowo powołany do swojego wcześniejszego życia.
Wskrzeszony Łazarz był taki sam jak wcześniej. Zmartwychwstały Chrystus nie był zaś taki sam… Był ten sam, lecz nie taki sam. Życie Łazarza
po wskrzeszeniu było zwyczajną kontynuacją jego wcześniejszej egzystencji. Natomiast życie Zmartwychwstałego Pana to coś zupełnie nowego i przemienionego. Jest ono życiem w pełni, które się nie kończy i nie
przemija – życiem, które Bóg zaplanował dla każdego z nas jeszcze przed
założeniem świata. Jest to tajemnica tak wielka, że uczniowie Jezusa ledwie dostrzegali to misterium, choć mieli je tuż przed swoimi oczami…
Być może ich „ziemskie” oczy nie były jeszcze wystarczająco przystosowane, by w pełni dostrzec to, co „niebieskie” – by kontemplować nową
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i przemienioną rzeczywistość. Zmartwychwstanie Chrystusa wprowadza
bowiem ludzką naturę w kompletną nowość, zaskakuje i przerasta świat,
otwiera absolutnie nową przyszłość!
Wiemy z Ewangelii, że apostołowie mieli problem z rozpoznaniem
Zmartwychwstałego, Maria Magdalena pomyliła Go z ogrodnikiem,
a uczniowie zmierzający do Emaus odkryli Jego tożsamość dopiero podczas łamania chleba. Chrystus był zupełnie inny, niż przedtem, a Jego
przemienione ciało zdawało się nie podlegać prawom fizyki – przeszedł
przez zamknięte drzwi i chodził po wodzie. Z drugiej jednak strony, bez
wątpienia to był ciągle On. Posiadał także to samo ludzkie ciało, choć było
ono przemienione. Zmartwychwstały dał się przecież poznać, mówił do
uczniów, pozwolił się dotykać, a jak przekonał się św. Tomasz, na ciele
Chrystusa pozostały ślady męki. Ponadto Chrystus spożywał wraz ze swoimi uczniami posiłek, co było wybitnym dowodem realności Jego ciała
– nie był On duchem, lecz był ciągle tym samym Jezusem z Nazaretu…
Tym samym, a tak innym… Przemienionym…
Jest to dla nas niepojęta tajemnica. Zmartwychwstanie Chrystusa jest
niczym błyskawica, która zabłysła na niebie w jednej niepowtarzalnej
chwili. Teraz nie potrafimy jej dostrzec, nie oznacza to jednak, że jej światło zgasło. Zmartwychwstały wstąpił do nieba, lecz nie porzucił swojego
przemienionego ludzkiego ciała. Syn Boży uczynił bowiem ludzką naturę
na zawsze „swoją” – przyjął ją raz i na wieki. Blask, którego doświadczyli
uczniowie w poranek wielkanocny, był zatem objawieniem przyszłości
nas wszystkich. Zmartwychwstałe ciało Pana, na które patrzyli, było zapowiedzią i obietnicą powszechnego zmartwychwstania.
Jeżeli czasami zastanawiasz się, jak będzie wyglądało nasze zbawienie, to oczyma wiary popatrz na Chrystusa. Zmartwychwstały Pan
rozerwał bowiem więzy śmierci i obiecał, że da nam udział w swoim
zwycięstwie. Patrz na Chrystusa, ponieważ będziemy do Niego podobni!
Ks. KAMIL DUSZEK

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Zachęcamy do modlitwy w naszych domach.
W Wielki Piątek – w tym roku 10 kwietnia 2020 – rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć
dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości,
w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.
O tej nowennie powiedział, że można w niej uprosić wszystko, jeśli to
jest zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas na ziemi i w wieczności.
Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny:
„Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się w Wielki Piątek.
– Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu

Ewa Orzełowska

Nie zdarzy się nic
Gdy na powierzchni wiary ślizgasz się
Na tafli nadziei
Miłości brzegu
To jeszcze nie jest życie
Nie zdarzy się nic

Gdy chcesz się wspiąć na szczyt
Przepłynąć morze
W jaskini zajrzeć dno
To jeszcze nic nie znaczy
Nie zdarzy się nic

Gdy spojrzysz na okładkę
Przeczytasz recenzję
Opinie jednego czy stu
To jeszcze nie jest to
Nie zdarzy się nic

Lecz jeśli się zanurzysz
Pokonasz brzegu lęk
Wyruszysz w podróż
I zgłębisz księgi treść
To znaczy że zaczynasz żyć
I wszystko może zdarzyć się

przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym
morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca
Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej
duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym
dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych
dusz.
– Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie
dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział
mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce
Jego.”
Dzienniczek, 1209
Źródło: www.misericors.org/nowenna-przed-swietem-milosierdzia
-bozego-wprowadzenie/

Myśli Prymasa kardynała
Stefana Wyszyńskiego
„Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa,
doczeka się nagrody - zwycięskiej radości. Każda miłość prawdziwa musi
mieć swój Wielki Piątek... Jeśli więc
miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie
tak, jak trwała na Kalwarii Maryja
z niewiastami i ufajmy! Skończy się
Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli!”
Warszawa, 28 marca 1965 r.
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Patroni w czasach zarazy

Przez wieki ludzie musieli niejednokrotnie mierzyć się z epidemiami.
Jest kilku szczególnych świętych, do których możemy się zwrócić
w tych trudnych czasach.
Jedną z pierwszych świętych, której orędownictwa przyzywano w czasach zarazy, była
św. Korona, męczennica z pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Zginęła śmiercią męczeńską
w 177 r., w wieku zaledwie 17 lat. Od IV w. była
przyzywana jako patronka w ucieczce przed
chorobami i zarazami. Kościół wspomina ją
14 maja.
Na Warmii i Mazurach orędownictwa w czasach epidemii, które nawiedzały nasz region,
szukano m.in. u św. Rocha. – Jest to patron
chroniący od zaraz i klęsk żywiołowych. Jest
czczony w wielu parafiach, w XVII w. urządzano pielgrzymki do Świętej Lipki, by tam – przed
wizerunkiem św. Rocha – modlić się o odwrócenie zarazy i nieszczęść związanych z epidemią.
Kolejnym świętym związanym z naszymi terenami był św. Andrzej Bobola, jeden z patronów Polski. To właśnie jemu przypisywane jest
uratowanie mieszkańców Wilna przez zarazą,
jaka nawiedziła miasto w drugiej połowie XVII
w. – tłumaczy ks. prof. Władysław Nowak.
Kolejną świętą, którą możemy prosić o pomoc w tych trudnych czasach, jest św. Rozalia z Palermo. Żyła ona w XII w. na Sycylii.
Legenda głosi, że podczas zarazy w Palermo w
1624 r. św. Rozalia ukazała się pewnej kobiecie
i powiedziała, gdzie należy szukać jej relikwii.
Kazała przenieść je do Palermo i przejść z nimi

w uroczystej procesji przez miasto – w opisanej
w widzeniu grocie faktycznie znaleziono szczątki kobiety, a po wykonaniu polecenia świętej
epidemia ustała. Świętej Rozalii poświęcona
jest m.in. kaplica w Kieźlinach, wybudowana jako wotum wdzięczności za wyzwolenie
od zarazy, jaka nawiedziła te ziemie pod koniec
XIX wieku. (…)
Przede wszystkim duszpasterze zachęcają,
by pozostać w domach i tam się modlić. – Przez
wieki zmieniło się pojmowanie choroby, zarazy.
Kiedyś solidarność wiernych przynaglała ich do
intensywnej modlitwy we wspólnocie. Człowiek czasów średniowiecza czuł się bezradny
wobec epidemii, nie było lekarstw, a ginęły
całe wioski – tłumaczy ks. Nowak. – Wraz
z rozwojem medycyny wiemy więcej o chorobach, epidemiach. Wiemy, co powinniśmy robić,
czego unikać, ale wobec koronawirusa również
czujemy się bezradni: nie ma szczepionki, nie
wiadomo, kiedy pandemia się skończy. Człowiek w tej bezsilności nadzieję może znaleźć
w Panu Bogu. Możemy tę sytuację odczytać jako
znak, szansę na zastanowienie i uświadomienie
sobie, że tak naprawdę nie możemy zabezpieczyć sobie naszego życia bez Boga, bez wiary
w Opatrzność – podkreśla ks. Nowak. (gość.pl
Posłaniec warmiński)

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego złożyły:
– Koło Żywego Różańca nr 15 zel. Zofii Sawiak – 50 zł
– Koło Żywego Różańca nr 19 zel. Jadwigi Prokurat – 50 zł
– Koło Żywego Różańca nr 20 zel. Maryli Wrony – 70 zł
– Koło Żywego Różańca nr 22 zel. Jadwigi Marciszewskiej – 50 zł
Ofiary na utrzymanie parafii:
– Koło Żywego Różańca nr 8 pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 300 zł
– Wiesława Mroczek ze Strzały – 300 zł
– z ul. Jagiełły 17 – 500 zł
– z ul. Sierakowskiego – 200 zł
– ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 100 zł

W czasie Świąt Wielkanocnych nasza parafia
otrzymuje wiele życzeń od osób i instytucji
W tym roku otrzymaliśmy kartki z życzeniami przesłane przez:
• ks. dr Alojzego Oberster, rektora Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris
Mater w Warszawie
• ks. Jacka Wł. Świątka, dyrektora I KLO im. Świętej Rodziny w Siedlcach
• pana Krzysztofa Tchórzewskiego, posła na Sejm RP
• pana Andrzeja Sitnika, prezydenta Miasta Siedlce
• pana Piotra Dragana, wójta Gminy Wisznice i panią Ewę Nuszczyk, przewodniczącą Rady
Gminy Wisznice
Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom, polecając ich opiece św. Józefa.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 500 egz. wydaje Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl. Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000. Redaguje
zespół: ks. Sławomir Olopiak, ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd, Grażyna Łuka-Karcz, Albert
Księżopolski, Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska, Karol Zalewski, Agata Zielińska. Druk: NOWATOR.
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do „Opiekuna” nadsyłamy na adres:
ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele i uroczystości nieczynna.
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FAKE NEWS

Chłopcy opowiadają, co robią w domu aby się
nie nudzić:
– Dzisiaj tak mi się nudziło, że jak zobaczyłem
mrówkę w kuchni, położyłem przed nią kostkę
cukru. Polizała i poszła opowiedzieć reszcie. A ja
od razu schowałem kostkę, aby reszta mrówek
pomyślała, że ona kłamie.
KOMU JEST LEPIEJ
W czasach epidemii rozmawiają dwaj koledzy:
– Jednak kobietom w tych trudnych czasach
jest lepiej.
– E… Naprawdę?!
– Oczywiście. Kobiety nadal mogą robić to, co
zwykle robią: piorą, prasują, gotują, sprzątają,
narzekają. A my: koniec z kolegami, pójściem na
piwo i zobaczeniem ligi piłki nożnej...
SZCZEPIONKA
Przed sklepem koledzy dzielą się najnowszymi
informacjami:
– Słyszałem, że naukowcy z naszego regionu
pracują nad szczepionka na koronawirusa.
– I wynaleźli coś?
– Na razie niestety nie. Cały czas wychodzi im
bimber.
NIEMODNE
Towarzyska rozmowa w jednej z siedleckich
parafii:
– U nas ludzie narzekają na proboszcza, że nie pozwala wchodzić do kościoła więcej niż 5 osobom.
– Nie tylko u was. „Chrześcijaństwo jest zawsze
niemodne, ponieważ jest zawsze rozsądne.
Wszystkie mody to łagodna forma obłędu” (Gilbert Keith Chesterton)
NAWYK
Pewnego dnia żona zauważyła dziwny nawyk
u męża. Rano przed godzina 7.00 i po południu
po godzinie 15.00 idzie do łazienki. Nie zamyka
drzwi. Chwyta jedną ręką za drążek trzymający
kotarę do prysznica, w drugiej trzyma telefon,
przesuwając palcem po ekranie – i tak stoi przez
10 minut. Zaniepokojona żona pyta go:
– Kochanie, a właściwie co ty robisz w tej łazience?
– To z powodu dni wolnych w czasie epidemii. Nie chcę dostać fiksum-dyrdum, dlatego
zachowuję pozory codzienności. Tak wygląda
codziennie moja droga w autobusie do pracy
i do domu.
RODZINNE KALKULACJE
Żona do męża:
– Kochanie, myślę że jedzenia w sklepach nie
zabraknie, ale zapas papieru toaletowego powinniśmy zrobić?
– Pomyśl logicznie: po co ci zapasy papieru
toaletowego, jeśli nie będziesz miała zapasów
żywności?
POZNANIE
Synek pyta ojca:
– Tatusiu, czy to prawda, że są jeszcze takie kraje, w których mąż poznaje swoja żonę dopiero
po ślubie.
– Syneczku, powiem ci szczerze: tak jest wszędzie. (opr. xHD)

