Numer 17 (1037) 26 kwietnia 2020 r.

Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
III NIEDZIELA WIELKANOCY
POZNALI CHRYSTUSA PRZY ŁAMANIU CHLEBA
Łk 24, 13-35
• Jakie jest moje podobieństwo do uczniów z Emaus?
• Co jest źródłem moich frustracji, zgorzknienia,
niepowodzeń?
• Co jest moim miejscem ucieczki, „moim Emaus”?
• Ile razy podążam donikąd?
• Czy umiem słuchać? Czy słyszę to, co inni faktycznie
wypowiadają, czy raczej to, co chcę usłyszeć?
• Czy moje rozmowy budują innych; wnoszą w ich
życie pokój, miłość? Czy też dzielą, niepokoją,
wprowadzają zamęt i rozgoryczenie?
• Co Bóg chce mi powiedzieć przez cierpienie i trudne
przeżycia?
• Czy Eucharystia stanowi centrum mojego życia
i kształtuje je?
• Jaki jest mój osobisty wkład w życie wspólnoty?
Stanisław Biel SJ

Z pierwszej Apologii chrześcijan św. Justyna, męczennika:
Sprawowanie Eucharystii
Tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został
zanurzony w wodzie odradzającej i przynoszącej odpuszczenie grzechów, i żyje tak, jak nauczał Chrystus.
Albowiem nie przyjmujemy tego pokarmu jak zwykły
chleb albo zwykły napój. Lecz jak za sprawą Słowa
Bożego nasz Zbawiciel Jezus Chrystus stał się człowiekiem i przybrał ciało i krew dla naszego zbawienia,
tak pokarm, który stał się Eucharystią przez modlitwę
zawierającą Jego własne słowa, dzięki przemianie odżywia nasze ciało i krew naszą. Przekazano zaś nam
w pouczeniu, że ów pokarm jest właśnie Ciałem
i Krwią wcielonego Jezusa.
Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha
swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw,
aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych
dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego
dnia zmartwychwstania. 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

Tydzień Biblijny
to tydzień refleksji nad Biblią
O b c h o d zo ny co ro c z nie w Kościele katolickim
w Polsce, a rozpoczynający się
zawsze w III Niedzielę Wielkanocną. Jest obchodzony
z inicjatywy Dzieła Biblijnego
im. Jana Pawła II od 8 marca
2008 roku przy współudziale
Konferencji Episkopatu Polski
i co roku przebiega pod innym hasłem.
W ramach tego przedsięwzięcia wszyscy duszpasterze zachęcani są do podejmowania w swoich parafiach
inicjatyw służących promocji
indywidualnego poznawania Biblii i życia na co
dzień według Pisma Świętego.
Inicjatywa ta, rozpoczyna się Ogólnopolską Niedzielą Biblijną i Narodowym Czytaniem
Pisma Świętego. W tym roku 26 kwietnia we
wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy
IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego i rozpoczęcie XII Tygodnia Biblijnego. Swoim hasłem jak
i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami
z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje
ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły
– św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały
swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniając posłannictwo zlecone przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

Myślę, że wielu z nas ma
problem z czytaniem Pisma
Świętego, gdyż uważa że zna
je bardzo dobrze. Przecież od
małego chodzimy do kościoła, znamy bardzo dużo przypowieści i treści. Więc po co
czytać od nowa coś, co zna się
prawie na pamięć?! Ale przecież nie czytać Pisma Świętego to jak mieć przyjaciela,
z którym się nie rozmawia. To
w ogóle wtedy nie jest przyjaciel. Wiele razy twierdzimy, że
Bóg nam nie odpowiada. Przecież On nie mówi! Owszem, nie
mówi do nas jak drugi człowiek, ale zostawił
swoje słowo w Piśmie Świętym, kazał zapisać
wszystko, co mówił byśmy dziś mogli czytać
i dowiadywać się, co Bóg chce nam powiedzieć.
Dlatego otwierajmy (czy to w internecie czytania z dnia, czy biorąc do ręki Pismo Święte),
czytajmy Słowo Boga, rozmyślajmy nad nim
i szukajmy odpowiedzi na nasze codzienne pytania i wątpliwości. (AZ)
Dziękuję Boże za to, że zostawiłeś nam swoje
słowo. Dziękuję, że codziennie mogę po nie sięgnąć. Choć wiem, że nie robię tego codziennie,
proszę Cię, byś przezwyciężał moje lenistwo.
Bym mogła/mógł z Tobą rozmawiać jak z przyjacielem. Miej w opiece tych, co przeżywają teraz
jakieś cierpienia. Amen.

1 maja – odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika

Módl się i pracuj… tak jak św. Józef
Jednym z najstarszych tekstów Nowego Testamentu jest Drugi List do Tesaloniczan, napisany
przez św. Pawła Apostoła. Uważna lektura tego
natchnionego tekstu pozwala poznać ciekawe
problemy, z którymi borykała się wspólnota
młodego Kościoła. W końcowych pouczeniach
listu Apostoł Narodów zwraca się do pierwszych
chrześcijan następującymi słowami: „Kto nie chce
pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że
niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami
niepotrzebnymi” (2 Tes 3,10-11).
Okazuje się, że niektórzy z członków starożytnego Kościoła nie rozumieli godności
i znaczenia ludzkiej pracy. Wydawało się im,

że wiara i modlitwa zwalniają ich z wypełniania codziennych obowiązków. Jakże bardzo się
mylili! Praca bowiem uszlachetnia człowieka
i jest jego naturalnym powołaniem. Pan Bóg
wprawdzie wzywa niektórych z nas do życia
wyłącznie kontemplacyjnego, jednak jest to
stan wyjątkowy i dotyczący tylko nielicznych.
Większość z nas została powołana przez Boga
do tego, aby łączyć kontemplację z codzienną aktywnością – aby modlić się i pracować,
zgodnie ze starożytną zasadą „ora et labora”.
Bóg pragnął przecież już od samego początku,
aby Adam czynił sobie ziemię poddaną oraz by
uprawiał rajski ogród Eden.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Komunikat Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
o mianowaniu ks. kanonika Grzegorza Suchodolskiego
biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej
Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Klerycy, Drodzy Bracia
i Siostry!
Przez wiele miesięcy, od czerwca ubiegłego roku – po mianowaniu
Księdza Biskupa Piotra Sawczuka Biskupem diecezjalnym w Drohiczynie
– Kościół Siedlecki modlił się o nowego biskupa pomocniczego. Nasze
modlitwy zostały wysłuchane.
Radosna informacja o mianowaniu przez Ojca Świętego Franciszka
nowego biskupa pomocniczego dla Diecezji Siedleckiej została podana
przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce w czwartek, 16 kwietnia br. Nowym
biskupem pomocniczym naszej Diecezji, ze stolicą tytularną Mesarfelta,
został mianowany Ksiądz Kanonik Grzegorz Suchodolski, proboszcz parafii
katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego.
Ksiądz Biskup Grzegorz urodził się i wychowywał w Łukowie. Środowisko rodzinne, tworzone przez rodziców Mariannę i Hieronima, i środowisko parafialne – najpierw parafii Podwyższenia Krzyża Świętego,
a następnie Przemienienia Pańskiego w Łukowie – umacniało w nim
wiarę w Boga, miłość do Kościoła i pozwoliło odkryć powołanie do kapłaństwa. Wartości którymi żył, pogłębił w czasie przygotowania do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia
kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1988 roku przez posługę Biskupa Jana
Mazura i od 32 lat należy do prezbiterium Kościoła Siedleckiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach oraz jako
proboszcz w parafii Kopcie i w parafii katedralnej w Siedlcach.
Najbardziej jednak Ksiądz Biskup Grzegorz znany jest w naszym Kościele diecezjalnym, w Kościele w Polsce i w świecie, z zaangażowania
w duszpasterstwo młodzieży, a szczególnie w przygotowania Światowych
Dni Młodzieży. Tej pracy poświęcił 21 lat swego kapłańskiego życia. Jako
dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży,
przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach
ze św. Janem Pawłem II, trzech z Benedyktem XVI i dwóch z papieżem
Franciszkiem.
Księże Biskupie Grzegorzu! Serdecznie gratulujemy decyzji Ojca Świętego Franciszka i dziękujemy za podjęcie się biskupiej posługi w czasach,
w których świat i Kościół, cierpi nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, ale także z powodu wirusa laicyzacji, jaki dotyka serc ludzi wierzących,
szczególnie młodzieży i próbuje zniszczyć w nich wiarę w Boga oraz zachwiać w nich przynależność do Chrystusowego Kościoła. Twoje wieloletnie doświadczenie pracy duszpasterskiej z młodzieżą będzie Ci zapewne
pomocne w posłudze biskupiej w naszej Diecezji. Z nadzieją patrzą więc
na Twoją posługę biskupią wszyscy: księża, osoby życia konsekrowanego,
klerycy i wierni świeccy, a pośród nich starsi, rodzice, młodzież i dzieci.

Wszyscy oczekują świadectwa Twojej wiary, nadziei i miłości do Boga
i Twojego zaangażowania w życie naszego Kościoła diecezjalnego.
Życzę Ci, wraz z księżmi, osobami życia konsekrowanego, klerykami
i wiernymi świeckimi, byś wsparty łaską Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, podjął to zobowiązujące dzieło posługi biskupiej, z zaufaniem
do Tego, który Cię powołał i pewnym modlitewnym wsparciem tych, którym będziesz służył.
Polecając osobę Dostojnego Księdza Biskupa Nominata i Jego posługę
w naszej Diecezji Dobremu Bogu oraz wstawiennictwu Maryi, Królowej
Apostołów, a także Patronów naszej Diecezji i Błogosławionych Męczenników z Pratulina, proszę, aby w drugą Niedzielę Wielkanocną, kończącą Oktawę Świąt Wielkanocnych, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia,
dołączyć do modlitwy wiernych wezwanie w intencji Księdza Biskupa
Nominata Grzegorza oraz po Komunii Świętej na głównej Mszy świętej
odśpiewać dziękczynne Te Deum.
Z pasterskim błogosławieństwem
+ Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI
Kuria Diecezjalna Siedlecka informuje, że święcenia biskupie Ks. Kanonika Grzegorza Suchodolskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Siedleckiej, odbędą się w kościele katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach, w Święto NMP Matki Kościoła, w poniedziałek
1 czerwca 2020 r., o godz. 11.00. Uroczystość ta będzie transmitowana
przez Telewizję TRWAM, Radio Maryja i Katolickie Radio Podlasie.

Modlitwa błagalna o deszcz
Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do
naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby.
+Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

MODLITWA O DESZCZ
Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, ześlij nam
obfity deszcz, abyśmy posiadając dostateczne środki do życia
doczesnego, z większą ufnością ubiegali się o dobra wieczne.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen. (Mszał Rzymski)
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Poniedziałek 27 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 6, 8-15) Święty Szczepan przed Sanhedrynem
Psalm (Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1))
Błogosławieni słuchający Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 22-29) Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki
6.30 1. + Grzegorza w 17 r., zm. z rodziny
2. + Ks. Leona Balickiego – of. wszystkie koła Różańcowe
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3.+ Władysławę w 21 r., Józefa, Witolda, Władysława, Eugeniusza, Józefa, Bronisławę – of. córki
4.+ Henryka, Kazimierza i zm. z rodziny z obu stron – of. Elżbieta Janucik
5. + Stanisława Sosnowskiego w 19 r., Irenę Sosnowską w 2 r.
– of. synowa
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu
stron rodziny
2. + Irenę w 28 r., zm. z rodz. Sarnowiec, Nasiłowskich, Kalickich
i Kobylińskich – of. Hanna Sarnowiec
3.+ Roberta Rębaka w 9 r., zm. z rodz. Godlewskich, Szeniawskich
– of. Maria Szeniawska
4. Poza parafią: + Ireneusza Kozioł w 1 r. – of. rodzina Dmowskich
Wtorek 28 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika
albo wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla
rozpoczęcie Nabożeństwa 40-godzinnego
1. czytanie (Dz 7, 51 – 8, 1a) Męczeństwo Świętego Szczepana
Psalm (Ps 31 (30), 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab (R.: por. 6a))
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 30-35) Ja jestem chlebem życia
6.30 1. + Mariannę w 15 r., Mieczysława, Grażynę Waszczuk – of. córka
z rodziną
2. + Zygmunta Kolagę w 30 dzień – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. + Czesława Jurko w 6 r., Stanisława Jurko – of. córka z rodziną
4. + Henryka Deoniziaka i zm. z rodziny – of. rodzina
5. + Stanisławę Majek w 4 r., Tadeusza Majek w 5 r. – of. rodzina
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu
stron rodziny
2. W intencji czcicieli św. Joanny Beretty Molla
3. + Antoniego w 25 r., zm. z rodz. Małków, Ignacego, Katarzynę,
ks. Alfreda Hoffmana – of. córka
4. Poza parafią: Dziękczynna w 2 r. ślubu Magdaleny i Rafała Złotkowskich z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
Środa 29 kwietnia 2020 r.
ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY,
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
trwa Nabożeństwo 40 - godzinne
1. czytanie (1 J 1, 5 – 2, 2) Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu
Psalm (Ps 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a))
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Ewangelia (Mt 11, 25-30) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom
6.30 1. + Władysława w 16 r., Annę oraz zm. z rodz. Gołąbków, Baranowskich i Prządków – of. Barbara Prządka
2. Dziękczynna w intencji Mikołaja z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i rodziców – of. babcia
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka: + Tadeusza Wójcika
3. Dziękczynna w 25 r. ur. syna Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
4. + Franciszkę, Henryka, Grażynę, Piotra, Józefa i zm. z obu stron
Mularzuków – of. Apolonia Gigoła
5.+ Józefa Podgórzaka w 35 r., Witolda, Feliksę
6. Poza parafią: + Irenę Szostak – of. sąsiedzi
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W przypadku zauważenia błędów,
serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia.
Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.
12.00 Dziękczynna
18.00 1. Gregorianka: + Romana Pniewskiego i zmarłych rodziców z obu
stron rodziny
2. Dziękczynna w 32 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława z prośbą
o opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżonkowie
3. + Zygmunta w r. śm., Ireneusza, Stanisława, Helenę zm. z rodz.
Miazgów – of. rodzina
4. Dziękczynno-błagalna w 25 r. ślubu Wojciecha i Marty z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata
życia – of. małżonkowie
Czwartek 30 kwietnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Piusa V, papieża, trwa Nabożeństwo 40 - godzinne
1. czytanie (Dz 8, 26-40) Nawrócenie i chrzest Etiopczyka
Psalm (Ps 66 (65), 8-9. 16-17. 19-20 (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia chwali swego Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 44-51) Chleb żywy, który zstąpił z nieba
6.30 1. + Henryka w 39 r., jego rodziców Józefę i Stanisława – of. Irena
Olczak
2. + Teresę Chodowiec w 7 dzień śmierci - of. rodzina
7.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Jadwigę i Antoniego Paczuskich
2. Gregorianka (zakończenie): + Tadeusza Wójcika
3. + Mariana Pióro z racji imienin – of. córka
4. + Mieczysława Zakrzewskiego, Leokadię, Adolfa, Adelę i Stanisława, Mariannę i Mieczysława Kolo, krewnych i dziadków
– of. Marianna Demczenko
5. + Jana, Halinę i zm. z rodzin Żarskich i Zawadzkich – of. córki
12.00 Dziękczynna
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Romana Pniewskiego i zmarłych
rodziców z obu stron rodziny
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę św.
Rodziny dla Ani i Sebastiana oraz ich córki Małgosi – of. rodzice
3.+ Wiesława Kłosa w 21 r., Stanisława, Mariana i Andrzeja
4. Poza parafią: + Kazimierę, Bolesława Łukasiaków, Feliksę
i Antoniego Tymosiaków – of. rodzina
Piątek 1 maja 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA – ODPUST PARAFIALNY
– 25 rocznica konsekracji naszego kościoła, pierwszy piątek miesiąca
zakończenie Nabożeństwa 40-godzinnego
1. czytanie (Rdz 1, 26 – 2, 3) Czyńcie ziemię sobie poddaną
Psalm (Ps 90, 1-2. 3-4. 12-13. 14-16. (R.: por. 17c))
Pracę rąk naszych wspieraj, Panie Boże
2. czytanie (Kol 3, 14-15. 17. 23-24) Pracować z intencją uwielbienia Boga
Ewangelia (Mt 13, 54-58) Jezus jest synem cieśli
7.00 1. + Józefa, Wiktorię, Stanisława Malinowskich – rodzina Malinowskich
2. + Wacława Piskorz w 1 r. – of. córki
3. + Antoniego, Leokadię, rodziców z obu stron oraz Kazimierza,
Filipinę i Mariana Marciniuk
4. + Stanisława w 24 r., Zuzannę i zm. z rodziny Borutów
– of. Krystyna i Szczepan Borutowie
8.30 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Halinę Ilińską – of. rodzina
10.00 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
z racji I-go piątku miesiąca
11.30 Suma odpustowa w intencji parafian
18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Stanisława i Anielę Stachowicz
– of. rodzina
2.+ Franciszka w 7 r. – of. żona
3.+ Alicję Dobrzyńską w 30 dzień – of. rodzina
4. Poza Parafią: W 65 r. urodzin Andrzeja z prośbą o Boże błogosławieństwo – of. żona i dzieci
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Sobota 2 maja 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab) Wielki znak ukazał się na niebie
Psalm (Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d))
Tyś wielką chlubą naszego narodu
2. czytanie (Kol 1, 12-16) Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna
Ewangelia (J 19, 25-27) Oto Matka twoja
7.00 1. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza,
Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława, zm. z rodz. Toczyskich, Wojewódzkich, Czapskich i Czarnockich
2. + Zygmunta i rodziców obu stron – of. żona
3.+ Zygmunta Wojtczuka z okazji imienin i zm. z obu stron rodziny – of. córka Irena
4. + Bogusława Domańskiego – of. siostra
5. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwolenie z uzależnień – of. KWC
8.30 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
10.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
11.30 1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
13.00 1. Za parafian
18.00 1. + Zygmunta Stasiuka z racji imienin – of. rodzina
2. Poza parafią: + Eugeniusza Ornowskiego – p. Trojanowscy
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
Niedziela 3 maja 2020 r.
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNY Niedziela Dobrego Pasterza
– rozpoczęcie Tygodnia modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele
pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Dz 2, 14a. 36-41) Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
2. czytanie (1 P 2, 20b-25) Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych
Ewangelia (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec
7.00 1. + Józefa, Kazimierę, Albina, Krzysztofa Wojewódzkich – of. córka
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Grzegorza, Rafała, Szczepana, rodziców z obu stron, zm. z
całej rodziny – of. Teresa Pszkit
10.00 1. + Anielę w 1 r., Stanisława Stachowicza w 25 r. – of. rodzina
2. + Grzegorza Soszyńskiego w 1 r. – of. żona
11.30 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. Dziękczynna z prośbą o dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla Gabrieli
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Annę w 17 r., Henryka w 15 r., Zygmunta i Stanisława z okazji
imienin, Teresę, Reginę, Andrzeja i zm. z rodzin Andrzejczuków i Wierzbickich – of. Elżbieta Wierzbicka
18.00 1. + Danutę Glapa w 9 r. – of. rodzina
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00

28 kwietnia – 1 maja 2020 r. - 40 godzinne
Nabożeństwo adoracyjne w naszej parafii

Eucharystia daje życie
„Jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym
Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji
w postawie pełnej miłości?”
(Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”)

Czy odczuwasz taką potrzebę
w swoim sercu?

Odeszli do Pana

+ Eugeniusz Ornowski
+ Marianna Przegalińska
+ Teresa Chodowiec
+ Jan Markiewicz
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

26 kwietnia 2020 r.

Módl się i pracuj…
tak jak św. Józef

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Nie oznacza to oczywiście, że
Adam został stworzony tylko po
to, aby pracować. Jednak to dzięki
pracy i poprzez pracę mógł on wewnętrznie wzrastać oraz porządkować świat i własne serce. Praca
jest więc naturalnym powołaniem
człowieka.
Pięknym przykładem życia wypełnionego modlitwą i ubogaconego pracą jest dla nas św. Józef,
którego liturgiczne wspomnienie
obchodzimy 1 maja. Dzień ten
został poświęcony św. Józefowi
Rzemieślnikowi za sprawą papieża Piusa XII w 1955 roku. Od tego
czasu Kościół w szczególny sposób
spogląda na św. Józefa zawsze wtedy, gdy pragnie podkreślić głębokie
znaczenie pracy dla ludzkiego życia. Czynił tak św. Jan Paweł II, który
1 maja 2002 roku wołał na placu św. Piotra do zgromadzonych tam tłumów: „W pewnym sensie można powiedzieć, że poprzez pracę człowiek
staje się bardziej człowiekiem. Dlatego pracowitość jest cnotą”. Warto
zatem spojrzeć na własne życie i pracę przez pryzmat przykładu, który
pozostawił nam św. Józef. Być może nie rozumiem, dlaczego powinienem pracować… Być może praca wydaje mi się karą i jedynie smutnym
obowiązkiem. Być może nie wiem, w jaki sposób mogę połączyć życie modlitewne i życie czynne. Jeżeli borykam się z takimi i podobnymi wątpliwościami, to osoba św. Józefa będzie dla mnie najlepszym pouczeniem!
Nie ulega wątpliwości, że św. Józef był człowiekiem prowadzącym głębokie życie kontemplacyjne. Przecież Niepokalana Dziewica nie mogłaby
tak mocno pokochać człowieka, który nie żyłby nieustanną modlitwą.
Skoro Maryja pragnęła, aby to właśnie Józef został jej mężem, to bardzo
wiele mówi nam to o pięknie jego duszy, całkowicie poświęconej Bogu.
Wiemy dobrze z Ewangelii jak bardzo Oblubieniec Maryi był wyczulony
na głos Boga – potrafił usłyszeć Boże wezwanie nawet we śnie! Pismo
Święte wspomina tylko jeszcze jedną osobę, która była do tego zdolna,
a był to… również Józef, tyle że „egipski”, czyli syn Jakuba ze Starego
Testamentu. Józef – mąż Maryi i opiekun Jezusa – był więc wybitnym
mistykiem.
Św. Józef modlił się i słuchał Boga – owocem tego było zaś jego konkretne działanie, czyli praca. Zarówno dzięki Pismu Świętemu, jak i dzięki
niespisanej tradycji, wiemy, że Józef z prawdziwym męstwem i z wielką
odpowiedzialnością potrafił zatroszczyć się o Jezusa i Maryję. Wzorowo
wypełniał swoją misję zarówno w sytuacjach ekstremalnych – podczas
ucieczki do Egiptu, jak i w zwykłym życiu w Nazarecie. Młody Jezus z pewnością wielokrotnie spoglądał na swojego opiekuna wykonującego codzienne obowiązki. Być może ktoś, kto spojrzałby na pracę Józefa z boku,
nie potrafiłby jej docenić. Inaczej patrzył jednak Bóg, który wiedział, że
wszystko, co czyni Józef, czyni z miłości do Jezusa i Maryi. Jego praca była
cichą służbą, która na stale wpisała się w historię naszego zbawienia. Być
może, gdy po latach Jezus mówił swoim uczniom, że przyszedł, aby służyć, to przypominał sobie zapracowanego Józefa, który w swojej prostocie
spalał się dla tych, których kochał. Praca, która była owocem modlitwy
i miłości, nie tylko uszlachetniła tego człowieka, ale także uświęciła go.
Józef, modląc się i pracując, z dnia na dzień stawał się coraz bardziej święty.
Powinienem spojrzeć na pracę jako na dar, który otrzymałem od Boga.
Poprzez pracę mogę bowiem kształtować rzeczywistość dokoła mnie oraz
we mnie samym. Praca pozwala mi wzrastać w godności własnego człowieczeństwa oraz rozwijać moje talenty. Miłość Pana Boga względem
nas też jest pewnego rodzaju pracą. „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam” – powiedział Jezus. Gdyby nie to Boże „działanie” świat
nie mógłby przecież nawet istnieć. Wpatrując się w przykład św. Józefa,
ja także mogę uczynić moją pracę służbą i miłością.
KS. KAMIL DUSZEK

26 kwietnia 2020 r.
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Wspólnota Jednego Ducha

Inicjatywa modlitewna
Wśród wielu wspólnot, które gromadzą się
w naszej parafii, w obliczu trwającej pandemii
zostało podjętych wiele inicjatyw, które mają
na celu poprzez różne działania uprosić łaskę
ustania tej epidemii i pomocy drugiemu człowiekowi
w tych trudnych dniach.
Jedną z takich społeczności jest Wspólnota Jednego Ducha, która
spotyka się w każdy czwartek w salce w dolnej części naszej świątyni.
Wspólnotę prowadzi od 13 lat ks. Tomasz Bieliński Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Jesteśmy zgromadzeniem, którego
mottem działania są słowa: „To co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem
wielu świadków przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać
też innych” (2 Tm 2, 2).
Na co dzień dzielimy się Ewangelią słowem i czynem. Prowadzimy
ewangelizację w parafiach, w szkołach, na plażach i w zakładach wychowawczych, organizujemy kursy ewangelizacyjne, Wieczory Chwały,
koncerty uwielbieniowe, niesiemy Słowo Boże i świadczymy o tym,
że Ono działa w naszym życiu, a tak naprawdę w życiu każdego człowieka. Nie obawiamy się spotkań z bliźnimi, nie unikamy trudnych pytań ani
odrzucenia. Każdy z członków naszej Wspólnoty wie, że wszystkie te doświadczenia były też znane naszemu Mistrzowi – Jezusowi Chrystusowi,
który wędrując po ziemi doświadczał przyjęcia i odrzucenia.
Jesteśmy wspólnotą chrześcijan. Gromadząc się wokół Osoby Jezusa
Chrystusa staramy się całym swym życiem świadczyć o istnieniu Boga
w Trójcy Świętej Jedynego, który mówi: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3). Świadomi tych słów, wierząc, że wszystko co Bóg dopuszcza jest działaniem
dla dobra człowieka, Wspólnota wraz ze swoim Duszpasterzem podjęła
już 19 marca 2020 r. inicjatywę Jerycha Różańcowego, które miało trwać
24 godz/dobę przez 7 dni. Wobec ogromnego zaangażowania Jerycho
zostało dwukrotnie odnowione i wzmocnione poprzez nasze rodziny,
przyjaciół i znajomych. W modlitwie docelowo uczestniczyło ponad 100
osób! Było to 21 dób nieustannych „zdrowasiek” w dzień i w nocy, kiedy
członkowie Wspólnoty nie wstawali z kolan i prosili Boga o zachowanie
łaskawości dla nas i dla całej ludzkości. Mając świadomość, jak bardzo

Myśli Prymasa
kardynała Stefana Wyszyńskiego

W Ojczyźnie naszej nie zdołamy inaczej uratować Kościoła, jak tylko
przez Maryję! Nie zdołamy obronić wiary ludu Bożego, jego gorliwości
i żarliwości, jak tylko wzywając na pomoc Tę, którą sam Ojciec Niebieski
wezwał, gdy miał dopełnić przez Syna swojego odkupienie świata. Ona
to zresztą w szczególny sposób dana jest jako pomoc ku obronie Narodu
polskiego.

ranimy naszego Boga, jak bardzo Go znieważamy w codziennym życiu,
z wielką determinacją wznosiliśmy nasze prośby do Boga, by obdarzył
nas na nowo łaską zdrowia, pokoju i przebaczenia. Po 21 dniach nieustannej, całodobowej modlitwie różańcowej, ks. Tomasz przekazuje nam wiadomość, iż w Wielki Czwartek zostanie Jerycho Różańcowe zakończone.
Z pokorą w sercu przyjmujemy tą decyzję, chociaż świadectw było wiele,
że owoce tej modlitwy, tego trwania przy Bogu są ogromne.
Bracia i Siostry ze Wspólnoty dzielą się świadectwami, jest moc
w sercach, jest moc w modlitwie. Jesteśmy pewni, że Chrystus Pan ma
dla nas jeszcze wiele łask. Nie zostajemy tylko na indywidualnej modlitwie. Ksiądz Tomasz przekazuje Wspólnocie prośbę, która zostaje
przyjęta z ogromną radością, abyśmy po zakończeniu Jerycha Różańcowego w Wielki Czwartek zmienili tylko formę modlitwy i od Wielkiego
Piątku rozpoczęli Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego, łącząc
ją z koronką do Miłosierdzia Bożego. Codzienne zjednoczenie duchowe
Wspólnoty w modlitwie następuje o godz. 15.00, w godzinie Miłosierdzia Bożego. Kontynuujemy Wspólnotowy szturm do Nieba! Nie ustajemy
w modlitwie! Radość w sercach jest ogromna! Nikogo nie trzeba motywować, nikogo namawiać. W czasie tej nieustannej modlitwy towarzyszy
nam wiele wydarzeń, trudnych i w ludzkim pojęciu bardzo smutnych.
Jedność w modlitwie jednak sprawia, że czujemy siłę, moc, zawierzenie!
Jak to możliwe? Pełna ufność w moc Wielkiego Boga, Wszechmogącego!
Jezu Ufam Tobie! Nie jest to dla naszej Wspólnoty tylko hasło, są to słowa
wyryte w naszym sercu ręką Chrystusa Miłosiernego!
Pragniemy podzielić się tym jakże osobistym świadectwem wiary i radością przyjaźni z Bogiem. „Światło wiary gaśnie temu, kto nie przekaże
go drugiemu”, kierując się tymi słowami, cała nasza Wspólnota zachęca
wszystkich do podejmowania inicjatyw modlitewnych, do pogłębiania
relacji osobistych z Bogiem, do dzielenia się Słowem jak codziennym
chlebem. Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie! Cokolwiek Panie
mi dasz, niech tak będzie! Tobie Panie zaufałem! Amen!
Zachęcamy wszystkie Wspólnoty, które gromadzą się w naszej parafii
do dzielenia się swoimi świadectwami. Bądźmy dla siebie wsparciem,
uwierzmy, że Chrystus gromadzi nas w Kościele, byśmy byli razem,
byśmy byli jedno. W tym trudnym czasie szukamy Boga na różne sposoby,
opowiedzmy o tym. Wierzę głęboko, że Pan Jezus rozlewa na nas łaski
w obfitości i trzeba o nich powiedzieć innym... (GŁ-K)

Bóg zapłać za ofiary złożone na utrzymanie parafii
z ul. Batorego 7 – 100 zł
z ul. Chrobrego 15 – 100 zł
z ul. Góreckiego – 200 zł
z ul. Jagiellońskiej – 50 zł
z ul. Jagiełły 21 – 100 zł
z ul. Mieszka I 26 – 200 zł
z ul. Nowy Świat 3 – 500 zł
z ul. Nowy Świat 6 – 100 zł
z ul. Sokołowskiej 70 – 150 zł

z ul. Starowiejskiej – 100 zł
z ul. Żytniej – 100 zł
z ul. Żytniej – 100 zł
z Purzeca – 100 zł
Mali Rycerze Miłosiernego Serca
Jezusowego – 100 zł
Dziękujemy osobom, które składają ofiary w zakrystii na tacę i wpłacają ofiary na konto parafialne.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedź 1: Rafał Dariusz Gawrysiak z parafii św. Maksymiliana
w Siedlcach i Martyna Izabela Trojanowska z parafii tutejszej.
Zapowiedź 2: Łukasz Chalimoniuk i Nazan Cemre Güner z parafii
św. Jozafata w Warszawie.
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
• „Nie ruszam w tę drogę samotnie” - mówi nowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej ks. Grzegorz Suchodolski.
• Jak zbudować mocny wiarą domowy Kościół, jak wyjść wzmocnionym
z trudnego czasu ograniczeń związanych z pandemią?
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• Transmisje Mszy Świętej z naszego kościoła odbywają się na parafialnym Facebooku. Zachęcamy BARDZO WAŻNE
do duchowej łączności i modlitwy w tym czasie. W naszym kościele zgodnie z nowymi rozporządzeniami może przebywać maksymalnie 90 osób. Kościół jest otwarty w ciągu dnia –
można przyjść na modlitwę. Spowiedź przed i w trakcie Mszy Świętych w tygodniu i w niedziele.
• We wtorek 28 kwietnia parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla. Jej relikwie już od 15
lat (2005 r.) są w naszym kościele. Z wiadomych przyczyn nie może być ucałowania relikwii, ale
po Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy się modlić przez wstawiennictwo Świętej. Tego dnia rozpocznie się też Nabożeństwo 40-godzinne. Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie będzie Instruktorka BHP informuje panie pracujące
trwała od zakończenia Mszy Świętej o godz. 7.00 do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz.18.00 w w zakładzie dziewiarskim:
środę (29.04) i w czwartek (30.04). 29 i 30 kwietnia będzie też sprawowana Msza Święta o godz. – Maseczki chroniące przed wirusem należy
12.00. Zakończenie Nabożeństwa 40-godzinnego w piątek sumą odpustową i procesją.
nosić nie tylko tu w naszej firmie, także w dro• 1 maja będziemy przeżywali w naszej parafii odpust św. Józefa Rzemieślnika i 25. rocznicę kon- dze do domu i w domu.
sekracji kościoła. Słowo Boże w czasie sumy odpustowej sprawowanej w intencji parafian o godz. – A dlaczego w domu?
11.30 wygłosi ks. Kamil Duszek. Pozostałe Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 8.30,10.00 i 18.00. – Żeby przestać żreć!
• W sobotę 2 maja w liturgii będziemy przeżywali Uroczystość NMP Królowej Polski. Została ona PRZEZORNY
przeniesiona w tym roku dzień wcześniej, gdyż 3 maja mamy IV Niedzielę Wielkanocy. Msze Świę- Piękna wiosna, słoneczny dzień. Rodzice dzwote tego dnia w porządku niedzielnym, bez 16.30.
nią do syna:
• Uroczystość I Komunii Świętej dzieci z klas 3 SP zostaje przeniesiona na sobotę 26 września (godz. – Cześć, Młody. Wsiadaj w auto i przyjeżdżaj
11.00); Rocznica I Komunii Świętej w niedzielę 27 września o godz. 8.30. Bierzmowanie (kandy- na działkę.
daci z klas 1 szkół średnich) nie odbędzie się w wyznaczonym terminie. Planujemy, by odbyło się – Nie, nie przyjadę.
najwcześniej w październiku br.
– Czemu? Robimy grilla.
• Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 w kościele odmawiają różaniec – Tato, nie dam się nabrać drugi raz. Sami sobie
o ustanie epidemii koronawirusa i o zakończenie suszy. Prosimy wiernych, by w rodzinach również kopcie tę działkę...
odmawiali różaniec w miarę możliwości o tej samej godzinie.
GONG
• Sprawy kancelaryjne, które mogą poczekać, postarajmy się załatwiać po ustaniu epidemii. Zawsze Na Nowych Siedlcach prywatna posesja. Na
też można do parafii zadzwonić, najlepiej w godzinach kancelaryjnych 16.00-17.30 (tel. 25 640 furtce wisi żelazny garnek, a przy nim tłuczek
do kartofli. Obok kartka z napisem:
28 28). Można już zamawiać intencje Mszy Świętej na 2021 r.
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach – Dzwonek nie działa. Jesteśmy w domu. Proszę walić w garnek – usłyszymy.
SPOSÓB NA ŻYCIE
W czasach epidemii małżeństwo w sile wieku
„W dniach 22-29 kwietnia 1995 r. trwały
cały czas przebywa w domu. Dochodzi do kłótni,
w parafii Misje Święte poprzedzające uroczystość
a nawet rękoczynów. Mąż poskarżył się koledze,
konsekracji kościoła. Misje prowadzili Ojcowie
opisując sytuację, w jakiej się znalazł. Po pewRedemptoryści. 29 kwietnia o godzinie 15.00
nym czasie spotykają się obaj:
we wsi Strzała rozpoczęła się droga krzyżowa
– I co tam u ciebie, dajesz sobie radę?
z krzyżem misyjnym. Zakończyła się na placu
– Jest lepiej. Żona kupiła sobie paralizator,
przykościelnym poświeceniem i ustawieniem
a ja pistolet na gaz. U nas spokój. Już od dwóch
krzyża misyjnego. 1 maja w Uroczystość św.
tygodni jest bez kłótni.
Józefa Robotnika o godzinie 12.45 rozpoczęła się
ATRAKCYJNY
uroczysta Msza Święta, w czasie której OrdynaKoleżanka do koleżanki:
riusz Diecezji Siedleckiej ks. biskup Jan Mazur,
– Wiesz spotkałam dziś atrakcyjnego mężczyw obecności księży biskupów Henryka Tomasika
znę. Jest piękny, oczy mu błyszczą, jest gorący
i Wacława Skomoruchy, dokonał konsekracji kojak wulkan. Co mam zrobić?
ścioła.” (z kroniki parafialnej)
– Uciekaj jak najdalej. To znaczy, że on złapał
W tym roku szczególnie wspominamy wydawirusa.
KONTAKT TYLKO PRZEZ TELEFON
rzenia z 1 maja 1995 r. Dziękujemy Bogu za dar
Na bramie cmentarnej wisi ogłoszenie:
kościoła, w którym możemy się z Nim spotykać,
– W związku z koniecznością przeprowadzenia
słuchać Jego słowa, przyjmować Go w sakrainwentaryzacji cmentarza, uprzejmie proszę
mentach świętych, gromadzić się w wspólnocie,
której patronuje św. Józef. Dziękujemy za śp. ks. „Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, osoby, które spoczywają na tym cmentarzu
prałata Leona Balickiego, pierwszego probosz- w którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymu- o kontakt telefoniczny pod numerem... Podpisacza i budowniczego kościoła i parafii. Dziękuje- jący do Ciebie i dajesz mu znak i łaskę jedności ny: Zarząd Cmentarza. (opr. xHD)
my i pamiętamy w modlitwie o tych wszystkich, z Tobą. W tym świętym miejscu sam wznosisz
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 500 egz. wydaje
którzy budowali nasz kościół parafialny, którzy dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.
troszczyli się o wystrój świątyni przez te wszyst- my jesteśmy, i sprawiasz, że Kościół rozszerzony
kie lata. Dziękujemy za to, że dziś również nie po całym świecie rozwija się jako Mistyczne Ciało Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,
brakuje troski i wsparcia wielu osób, które włą- Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosłaks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,
wionym pokoju w niebieskim Jeruzalem”.W czaczając się aktywnie w życie parafii.
Grażyna Łuka-Karcz, Albert Księżopolski
W prefacji na rocznicę poświęcenia kościoła sie naszego parafialnego jubileuszu postarajmy
Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska,
zwracamy się do Boga następującymi słowami: się odnaleźć w tej modlitwie.
Karol Zalewski, Agata Zielińska.

25 lat od konsekracji naszego kościoła

28 kwietnia wspominamy św. Joannę Berettę Molla.
Jej relikwie znajdują się w naszym sanktuarium.
W modlitwie wzywamy jej wstawiennictwa,
a w życiu chcemy ją naśladować, chociażby przez uśmiech.

Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl
najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego
ukazanie się gazety. Druk: NOWATOR.
Kancelaria Parafialna czynna
w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.
W niedziele i uroczystości nieczynna.

