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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
VI NIEDZIELA WIELKANOCY
JEŻELI MNIE MIŁUJECIE, BĘDZIECIE ZACHOWYWAĆ
MOJE PRZYKAZANIA (J 14, 15-21)
• Jeżeli rzeczywiście kochamy Jezusa, to zachowujemy Jego naukę i przykazania, z których
największym jest przykazanie miłości. Przykazania wprowadzają nas w zażyłe relacje z Ojcem i Jezusem w Duchu Świętym. Nasze dobre
uczynki względem bliźniego powinny więc być
owocem życia w Jezusie. Czy zachowuję przykazania? Które jest dla mnie najtrudniejsze?
• Duch Święty uzdalnia nas do bycia uczniami
Jezusa, to znaczy do miłowania drugiego człowieka i wzajemnej służby. Kiedy w szczególny sposób zwracam się do Ducha Świętego?
Czy każdy mój dzień powierzam Duchowi Świętemu, prosząc, by to On poukładał
wszystkie moje sprawy? [www.onjest.pl]

www.jozef.siedlce.pl

Paraklet – Duch Święty
Pocieszyciel

Większość chrześcijan jest świadomych, że
Pismo Święte nie powstało w ich ojczystym języku. Święte Księgi, spisane pod natchnieniem
Ducha Świętego, powstawały przecież kilka
tysięcy lat temu, gdy żaden ze współczesnych
języków narodowych jeszcze nie istniał. Dlatego, gdy czytamy Biblię, to do naszych rąk trafia
jedynie przekład – translacja, której naukowcy
i bibliści musieli poświęcić nieraz całe swoje życie. Nie jest bowiem prostym zadaniem,
przetłumaczenie na współczesny i zrozumiały
język tekstów, które zostały oryginalnie spisane
w starożytnym języku hebrajskim, aramejskim
oraz w nieużywanej już dziś wersji greki – koine. Okazuje się nawet czasami, że niektórych
słów i sformułowań po prostu nie da się dobrze
przetłumaczyć. Jednym z takich terminów jest
greckie pojęcie παρακλητος (parakletos). Dosłownie oznacza ono „obok wezwany” – gdyby
jednak w takiej formie pojawiło się w Biblii,
to nikt nie umiałby zrozumieć jego sensu.
We fragmencie Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Pan Jezus obiecuje swoim uczniom, że da
im Ducha Prawdy, który zawsze będzie z nimi.
Z dzieła Dydyma Aleksandryjskiego Jest to obietnica Ducha Świętego, który zostanie
„O Trójcy Świętej”: Duch Święty, wraz z Ojcem wylany na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy, jako
i Synem jedyny Bóg, razem z Nimi odradza nas
w chrzcie i przywraca nam pierwotne piękno,
które zostało zeszpecone. Napełnia nas swoją łaską do tego stopnia, że nie możemy już pragnąć
Fragmenty listu Prezydium Konferencji
rzeczy, których pragnąć nie należy; wyzwala nas
Episkopatu
Polski odczytanego w kościoz grzechu i śmierci i czyni ludźmi uduchowionyłach
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mi tych, którzy powstali z prochu ziemi; czyni ich
W tym roku świętujemy setną rocznicę
uczestnikami chwały Bożej, synami i dziedzicami
Boga i Ojca, na wzór obrazu Jego Syna, współ- urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł
dziedzicami i braćmi Chrystusa, razem z Nim na świat 18 maja 1920 roku w Wadowiprzeznaczonymi do chwały, razem z Nim mający- cach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony
mi objąć królowanie. W zamian za ziemię daje im wkład w historię
niebo i otwarty dostęp do raju; czyni ich godniej- naszego kraju, Euszymi od aniołów i przez moc Bożą gasi wodami ropy, świata oraz
w historię Kościochrztu wiekuiste płomienie piekieł.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, ła powszechnego.
abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie od- O Karolu Wojtydawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; le powiedziano
niech misterium paschalne, które wspominamy, i napisano już barprzemienia nasze życie. Przez naszego Pana Je- dzo wiele, dobrze
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje znana jest również
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez j e g o b i o g ra f i a ,
która doczekała
wszystkie wieki wieków. Amen.
się licznych ekraTreść czytań biblijnych z niedzieli i rozważanizacji. W trudnym
nie do nich do pobrania i wysłuchania na stronie
dla nas wszystkich
naszej parafii: www.jozef.siedlce.pl (xIJ)

pierwszy owoc odkupienia dokonanego przez
Chrystusa. Dobrze wiemy, że Duch Święty jest
trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej – oznacza
to, że jest On Bogiem i pozostaje równy w majestacie i działaniu Bogu Ojcu oraz Bożemu Synowi. Dogmaty wiary uczą nas, że Duch pochodzi
od Ojca i Syna, będąc ich wzajemnym darem,
którym Ojciec i Syn obdarowują się nawzajem
w tajemnicy Bożej miłości. Duch Święty jest także darem Ojca i Syna dla nas – to przez wzgląd
na ten niestworzony Dar, możemy powiedzieć
za św. Janem, że Bóg jest miłością. To właśnie
Duch, który został nam dany, działa w każdym
z sakramentów.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość
naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto
także zapytać o to, co On dziś miałby nam do
powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby
się do rodaków w maju 2020 roku?
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Paraklet – Duch Święty Pocieszyciel

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
To On prowadzi Kościół przez burzliwe dzieje historii. On namaszcza wierzących swą mocą, czyniąc nas dziećmi Bożymi. Bez Ducha Świętego Kościół
nie mógłby istnieć, również zbawienie człowieka byłoby niemożliwe. Dlatego właśnie ten Boży Duch miłości i prawdy został nazwany przez Pana
Jezusa mianem Parakletos, a dokładnie – „innym” Paraktos. W większości
polskich translacji, słowo to przetłumaczone jest jako „Pocieszyciel”, lecz jak
już wspomniano, posiada ono o wiele głębszy sens. Z tego powodu w najnowszej wersji lekcjonarza to starożytne określenie Ducha Świętego zostało
pozostawione w formie nieprzetłumaczonej – „Paraklet”.
Termin Parakletos był w starożytności używany w sądownictwie
oraz posiadał charakter techniczny i formalny. Parakletem był człowiek
„wezwany” (-kletos), aby stać „obok” (para-) oskarżonego i przemawiać
w jego imieniu. W uproszczeniu można stwierdzić, że był to więc ktoś
w rodzaju adwokata lub sądowego obrońcy. Prawdziwy paraklet był jednak kimś osobiście zaangażowanym w sprawę – przeważnie nie był to
ktoś pokroju współczesnych prawników, profesjonalnie i beznamiętnie
podchodzących do swych zadań. Paraklet to więc bliski asystent i zaufany
doradca. Paraklet to także pośrednik, który zna Ciebie tak dobrze, że może
przemawiać w twoim imieniu. Jest on obrońcą, któremu zależy na twojej
sprawie niczym na swojej własnej. Jest to również pocieszyciel, którego
słowo i obecność dodają odwagi, nadziei oraz siły ducha. Adwokat, Asystent, Doradca, Pośrednik, Obrońca i Pocieszyciel – każde z tych określeń

tylko w pewnym stopniu opisuje działanie Ducha Świętego, który jest
naszym Parakletem.
Duch Święty jest Parakletem. Nawet jeżeli to określenie wydaje się
nam ciągle trudne do zrozumienia, to ważniejsze w tym przypadku od
samej wiedzy jest doświadczenie. Duch Święty bowiem, bardziej niż
rozumiany, chce być doświadczany. Wzywaj więc Jego pomocy i obecności, proś o Jego działanie. Zwłaszcza jeśli przeżywasz chwile zwątpienia
i wątpliwości, jeżeli jesteś pogrążony w duchowych ciemnościach, jeżeli
straciłeś nadzieję i zalewają Cię fale lęku – wołaj o Parakleta. Boży Duch
został nam dany, aby być zawsze obok nas, a nawet w nas samych. On
przychodzi jako najbliższy i najbardziej zaufany Przyjaciel, staje w naszej
obronie i pociesza. Jest On mocą z wysoką, która może przenosić góry.
Pamiętaj – nigdy nie jesteś sam. Chrystus daje Ci bowiem swój największy dar – zsyła Boskiego Parakleta.
Ks. Kamil Duszek

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa, które wypowiedział
w homilii rozpoczynającej pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych,
szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus
wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (22.10.1978).
Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna
nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź
na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili.
Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą
Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez
jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w naszych
sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o
ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę
medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego
bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla

nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei
i zaufania Miłosierdziu Bożemu.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen.

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej po raz kolejny organizuje kurs Nowe Życie. Odbędzie się on w dniach 5-7. czerwca br.
i będzie to już 16-ta edycja tych wyjątkowych w swej formie rekolekcji.
Co istotnego może zmienić taki kurs w życiu uczestnika? Otóż, większość z nas urodziła się i wzrastała w rodzinach katolickich. Przyjmowaliśmy kolejne sakramenty, a mimo to często odczuwamy, jak gdyby Bóg nas
opuścił lub o nas zapomniał albo się na nas pogniewał za nasze niewierności. Mimo wiary w obecność Boga w świecie nieobce jest nam zagubienie, poczucie samotności albo niewdzięczności ze strony bliskich, którym
tak wiele ofiarowaliśmy. A i sama wiedza na temat Biblii, prawd wiary
i nauczania Kościoła często jest wybiórcza, co łatwo wytykają nam na
przykład Świadkowie Jehowy. Kurs Nowe Życie w swojej treści dotyka
zatem fundamentów naszej relacji z Bogiem. Pomaga zrozumieć to, kim
jestem dla Boga, który mnie bezgranicznie kocha i robi wszystko, bym
wygrał to życie. Kurs prowadzony jest w sposób bardzo dynamiczny
i atrakcyjny oraz ma bardzo przekonywującą metodologię. Jeśli do tego
dołoży się czytelny przekaz, to można zrozumieć tych, którzy po kursie
chcą więcej i zapisują się na kolejne szczeble formacji duchowej proponowanej przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. Dlatego warto dołączyć do
tysięcy osób na całym świecie (taki kurs odbył się już w ponad 50 krajach), by odnowić swoją relację z Chrystusem i Kościołem. Warto poczuć

na nowo miłość Boga Ojca, zdobyć nowe siły witalne, by nie tylko samemu się umocnić, ale również umacniać innych. Przyjdź i daj Mu swój czas,
a otrzymasz niewyobrażalnie więcej! Czas na zmiany jest właśnie dzisiaj,
bo jeśli teraz tego nie zrobisz, to jutro będzie takie samo jak wczoraj!
Basia (lat 44) po ukończeniu Kursu Nowe Życie dala takie świadectwo: „Ile procent mojego życia oddaję Jezusowi? Daję Mu 50%, czy 70%?
Może 90%, a nawet 99%? Ten 1% którego nie oddaję jest moim przekleństwem! Ja na kursie zrozumiałam, że żyłam w tym przekleństwie! Teraz
dziękuję za otwarcie moich oczu i mego serca! Chwała Jezusowi!”
Nieważne ile masz lat, nieważne kim jesteś i skąd przychodzisz. Bóg
Ojciec czeka na wszystkie Swoje dzieci, czeka również na Ciebie!
Kurs odbędzie się w Bursie św. Stanisława Kostki w Siedlcach
(ul. Biskupa Świrskiego 56), rozpocznie się w piątek ok. godz.
17.30 a skończy w niedzielę ok. godz. 13.00. Zapisy do 1 czerwca
2020 r. u Pani Marii Chromińskiej (tel. 507 071 642). Liczba miejsc
ograniczona!
Ze względu na zmieniające się wytyczne i przepisy prawne wynikające z trwającej pandemii, uprzejmie prosimy osoby zainteresowane
o bieżące śledzenie strony sne.siedlce.pl, gdzie będziemy informowali
o ewentualnych zmianach.
Serdecznie zapraszamy, przyjdź, Bóg Ojciec czeka! (GŁ-K)

Czas na zmiany!

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy
Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek
18 maja br. o godzinie 18.00 widowisko muzyczne Santo subito – Prorok
naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne
dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka.
Koncert, został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań
stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym
tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności,
dialogu religijnego, solidarności i świętości życia.
Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana
Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia
związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności,
a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach.
Serdecznie zachęcamy do oglądania.
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K A L E N D A R Z
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 18 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika
1. czytanie (Dz 16, 11-15) Chrzest Lidii
Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))
Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja
Ewangelia (J 15, 26 – 16, 4a) Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie
6.30 1. + Mirosławę Miłobędzką w 1 r. – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Zofię w 20 r., Juliana, Irenę – of. rodzina
3. + Zofię Księżak w 3 r. – of. rodzina
4. Dziękczynna w int. rodziny z prośbą o uwolnienie z nałogów,
umocnienie w wierze oraz dary Ducha Świętego i wstawiennictwo Św. Rodziny z Nazaretu i o zdrowie wnuczek
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. + Janinę Buczyńską w 5 r., zm. z rodz. Buczyńskich i Frank – of.
córka Teresa Frank
3. + Mariana Zdanowskiego w 6 r. – of. żona i córka z mężem
4.+ Andrzeja Frankowskiego – of. siostra Anna Zakrzewska
5. Poza parafią: + Mariannę Myszkiewicz – of. Koła Różańcowe ze
Strzały
Wtorek 19 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 16, 22-34) Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 7e))
Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 5-11) Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was
6.30 1. + Józefa i Kazimierę, zm. z rodz. Wojewódzkich i Sikorskich – of. córki
2. + Eugeniusza Ornowskiego w 30 dzień – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Dariusza Dera w 1 r. – of. syn Karol i córka Angelika
3. + Karolinę w 2 r, Seweryna i zm. z rodz. Wakułów – of. córka
4. + Pelagię, Julię, Kazimierę, Stanisława – of. Helena Fawińska
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. + Stanisława Aleksandrowicza i zm. z obu stron rodziny – of. żona
3. + Mariana w 29 r., zm. z rodz. Sobieśniewskich i Chacińskich
– of. Jadwiga
4.Poza parafią: Dziękczynna w int. Zofii w 60 r. urodzin – of. jubilatka
5. Poza parafią: W int. Marii o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla
Niej i jej całej rodziny
Środa 20 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
1. czytanie (Dz 17, 15. 22 – 18, 1) Paweł w Atenach
Psalm (Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c)
Niebo i ziemia pełne chwały Twojej Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
6.30 1. + Irenę i Ireneusza Polkowskich w 5 r. – of. Bożena Sawicka
2. Poza parafią: + Wiesława Chmielewskiego – of. wnuczka Beata
Brzoza
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. Dziękczynna w int. Izabeli i Agaty w 25 r. ur. z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. mama i babcia
3. + Andrzeja Pytlaka w 9 r. – of. Hanna
4. + Krzysztofa – of. rodzina
17.30 Nabożeństwo Majowe
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P A R A F I A L N Y
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. + Mieczysława Burskiego, zm. z rodz. Burskich, Strusów i Mieścickich – of. syn Jerzy
3. + Aleksandra w 29 r., Helenę, Henryka, zm. z rodz. Biernackich,
Wacława Karcz – of. Krystyna Karcz
4.+ Mariannę Przegalińską w 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu
5. Poza parafią: + Eugeniusza Ornowskiego – of. Beata i Jerzy z rodziną
Czwartek 21 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa,
prezbitera i Towarzyszy
1. czytanie (Dz 18, 1-8) Święty Paweł w Koryncie
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 16-20) Smutek wasz przemieni się w radość
6.30 1. + Aleksandra Dębskiego – of. żona
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Zygmunta Ścibor – of. Waldemar Przesmycki
3. + Helenę Wolską z racji imienin – of. sąsiadki
4. + Leokadię, Jana, Leokadię, Izydora, zm. z rodz. Rosów i Dudków
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. + Marcina Głuchowskiego w 1 r. - of. chrzestny
3. Dziękczynna w 4 r. święceń kapłańskich syna Filipa o światło
i dary Ducha Świętego – of. rodzice
4. + Henryka Stanisławowskiego – of. Działkowcy z Ogrodu Zacisze
5. Poza parafią: + Mariannę Myszkiewicz – of. Koła Różańcowe ze
Strzały
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 20.00
Piątek 22 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy
1. czytanie (Dz 18, 9-18) Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi w Koryncie
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a))
Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 20-23a) Smutek wasz przemieni się w radość
6.30 1. + Zofię i Czesława Szaniawscy w 27 r. i 20 r. śm. - of. Krystyna
Szaniawska
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. + Władysława w 36 r., Kazimierę, Danutę, Janusza i zm. z rodz.
Kupów oraz Zdzisława
3. + Ryszarda Długosza – of. bracia
4.+ Zenobiusza z okazji urodzin oraz rodziców – of. żona
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
2. + Stanisławę Lubera – of. siostrzeniec
3. + Janinę Gabran w 4 r., Władysława Gabran w 10 r. – of. rodzina
4. Poza parafią: + Ryszarda Frankowskiego w 15 r. – of. syn
5. Poza parafią:+ Dariusza – of. brat z rodziną
Sobota 23 maja 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 18, 23-28) Działalność Apollosa
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a))
Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 23b-28) Opuszczam świat i idę do Ojca
6.30 1. + Adelę, Aleksandra, Barbarę Marciszewskich, Wandę i Teresę
– of. córka
2.+ Dariusza w 29 r., Mariannę, Michała, Edwarda w 26 r., Janinę
– of. mama
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
2. Dziękczynna w 5 r. ślubu Pauliny i Konrada – of. mama
3.+ Grażynę, Wojciecha Szyszko vel Chorąży w 2 r.
4.+ Leokadię w 11 r., Pelagię i Lucjana, Andrzeja i Lidię oraz dziadków z
obu stron rodziny, Leszka i Włodzimierza Roguskich – of. Marianna
5. Poza parafią: + Teresę Chodowiec – of. krąg Domowego Kościoła
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16.00 Ślub: Ewelina Toczyska i Szymon Makulewski
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
Niedziela 24 maja 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
ŚWIĘTA RITA (22 maja) jest patronką
(VII NIEDZIELA WIELKANOCY)
w
trudnych
okolicznościach, bo przychodzi
1. czytanie (Dz 1, 1-11) Uniósł się w ich obecności w górę
z
pomocą
w
sprawach, które po ludzku są
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))
niemożliwe do rozwiązania. Jej wstawienPan wśród radości wstępuje do nieba
nictwo jest tak silne, że stała się jedną z najbar2. czytanie (Ef 1, 17-23) Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi dziej popularnych świętych na świecie.
Urodziła się w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii
7.00 1.+ Eugeniusza Sawickiego w 5 r., zm. z obu stron rodziny
jako wymodlone i jedyne dziecko. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata,
– of. rodzina
od którego pochodzi zdrobnienie Rita. Nad kołyską dziewczynki widzia8.30 1. Gregorianka: + Halinę Ilińską
no rój śnieżnobiałych pszczół, które wlatywały i wylatywały z jej ust, jak
2. + Celinę Lewczuk z racji Dnia Matki – of. dzieci
gdyby chciały z jej warg zbierać miód niebiański. To zjawisko odczytano,
3. + Teresę Chodowiec w 30 dzień – of. rodzina
10.00 1. W 70 r. urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej że Rita będzie się odznaczać słodyczą w mowie i postępowaniu. I tak też
się stało, gdyż przez całe swe życie odznaczała się nadzwyczajną łagodoraz św. Józefa – of. Henryka Szczepanik
2. + Stanisławę, Tadeusza, Jana, Henryka Gmitrzaków – of. ro- nością, którą zjednywała dusze dla Boga.
Od dziecka marzyła o wstąpieniu do zakonu, jednakże na prośbę
dzina Zyśków
rodziców wyszła za mąż. Mąż jej był bardzo porywczym, brutalnym
11.30 1. Gregorianka: + Stanisława i Anielę Stachowicz
człowiekiem i postrachem dla całej okolicy. Rita znosiła swój ciężki
2. + Kazimierza Zdanowskiego i zm. z rodziny – of. żona Zofia
los z nieprawdopodobną cierpliwością, a swoją dobrocią i łagodnością
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Czesława, Mariannę Kazimierczuk, Franciszka i Mariana Turos z każdym dniem odmieniała serce męża. Kiedy jej męża zamordowano w porachunkach zwaśnionych rodów, był już pojednany
– of. rodzina
z Bogiem. Dwóch synów św. Rity planowało pomszczenie śmierci swego
18.00 1. + Grażynę i Wojciecha Szyszko vel Chorąży – of. rodzina
Nabożeństwo Majowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do ojca, dlatego też zaczęła modlić się gorliwie, by Bóg nie dopuścił do tego,
godz. 20.00
by raczej zabrał ich ze świata, niż mieliby się stać zabójcami. Obu młodzieńców wkrótce Bóg wezwał do siebie, w trakcie trwającej epidemii.
(17.05)
Po tych trudnych wydarzeniach Ritazgodnie ze swoim dziecięcym
• Nabożeństwa majowe w tygodniu będą sprawowane w kościele pragnieniem, które nieustannie pozostawało w jej sercu, postanoo godz. 17.30, w niedziele po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. wiła wstąpić do klasztoru. Dwukrotnie jej odmawiano przyjęcia do
Jeśli nie możemy przyjść do kościoła, módlmy się w naszych domach. klasztoru augustianek w Coscia. Pewnej nocy ukazali się jej świę• W czwartki można adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie ci, do których miała szczególne nabożeństwo: św. Jan Chrzciciel,
w ciszy od zakończenia Mszy Świętej wieczorowej do godz. 20.00.
św. Augustyn i św. Mikołaj z Tolentino. Wprowadzili ją do klasztoru, ciężka
• Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30 w ko- brama rozwarła się na oścież i augustianki zgodziły się przyjąć Ritę do
ściele odmawiają różaniec o ustanie epidemii koronawirusa i o pomyśl- swojego zgromadzenia. Została posłana do wykonywania w klasztorze
ność Ojczyzny. Prosimy wiernych, by w rodzinach również odmawiali najniższych posług, głownie ze względu na to, iż była analfabetką. Często
różaniec.
widywano ją leżącą krzyżem, odprawiającą nabożeństwo Męki Pańskiej.
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach Prosiła gorliwie Jezusa, by dał jej zakosztować męki, choćby jednego
ciernia, który ranił Jego przenajświętszą głowę. Prośba ta została wysłuchana, w czasie modlitwy poczuła silne ukłucie w głowie, w tym miejscu
wytworzyła się bolesna rana, która zadała jej wielkie cierpienie przez 15
z ul. Góreckiego – 200 zł
Dziękujemy osobom, które lat, aż do śmierci. Poprosiła również Pana Jezusa, by rana pozostała ukryz ul. Jagiełły 19 – 130 zł
składają ofiary na tacę i wpłacają ta, by uniknąć sensacji. Tak się też stało. Rana ta dodatkowo wydawała
z ul. Mieszka I 14 – 500 zł
ofiary na konto parafialne.
bardzo przykrą woń. Z tego powodu przydzielono Ricie celę bardzo oddaz ul. Sokołowskiej 84 – 50 zł
loną od mieszkań innych sióstr, co spowodowało, że dodatkowo została
pustelnicą. Wśród tych cierpień wykazywała się nadal anielską cierpliwością, oddawała się umartwieniu i pokucie. Była prostą i niewykształconą
kobietą, osiągnęła jednak wszelkie szczyty kontemplacji.
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Pan Bóg potwierdzał jej świętość cudami zarówno za życia jak i po
Kamil Marcin Wyżywniak, kawaler z parafii tutejszej i Anna Wioletta Kosiośmierci.
Rita zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 roku w opinii świętorek, panna z parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach - zapowiedź 1
ści.
Jej
nienaruszone
ciało spoczywa do dziś w Sanktuarium Świętej
Adam Fryderyk Paciorek, kawaler z parafii tutejszej i Marta Staręga, panna
w
Cascii.
Ciało
jej
pozostało
giętkie, a kiedy za jej przyczyną ma się stać
z parafii tutejszej - zapowiedź 2
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze- nowy cud, ciało wydaje miłą woń. Po kilku latach od śmierci św. Rity
w kościele, w którym spoczywała, wybuchł gwałtowny pożar. Płomieczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.
nie pochłonęły cały kościół, za wyjątkiem cyprysowej trumny z ciałem
Rity, która pozostała nietknięta. Papież Urban VIII w 1627 roku ogłosił
Przeczytaj w „Echu Katolickim”
ją błogosławioną. Wtedy Rita otworzyła oczy, które miała dotąd zamknięte i takie już pozostały. 24 maja 1900 roku papież Leon XIII do• O życiu i posłudze Papieża Polaka:
• wspomnieniami, dzieli się z czytelnikami biskup nominat Grzegorz konał kanonizacji i wyznaczył jej święto na dzień 22 maja.
Suchodolski;
W naszym mieście, w Parafii Bożego Ciała, 22 dnia każdego miesiąca
• o cudach wyproszonych u Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła II; odprawiane jest specjalne nabożeństwo do św. Rity, z ucałowaniem reli• tekst modlitwy o uzdrowienie za przyczyną świętego papieża;
kwii. W Polsce szczególnym miejscem bardzo żywego kultu św. Rity jest
• w artykule „Święci z sąsiedztwa” o dzieciństwie i rodzicach Karola;
klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele św. Katarzyny
• Fakty i mity na temat glutenu.
przechowywane są relikwie św. Rity. (GŁ-K)

Patronka od spraw
beznadziejnych

Informacje o życiu parafii

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Zapowiedzi
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Wezwania Litanii Loretańskiej (cz.1)

Litania do Najświętszej Marii Panny to jeden
ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym
wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje,
jakimi obdarzył Ją Bóg.

Maryja jest naszą Przewodniczką, dzięki której potrafimy odnaleźć
właściwą drogę do Jezusa. Jest też Bożą Rodzicielką, urodziła Zbawiciela, a skoro tak, to w sensie duchowym jest i naszą Matką. Odmawiając
tę czy inną modlitwę często nam grozi bezmyślne klepanie. Mówimy:
Święta Maryjo, módl się za nami… a tak naprawdę może się zdarzyć,
że nie wiemy, co oznaczają kolejne wezwania. Jak odmawiać Litanię Loretańską, by stała się głęboką modlitwą, wołaniem serca? Tekst litanii,
może być dla nas jak rekolekcje. Nad kolejnymi wezwaniami zastanówmy
się, pomedytujmy i rozważmy poszczególne tajemnice, gdyż jest w nich
zawarte bogactwo treści teologicznej i biblijnej.
Przybliżmy sobie choć trochę jakie treści kryją wezwania Litanii Loretańskiej?
Święta Maryjo: Imię Maryi posiada przedziwną moc. Ktokolwiek poprosi Jezusa, wzywając imienia Jego Matki, otrzyma więcej, niżby pragnął. Maryja prowadzi Cię do uwielbienia Trójcy, do pragnienia tego,
czego chce Bóg. Czy zauważasz to w swoim życiu?
Święta Boża Rodzicielko: Młoda dziewczyna z Nazaretu przez swoją
gotowość pełnienia woli Bożej stała się Matką Syna Bożego. Czy w Twoim życiu Bóg zajmuje najważniejsze miejsce, czy Jezus żyje w Tobie?
Jeśli jeszcze nie do końca dałeś Mu miejsce w sercu, módl się do Niej.
Ona zadba, by Syn Boży był Panem Twego życia.
Święta Panno nad pannami: Przedziwna jest to kobieta, cała czysta,
w pełni oddana Bogu, ciałem i duszą, nic nie zachowała dla siebie
lub kogoś innego, nie chciała dzielić serca między Boga a człowieka,
wszystko postawiła na Niego. Jeśli Twoje serce doznaje niepokoju, podziału, odczuwasz chęć pójścia za światem, a zarazem pragnienie świętości, zwróć się do Niej o pomoc.
Matko Chrystusowa: Maryja nie tylko zrodziła Chrystusa, ale była Jego
wychowawczynią. Uczy nas, że nie ma takiego Bożego powołania, które
spełniane w pokorze i z Bożą łaską mogłoby nas przerosnąć. Maryja
pokazuje nam, czym jest prawdziwa dojrzałość.
Matko Kościoła: Chrystus Pan tuż przed śmiercią powierzył cały Kościół
opiece tej przedziwnej Matki. Staliśmy się Jej dziećmi na zawsze. Tam,
gdzie chrześcijanie prawdziwie czczą Maryję, tam nigdy nie będzie
trwałego podziału: w rodzinie, wspólnotach zakonnych, diecezjach.
A jak wygląda jedność w Twojej rodzinie, w pracy? Czy prosisz Boga
przez Maryję o jedność?
Matko łaski Bożej: Maryja pragnie, byśmy zawsze żyli w łasce uświęcającej, całym sercem zachęca nas do przyjęcia łaski i pokochania jej.
Maryja wie, że bez mocy Bożej nic nie możemy uczynić, tym bardziej
dostać się do nieba. Czy żyjesz w łasce uświęcającej? Czy upadając,
wracasz od razu do łaski przez sakrament pojednania? Czy używasz
tej mocy Bożej w codziennych zmaganiach? Wołaj do Maryi, by pomogła Ci żyć mocą z wysoka.
Matko Miłosierdzia: Maryja jest Tą, która najpełniej zna tajemnicę
Bożego miłosierdzia. Wie jak ono jest wielkie. Będąc Matką Jezusa
Chrystusa, jest matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia. Czy masz
głęboką i żywą wiarę w tajemnicę Miłosierdzia Bożego, czy ufasz dobroci Bożej, tak jak Maryja.

Rozważanie różańcowe Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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Matko nieskalana: Każdy z nas rodzi się ze zmazą grzechu pierworodnego. Natura ludzka została skalana grzechem i od tego momentu
człowiek tutaj na ziemi będzie miał skłonność do grzechu. Jednak Bóg
w cudowny sposób uchronił od tego dziedzictwa Maryję i w ten sposób przygotował swemu Synowi godne mieszkanie. Jeśli nie zawsze
idziesz za wolą Bożą, Twoja Nieskalana Matka pomoże Ci nakierować
się na Jego drogi.
Matko najczystsza: Czystość nie tylko odnosi się do sfery seksualnej,
istnieje jeszcze sfera głębiej ukryta w człowieku, sfera motywacji
i intencji. I do niej także powinniśmy odnosić cnotę czystości. Czasem
na zewnątrz wydaje się, że człowiek jest prawy, ale jego motywacje są
nieczyste. Czy zawsze Twoje „tak” jest „tak”, a „nie” jest „nie”? Bo jeśli nie,
to warto zapisać się do szkoły Maryi.
Matko dziewicza: Dziewica zostaje Matką. Jest to jedyny taki przypadek w historii ludzkości. Cud! Poczęcie dokonało się bez udziału męża.
Maryja daje prawdziwe człowieczeństwo Synowi Bożemu. Czy zawsze
pamiętasz, jak wielką posiadasz godność? Czy prosisz Maryję, by doprowadziła Cię do pełni Twojego człowieczeństwa?
Matko nienaruszona: Zwracając się do Maryi tym tytułem, wyrażamy
prawdę o tym, że przez całe życie pozostała dziewicą. Maryja jest dziewicą przed, w trakcie oraz po narodzeniu Chrystusa. całe swoje życie
przeżyła niezmieniona. Była taka, jaką od początku stworzył ją Bóg.
Matko najmilsza: Maryja to Matka, która potrafi kochać w pełni, która do końca rozumie, która zawsze chce naszego dobra i szczęścia. Ponadto chce ona naprawiać nasze relacje z rodzicami i pomagać byśmy
także my umieli kochać nasze dzieci, naszych podopiecznych. Maryja
to Matka najmilsza. Prośmy tę najmilszą Matkę, by uczyła nas miłości
i szacunku do naszych matek i ojców, by pomagała nam przebaczać im.
Matko przedziwna: Cóż przedziwnego jest w macierzyństwie Maryi? Jej cicha, ale jakże pewna obecność. Ona ciągle czuwa nad nami,
a w momencie naszego otwarcia na łaskę, przyprowadza nas na powrót
do Boga. Na tym właśnie polega to przedziwne macierzyństwo Maryi.
W tym wezwaniu proś ją, by nigdy nie pozwoliła Ci odejść od Boga.
Matko dobrej rady: W życiu są chwile, kiedy nie wiemy, jaką podjąć
decyzję, stajemy przed wyborami, których konsekwencji nie jesteśmy
w stanie przewidzieć. Maryja, która w życiu musiała podejmować najtrudniejsze decyzje, które dotyczyły zbawiania świata jest właśnie kimś,
kto umie bezbłędnie doradzić. Czy podejmując decyzje życiowe, dajesz
sobie czas na modlitwę, na różaniec, na zadanie pytania Tej, która umie
najlepiej doradzić? Odpowiedź nie przyjdzie od razu, ale będzie to odpowiedź dojrzała i pewna, na którą warto poczekać.
Matko Stworzyciela: Ojciec posłał swego Syna na świat i przygotował
Mu godne mieszkanie. Tym mieszkaniem jest Maryja, korona stworzenia. Z Niej narodził się Stwórca świata. Wpatrując się w Maryję, widzimy piękno stworzenia Bożego, odnajdujemy w Niej to, co najlepsze
na świecie. A Ty gdzie szukasz piękna? Czy wiesz, że jest ktoś, kto może
ukazać Ci jak piękne jest to, co Bóg stworzył, jak piękny jesteś Ty sam?
Matko Zbawiciela: Maryja towarzyszyła Synowi Boga od pierwszych
chwil Jego zbawczej misji na ziemi. Była przy Nim, gdy słuchały Go
tłumy, ale też gdy wisiał na krzyżu. Była Jego Matką. To Jej jako pierwszej ukazał się po zmartwychwstaniu. Jej powierzył opiekę nad swoimi
uczniami. Maryja zna całe zbawcze dzieło swojego Syna. Ona najlepiej
pouczy nas, kim jest nasz Zbawiciel, pozwoli zrozumieć tajemnice Jego
życia i śmierci. c.d.n. (AZ)

Zmartwychwstanie Jezusa
Pięknie mówi Kościół w „Exsultet” o chwili Zmartwychwstania Chrystusa: „O nocy
naprawdę błogosławiona, ty jedna znasz czas i godzinę, w której Chrystus zmartwychwstał”. Pan Jezus wprost z grobu poszedł na pewno „do Matki swej najmilejszej”. Była
to Jego pierwsza „wizyta” po Zmartwychwstaniu. I słusznie. Od Niej przecież otrzymał
Ciało, teraz więc chciał Jej przedstawić swoje Ciało odmienione i uwielbione, w jakim trwa po prawicy Ojca. I nasze ciało zostanie odmienione. Będzie to ciało wolne od
wszystkich kłopotów, udręk, cierpień, chorób i doświadczeń. Ciało zdolne do współuczestniczenia z duszą w radościach nieba. „Wesel się, Królowo miła, bo Ten, któregoś
zrodziła, zmartwychwstał”. Radujemy się z Tobą Twoim szczęściem i naszą nadzieją na
zmartwychwstanie.
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WZORY ŚWIĘTOŚCI
ŚW. JAN I, PAPIEŻ I MĘCZENNIK (18 V)
Papieżem został w 523 roku. Był wówczas
w podeszłym wieku. Św. papież Jan I wprowadził do kalendarza liczenie lat wg obliczeń
Dionizego Małego, czyli od narodzenia Pana
Jezusa. Jednak nie to doprowadziło do męczeńskiej śmierci św. Papieża. Jan opowiedział
się za utrzymaniem dekretu cesarza Justyniana,
który nakazywał zwrot kościołów zajmowanych
przez arian, odrzucających nauczanie Kościoła
o Trójcy Świętej, katolikom. Nie tego oczekiwał
król Ostrogotów Teodoryk. Gdy papież wrócił
z Konstantynopola został, z rozkazu króla aresztowany i zmarł w więzieniu. Ciało papieża św.
Jana I spoczywa obecnie w przedsionku bazyliki
św. Piotra pod inskrypcją: Biskup Pana, Ofiara
Chrystusa.
ŚW. STANISŁAW PAPCZYŃSKI, PREZBITER (18 V) Założyciel Zakonu Marianów
od Niepokalanego Poczęcia NMP urodził się
w Podegrodziu w rodzinie kowala Tomasza
Papki. Powołanie kapłańskie ujawniało się we
wczesnym dzieciństwie. Do ulubionych zabaw
małego Jana, bo tak został ochrzczony, należało
organizowanie procesji i budowanie ołtarzyków.
Uczył się najpierw w szkole parafialnej
w Podegrodziu. Naukę kontynuował w Nowym
Sączu, a później w kolegium jezuickim w Jarosławiu. Po cudownym uzdrowieniu w 1649 r.
kształcił się u pijarów w Podolińcu i w kolegium
jezuitów we Lwowie. Z powodu wojny trafił
do kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej.
Wstąpił do zakonu Pijarów. W 1656 roku złożył śluby zakonne, a w 1661 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Podejmował różne działania duszpasterskie. Był moderatorem bractwa Matki
Bożej Łaskawej, kaznodzieją, prefektem w kolegium, zastępcą rektora w domu zakonnym
w Warszawie, spowiadał.
Pracował w Warszawie, w Nikolsburgu
(Mikulov) w Czechach i na Kazimierzu w Krakowie. W 1670 r. został uwieziony na 3 miesiące
najpierw w Podolińcu, a później w Prievidzy na
Słowacji.
Stanisławowi nie podobały się tendencje
rozluźniania reguły zakonnej. Poprosił więc
o zwolnienie ze ślubów. Po otrzymaniu papieskiej dyspensy powołał do życia nowe gromadzenie. W 1673 r. za zgodą biskupa Stefana
Wierzbowskiego, o. Papczyński przybył do
Puszczy Korabiewskiej, dziś Mariańskiej i został
przełożonym wspólnoty pustelników. Biskup
Jacek Święcicki w 1673 r. zatwierdził pierwszy
klasztor zakonu marianów. W 1699 r. zakon
marianów został zatwierdzony przez Stolicę
Apostolską. Marianie przyjęli „Regułę Dziesięciu
Cnót Najświętszej Maryi Panny”.
Św. o. Papczyński zmarł po długiej chorobie
w 1701 r. Jego szczątki doczesne spoczywają
w Górze Kalwarii.
ŚW. URBAN I, PAPIEŻ (19 V) Był 17 papieżem. Pochodził z rzymskiej rodziny. Urban
kierował Kościołem w III w. Był to czas schizmy
w kościele. Św. Urban uznawany był za dobrego kaznodzieję. Przypisuje się mu nawrócenie
św. Cecylii i św. Waleriana oraz jego brata,

św. Tybercjusza. Uznaje się również, że to Urban
I wprowadził używanie podczas liturgii naczyń
ze srebra i złota.
Do chwały ołtarzy wyniosła go śmierć męczeńska. Został ścięty za pozyskanie dla Chrystusa 5 tys. Rzymian. Papieża Urbana pochowano w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia.
Święty Urban I jest patronem właścicieli
winnic, ogrodników i rolników. Powierza się
jego wstawiennictwu podczas burz i dla uzyskania dobrych plonów.
ŚWIĘTY JAN NEPOMUCEN, PREZBITER I
MĘCZENNIK (21 V) Urodził się w Czechach, nie
daleko Pragi. Pierwsze informacje historyczne
pojawiają się w dokumentach seminarium praskiego. W 1380 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Był proboszczem w kościele św. Galla (Gawła)
w Pradze. Studiował prawo w Pradze i w Padwie uzyskując tytuł doktora.
Po powrocie do Pragi pełnił różne funkcje
w praskiej kurii. Krótko był proboszczem
w Saaz. Został wikariuszem generalnym.
Św. Jan był mediatorem w sporze między
arcybiskupem Pragi a Wacławem IV Luksemburczykiem. Został wówczas uwięziony i torturowany. Według podań w torturach uczestniczył sam król. Zamęczonego na śmierć św.
Jana zrzucono z mostu Karola IV do Wełtawy.
Kronikarz Tomasz Ebendorfer z Haselbach pisał
w 1450 r., że Jan zginął, gdyż odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej Zofii.
Jan był czczony jeszcze przed oficjalnym
potwierdzeniem jego świętości przez Stolicę
Apostolską. Są wzmianki z XVII w., że był uznawany za patrona Pragi i Czech oraz wymieniany
w liturgii. Oficjalnie papież Innocenty XIII beatyfikował Jana z Pomuk w 1720 r.
Św. Jan jest patronem Pragi, spowiedników,
szczerej spowiedzi, zakonu jezuitów i tonących.
Jego wstawiennictwa wzywa się podczas powodzi. Świadectwem kultu św. Jana w Polsce
są liczne kapliczki budowane głównie przy mostach i rzekach oraz kościoły pod wezwaniem
świętego (KZ)

Św. Nepomucen w Wyszkowie

SPOSÓB NA ŻYCIE

Starsze panie wymieniają doświadczenia:
– Zastanawiam się co zrobić, żeby dobrze przeżyć życie?
– Grunt to nie grzeszyć. Ja na przykład nie
grzeszę urodą.
POMYŁKA
Pan Zenek około 6.00 wraca do domu. Od kilku
godzin w drzwiach czeka na niego żona – pani
Zosia. Jeden cios wałkiem i pan Zenek leży, jak
długi. Nagle pani Zosia doznaje olśnienia. Pada
na kolana. Zaczyna go tulić i płakać:
– Zenuś… Zenuś żyjesz? Przepraszam!! Zapomniałam, że dziś miałeś nocną zmianę w pracy!
ROZSĄDNY DIALOG
Pracownik w dniu wypłaty otrzymał pensję.
Pensja szepce do niego:
– Chodź, pójdziemy do klubu, albo do restauracji… Chodź!
– Nigdzie nie idziemy. Zostajemy w domu. Jesteś jeszcze za mała.
MATURA 2051
Czas szybko płynie. Maturzyści zdają egzaminy.
Jedna z kwestii dotyczących historii literatury
brzmi:
– Opisz wpływ epidemii koronawirusa na wzrost
sprzedaży papieru toaletowego w 2020 r.
LEPIEJ WIDZĘ
Dwie koleżanki jadą samochodem na zakupy do
galerii. Kierująca pojazdem szuka wolnego miejsca w podziemnym parkingu i nagle ścisza radio:
– Czemy wyłączyłaś radio?
– Bo jak wyłączę radio, to lepiej widzę, gdzie
jest wolne miejsce.
HARCERZE
Harcerze chcą zdobyć fundusze na wakacyjny
obóz. Pod cmentarzem sprzedają znicze. Na
stoliku zamieścili reklamę:
– Najlepiej się leży pod zniczem od harcerzy.
TABLICE PAMIĄTKOWE
Jest piękny zwyczaj upamiętniania historycznych wydarzeń kamieniami i tablicami. Pewien
ambitny gospodarz wiedziony zazdrością, na
swoim domu zamieścił kamienną informację:
– W tym miejscu, w roku 1754 nic się nie wydarzyło. (opr. xHD)
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