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SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Jezus żyje i my żyć będziemy
Rozważania do Ewangelii z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (4 kwietnia)

Jeszcze było ciemno, gdy Maria Magdalena 
udała się do grobu. W naszym życiu panuje ciem-
ność, dopóki nie spotkamy Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Ciemność jest obrazem naszego grze-
chu, braku wiary, życiowego zagubienia. Jeżeli 
nie kochamy Boga i braci jesteśmy w ciemności. 
W ciemności nie dostrzegamy człowieka, który 
jest obok, czujemy się źle, przejmują nas dreszcze, 
odczuwamy zagrożenie; nie możemy chodzić, 
gdyż jest to niebezpieczne. Będąc w ciemności, 
tęsknimy za światłem. 

W sercach uczniów po śmierci Jezusa była 
ciemność zwątpienia. Kochali Jezusa, byli do 
Niego przywiązani, ale zbyt łatwo nie uwierzyli 
w zmartwychwstanie. Apostołowie musieli się 
przekonać, że grób jest pusty. Wewnątrz zoba-
czyli leżące płótna i chustę ułożone w sposób, 
który sugerował, że Pan przeszedł przez nie. 
Fakt pozostawania płócien w grobie był za-
przeczeniem hipotezy o kradzieży ciała Jezusa. 
Trudno bowiem wyobrazić sobie złodzieja, który 
odwijałby ciało Ukrzyżowanego z płócien. Umi-
łowany uczeń „ujrzał i uwierzył” – zrozumiał sło-
wa Pisma mówiące o tym, że ciało Mesjasza nie 
ulegnie rozkładowi (zob. Ps 16, 10). 

UROCZYSTOŚĆ
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(J 20, 1-9)
MARIA MAGDALENA UDAŁA SIĘ DO GROBU 

I ZOBACZYŁA KAMIEŃ ODSUNIĘTY OD GROBU
Po co tam poszłaś Mario? Dlaczego wsta-

łaś tak wcześnie? Dlaczego wyruszyłaś sama? 
Przecież grób był zamknięty wielkim i ciężkim 
głazem. Przecież wiedziałaś, że grobu Mistrza 
pilnują strażnicy, którzy na pewno nie dopuszczą 
cię w jego pobliże. A może tylko ty zrozumiałaś 
(poczułaś) to co zapowiadał Jezus? Może tylko ty 
nie zagrzebałaś swej miłości w żałobie lub pla-
nowaniu „tego co będzie teraz”, lecz otwartym 
sercem wsłuchiwałaś się w to, co mówi Zmar-
twychwstały Bóg? Tylko ty zaryzykowałaś, bo 
pragnęłaś Go spotkać. [www.onjest.pl] 

Zmartwychwstałem i teraz jestem zawsze z tobą. 
Moja ręka cię podtrzymuje. Gdybyś kiedykolwiek 
miał upaść, upadniesz w moje ręce. Jestem na-
wet u bram śmierci. Tam, gdzie już nikt nie może 
ci towarzyszyć i gdzie ty nie możesz niczego za-
brać, tam Ja na ciebie czekam i dla ciebie prze-
mieniam mroki w światło.   (Benedykt XVI)

Przed wydarzeniami Wielkiego Piątku ucznio-
wie nie traktowali zbyt poważnie Jezusowych 
zapowiedzi męki. Nie byli w stanie myśleć o cier-
piącym, odrzuconym, ukrzyżowanym Mesjaszu. 
Krzyż ich Pana stał się rzeczywistością. Byli wo-
bec niej bezradni. Podobnie zmartwychwstanie 
było niepojęte, zdumiewające, ale realne. Nikt 
z ludzi nie mógł go wymyślić ani przewidzieć. 
Zmartwychwstanie Chrystusa nie było reani-
macją Jego ciała, ale przejściem w zupełnie inny 
wymiar życia. 

Wielkanocne orędzie poznajemy dzięki świad-
kom, którzy widzieli pusty grób i samego Zmar-
twychwstałego. To orędzie stanie się dla nas zro-
zumiałe, gdy przyjmiemy dar Bożego życia, gdy 
osobiście spotkamy naszego Pana i Zbawiciela 
w słowie, sakramentach i wspólnocie Kościo-
ła. W nowym życiu uczestniczymy przez wiarę.  
W chrzcie umieramy z Chrystusem, by razem  
z Nim powstać do nowego życia. W Eucharystii 
jednoczymy się z Chrystusem, który przeprowa-
dza nas z życia dla siebie do życia w pełni, które 
jest służbą, darem dla drugiego. 

Chrystus przez swoją śmierć zniweczył śmierć 
naszą i zmartwychwstając, przywrócił nam ży-
cie”(Prefacja Wielkanocna). On nas oświeca swo-
im światłem, rozprasza mroki grzechów, niewiary, 
lęku przed śmiercią, gromadzi w społeczności zba-
wionych i kieruje pełne nadziei przesłanie: „twoje 
życie nie skończy się w grobie”. Wierzymy, że gro-
by naszych grzechów, niewiary i lęków zostaną 
otwarte (zob. Ez 37, 12-14). Otrzymamy Bożego 
Ducha, który da nam życie i zostaniemy poprowa-
dzeni do prawdziwej ojczyzny, gdzie już przebywa 
zmartwychwstały i zawsze żyjący Chrystus.   (xIJ) 

1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) 
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23  

(R.: por. 24)) W tym dniu wspaniałym wszyscy 
się weselmy  albo: Alleluja

2. czytanie (Kol 3, 1-4) 
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
albo 2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8) 
Wyrzućcie stary kwas
Ewangelia (J 20, 1-9) 
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym 
przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i  otwo-
rzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, aby-
śmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świę-
tego i mogli zmartwychwstać do nowego życia  
w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Bracia i Siostry!
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Trwają Święta zwycięstwa Boga 
nad wszelkim złem.
Życzymy wiary umacnianej osobistym  
doświadczeniem spotkania z Panem,
nadziei na przemianę lęku w ufność,  
a smutku w radość,
miłości, która wszystko przetrzyma  
i nigdy się nie kończy. 
Niech łaska Zmartwychwstałego Jezusa  
wypełni nasze serca, 
abyśmy zawsze i w każdych okolicznościach 
pamiętali o naszym powołaniu do świętości, 
o obietnicy życia w Bożej jasności i pokoju. 
Duszpasterze Parafii św. Józefa w Siedlcach  
i Redakcja „Opiekuna”
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Oktawa Wielkanocna 
Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który 

pierwotnie nazywano Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielka-
nocnym. Ponieważ cud Zmartwychwstania nie mieści się w jed-
nym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy – 
przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, 
że Chrystus Zmartwychwstał. Obchodzi się je jako Uroczystości 
Pańskie, mają więc charakter bardzo uroczysty.

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na ok-
tawę, czyli na osiem dni, jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób 
podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają 
taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni trakto-
wany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. 
Dlatego w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty li-
turgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy nawiązują bezpośrednio do 
wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znaj-
dujemy także wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego, co staje 
się udziałem każdego ochrzczonego.

Cała Oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawniej nowo-
ochrzczeni, ubrani w białe szaty, codziennie brali udział we Mszy świętej.  
W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywa się u grobu św. Piotra, któremu 
Chrystus ukazał się jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos: 
jest to świadectwo człowieka, który osobiście obcował z Chrystusem zmar-
twychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus, sam Chrystus tłumaczył wła-
ściwe znaczenie proroctw mesjańskich Starego Testamentu i dał się im poznać 
przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakra-
mentalnymi postaciami i obdarza nas duchową radością, której obrazem 
była ziemia „opływająca mlekiem i miodem” (antyfona na wejście).

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, pełna nazwa tej niedzieli 
brzmi „niedziela po zdjęciu białych szat”. Nowoochrzczeni pierwszy raz 
przychodzili do Kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród 
innych wiernych. Kościół przestrzegał nowoochrzczonych i wszystkich 
chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali 
wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym 
w czasie Wigilii Wielkanocnej.  Źródło: www.wduchuswietym.com

Zwyczaje wielkanocne 
Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. To pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa, 
który w tym dniu zwyciężył nad śmiercią i grzechem, przynosząc ludziom szansę na zbawienie.  
Na Soborze Nicejskim I w 325 r. postanowiono, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę  
po pierwszej pełni Księżyca i wiosennym zrównaniu dnia z nocą (tj. między 21 marca a 25 kwietnia).

Obrzędy Niedzieli Wielkanocnej rozpoczynają się wraz z zapadnięciem 
zmroku. To wtedy jest odprawiana uroczysta, bogata w symbolikę, litur-
gia Wigilii Paschalnej, zaliczana już do świętowania Wielkiej Niedzieli. 
Wiąże się to z tradycją żydowską, według której zmierzch oznacza już 
rozpoczęcie nowego dnia.

Ważnym punktem Niedzieli Wielkanocnej jest procesja rezurekcyjna. 
W niektórych parafiach odbywa się ona w nocy, bezpośrednio po zakoń-
czeniu liturgii Wigilii Paschalnej. W innych procesja ma miejsce o świcie, 
przed pierwszą poranną Mszą Świętą – Mszą rezurekcyjną odprawianą 
np. o 5 lub 6 rano. Zapowiada ją zawsze uroczyste bicie w dzwony, infor-
mujące wiernych, że Chrystus zmartwychwstał. Towarzyszy temu dzwo-
nienie dzwonkami, a czasami wystrzał z armatek. Procesja rozpoczyna 
się przy symbolicznym Grobie Pańskim i jest kontynuowana na zewnątrz, 
wokół kościoła. 

Najważniejszym posiłkiem podczas Wielkanocy jest śniadanie, gdzie 
spożywa się poświęcone dzień wcześniej potrawy. Posiłek rozpoczyna 
modlitwa, a po niej ma miejsce zwyczaj składania sobie życzeń i dzielenia 
się poświęconym jajkiem, podobny w swej formie i symbolice do bożo-
narodzeniowego łamania się opłatkiem. Przygotowanie stołu nie musi 
być nadto wymyślne. Wystarczy biały, wykrochmalony obrus, przybrany 
na przykład baziami, bukszpanem lub barwinkiem, jak robiono to przez 
dziesiątki lat. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, centralne miejsce na 
wielkanocnym stole powinien zajmować baranek, będący symbolem 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, który odkupił winy 
człowieka, a także przypominający o dramatycznym wydarzeniu ze Sta-
rego Testamentu, kiedy to anioł śmierci przeszedł przez ziemię egipską, 
uśmiercając pierworodnych synów. Ominął tylko te żydowskie domy, 
których odrzwia oznaczone były krwią baranka, zabitego z Bożego na-
kazu. Baranek przypomina również o uroczystym posiłku paschalnym, 
który o tej samej godzinie spożywała każda rodzina żydowska, tworząc  
z rozproszonego ludu jednolity religijnie naród, modlący się w tym sa-
mym języku. Baranki wielkanocne obecne dziś na naszych stołach są 
zrobione najczęściej z masy cukrowej, ale mogą być wykonywane także  
z cukru, masła, wosku lub ciasta. Są one najważniejszym symbolem Wiel-
kanocy – kurczaki i zajączki zostały stosunkowo niedawno zapożyczone 
z kultury zachodniej. Na stole musi się pojawić też tradycyjnie mazurek 
i wielkanocna baba. Spożywa się także żurek (w niektórych regionach 
barszcz biały lub barszcz czerwony) i jajka faszerowane. Ale Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego kojarzą się przede wszystkim z pięknymi, ręcz-
nie zdobionymi, kolorowymi pisankami. 

W wielu miejscach Polski przyjął się zwyczaj obdarowywania dzie-
ci drobnymi upominkami. Przynosi je zajączek wielkanocny i ukrywa  
w domu lub ogrodzie, a najmłodsi mają za zadanie odnaleźć wszystkie 
podarunki. Zazwyczaj są to po prostu słodycze. Staropolskim zwyczajem, 
obecnie raczej zapomnianym, jest też granie w „walatkę”, polegającą na 
toczeniu jajek po stole. Zawody wygrywa ta osoba, której jajo najdłużej 
się nie stłucze. 

Jest jeszcze Poniedziałek Wielkanocny, czyli lany. To zawsze naj-
bardziej wyczekiwany przez najmłodszych moment świąt. Już od rana 
maluchy z zakupionymi wcześniej śmingusówkami czają się na swe 
ofiary – najpierw na rodziców, potem na rodzeństwo i dalszą rodzinę,  
a w końcu na sąsiadów i Bogu ducha winnych przechodniów. Choć zwy-
czaj ten przybrał niestety formy raczej barbarzyńskie, kiedyś jego piękną 
ideą było obmycie się z grzechu i odrodzenie do nowego życia. Zwyczaj 
ten przyszedł do nas z Jerozolimy, gdzie przeciwnicy chrześcijaństwa 
mieli jakoby przy pomocy wody rozpędzać wiernych, zbierających się  
w celu rozpamiętywania zmartwychwstania Chrystusa. 

Wielkanoc to najstarsza i najważniejsza uroczystość chrześcijańska ob-
chodzona na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ale 
to również czas spotkań z bliskimi, czas radości, nadziei i odradzającego 
się życia. Chociaż obchodzimy ją drugi rok w szczególnych warunkach 
ograniczeń, nakazów i zaleceń, nie dajmy sobie odebrać radości i na-
dziei płynącej ze Świąt Wielkiej Nocy, bo CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, 
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA !!! (AZ)
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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.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 5 kwietnia 2021 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. + Halinę Ilińską, Wacława, Helenę i zm. z rodz. Sadokierskich 
– of. rodzina

8.30 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego – of. żona z rodziną
2. + Józefa i zmarłych z rodziny
3. + Radosława Brochockiego, Mirosława Brochockiego, Henryka, 

Ryszarda, Mariana, Tadeusza, Annę, Sewerynę, Leokadię i zmar-
łych z rodz. Brochockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

10.00 1. + Anielę w 22 r., Antoniego, Jadwigę i Henryka – of. Maria Chro-
mińska

2. + Jadwigę Potyrę w 30 dzień od śmierci – of. rodzina
11.30 1. Dziękczynna na 1 urodziny Nataniela Steręgowskiego z prośbą o 

zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa 
i Anioła Stróża dla niego i rodziny – of. rodzice

2. Gregorianka (rozpoczęcie): + Wincentego Oknińskiego – of. córka 
13.00 1. + Wojciecha w 20 r., jego rodziców Irenę i Stefana

2. + Henryka Zacharczuka w 7 dz. – of. rodzina
16.30 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. Apostolat Pomocy Duszom 

Czyśćcowym. 
18.00 1. + Alicję Dobrzyńską w 1 r. śmierci, Mariana, Władysławę, Sta-

nisława, Mariannę, Tomasza i zmarłych z rodz. Dobrzyńskich  
i Sysików

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Wtorek 6 kwietnia 2021 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. + Irenę, Wacława Ślebzak oraz Ryszarda Jakubiak, Jacka Kołtu-
niaka – of. Alicja Ślebzak

2. + Bolesława w 26 r., zmarłych z rodz. Mamcarzów i Jakimnia-
ków – of. żona

7.00 1. + Annę, Stefana Jasińskich – of. brat
2. Dziękczynna w 39 r. urodzin Agnieszki – of. rodzina
3. + Danutę Rzewuską oraz o łaskę zdrowia dla całej rodziny  

– of. rodzina
4. + Halinę Boguszewską, jej rodziców Tadeusza i Janinę,  

zm. z rodz. Góreckich i Pietrzykowskich
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. Dziękczynno-błagalna z okazji 6 urodzin Dawida z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego, 
jego siostry i rodziców – of. dziadkowie

3. Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty i Józefa oraz całej 
rodziny

4. Poza parafią: + Alicję Dobrzyńską w 1 r. śmieci – of. siostry z KŻR
5. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Środa 7 kwietnia 2021 r.

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – pierwsza środa miesiąca
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. + Rafała Włodarka – of. Alina Guzek

2. Dziękczynno-błagalna w 83 rocznicę urodzin Sabiny i Teresy
7.00 1. + Mariana Wojewódzkiego w 1 r. i Adelę Wojewódzką – of. dzieci

2. + Mariannę w 25 r., Walentego, Tadeusza, Weronikę Rucińskich 
i zmarłych z rodz. Buzuków – of. córka

3. + Igę Ostasz w 6 msc. od śmierci – of. Zofia Szczepanik

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. O Boże błogosławieństwo dla wnuczki Marysi i jej rodziców przez 
wstawiennictwo św. Józefa

II. Św. Józefie miej w opiece nas i rodziny naszych dzieci – of. ro-
dzice

III. O Boże błogosławieństwo i opiekę Trójcy Przenajświętszej  
i Maryi Dziewicy dla córek – of. mama

IV. + Józefa Świniarskiego w 2 msc. po śmierci
V. + Alfreda Rucińskiego – of. wnuczka Izabela i prawnuczka Amelia
VI. + Stanisława Studzińskiego, Cecylię, Stanisława, Przemysława 

z rodz. Cybulskich
VII. + Jolantę Wisniewską – of. koleżanki i koledzy z Polmosu
VIII. + Elżbietę Błazik
IX. + Henryka Batura i Eugenię Batura
X. + Tadeusza Wilczura, Roberta Wilczura i zmarłych z obu stron rodziny
XI. + Wacławę, Barbarę, Mariana Wakułów
XII. + Waldemara Oskrobę – of. sąsiedzi z klatki z ul. Sokołowskiej 75
2. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 
3. + Natalię Kukawską w 21 r., Eugeniusza, Mariannę i , Zdzisławę 

Olędzką, Jana z rodz. Kukawskich, Kaczyńskich, Koprowskich, 
Kamińskich – of. syn Bogusław

4. + Czesławę Zalewską w 30 dzień od śmierci –  
of. uczestnicy pogrzebu

5. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Różaniec wynagradzający prowadzony przez wspólnotę Cristeros 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory o godz. 20.30 (dolny kościół)

Czwartek 8 kwietnia 2021 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. + Waldemara Stańczuka – of. rodzina

2. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. KŻR nr 12 i sąsiedzi
7.00 1. + Stefana, Leokadię, Edwarda, Barbarę i zmarłych z rodziny Gó-

reckich
2. + Tadeusza Wilczura w 8 r., Roberta Wilczura w 3 msc. od śmierci 

i zmarłych rodziców z obu stron rodziny – of. żona
3. + Reginę Chalimoniuk – of. KŻR nr.13

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. + Eugeniusza Rozbickiego w 2 r. i Mariannę Rozbicką – of. Teresa 
Rozbicka

3. + Annę i Gustawa Jasińskich – of. syn z rodziną
4. Poza parafią: O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Maksymiliana w 1 rocznicę urodzin – of. rodzice
5. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 9 kwietnia 2021 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. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. rodz. Księżopolskich i Dzię-
ciołowskich

2. + Alinę Brochocką – of. koleżanki i koledzy z pracy
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Informacje o życiu parafii (4.04)

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze-
czonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Irena Emilia Rybeńska + Waldemar Oskroba

+ Henryk Zacharczuk  

l Paweł Miętus, kawaler z parafii tutejszej i Maria Małgorzata Dobro-
wolska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Bogumił Zakrzewski, kawaler z parafii NMP Częstochowskiej w Łabę-
dzu i Ewa Brulińska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2 

W „Echu Katolickim”

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l bezimienna – 100 zł 
Na kwiaty do Grobu Pańskiego:
l KŻR nr 22 – 50 zł 

Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę  

i wpłacają na konto parafialne.

•	 Co się działo z Jezusem między śmiercią a zmartwychwstaniem?  
Co oznaczają wy-powiadane w Credo słowa: „zstąpił do piekieł”? 

•	 Całun Turyński jest jak otwarta księga, z której można wyczytać całą 
historię męki, przyczyny i moment śmierci Pana Jezusa. 

•	 Kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko. O kryzysie wiary, ale też 
nadziei chrześcijańskiej cywilizacji - w rozmowie z prof. Grzegorzem 
Kucharczykiem. 

•	 Jakie tajemnice krył grób bł. Męczenników z Pratulina? Przed jubile-
uszem beatyfikacji wspominamy okoliczności ekshumacji. 

7.00 1. + Anielę w 8 r. i Stanisława w 36 r. Rzepko – of. córka Krystyna
2. + Rodziców Franciszka w 64 r., Stanisławę Magdziaków, brata 

Kazimierza i dziadków z obu stron rodziny – of. córka
3. + Bożenę Ryś, Jadwigę i Jana Ryś, Apolonię i Mariana Kuźniar-

skich – of. Edward Ryś
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. + Stanisławę, Czesława i Halinę – of. rodzina
3. + Kazimierza Bernat w 7 r. śmierci
4. Poza parafią: + Stanisława Wyrzykowskiego w 15 r. i zmarłych  

z rodzin Wyrzykowskich – of. wnuczka
5. Gregorianka: +Wincentego Oknińskiego

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Sobota 10 kwietnia 2021 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

6.30 1. Dziękczynno-błagalna w rocznicę ślubu Jadwigi i Bogusława – 
of. Jadwiga Machała

2. + Marka, Martę, Leona i Józefa
7.00 1. + Alfredę w 2 r., Stanisława Nowackich – of. rodzina

2. + Leokadię i Czesława Lipińskich, Barbarę i Czesława Koroś  
i zmarłych z rodziny – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. + Mariannę i Wacława oraz zmarłych z rodz. Pliszków i Maj-
chrzyków

3. + Jana Kowalczyka w 1 r. śmierci 
4. + Jolantę Wiśniewską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
5. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Niedziela 11 kwietnia 2021 r.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1. czytanie (Dz 2, 42-47) Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24 (R.: por. 1c))
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny Albo: Alleluja
2. czytanie (1 P 1, 3-9) Radość płynąca z wiary

Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
7.00 1. + Mariana w 15 r., Janinę w 8 r. Andrzeja w 36 r. – of. syn
8.30 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. + Władysławę, Józefa, Bronisławę, Antoniego, Andrzeja – of. rodzina
3. + Mariannę, Józefa, Mariana, Tadeusza, Radosława Podniesiń-

skich i dziadków z obu stron rodziny – of. Henryka Szczepanik 
10.00 1. Dziękczynno-błagalna w 50 rocznicę ślubu Barbary i Edmunda  

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa
2. + Tomasza w 83 r. i Józefę , Helenę w 77 r., Edwarda w 28 r. i wszyst-

kich zmarłych z rodziny Harasimów i Puchtów – of. Anna Puchta
3. Dziękczynno-błagalna w intencji Anny i Radosława w 3 r. ślubu 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, dary 
Ducha Świętego na dalsze lata życia – of. małżonkowie

4. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
11.30 1. Dziękczynna w intencji Aleksandra z okazji 6 urodzin z prośbą  

o dary Ducha Świętego i opiekę św. Józefa – of. rodzice
2. + Bożenę Prochnio – of. Renata Harasim 

13.00 1. W intencji Parafian
15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego
16.30 1. + Tadeusza Chojeckiego w 11 r. oraz rodziców z obu stron rodzi-

ny – of. p. Chojecka
18.00 1. + Wacława Piekarta w 19 r. jego rodziców Antoniego i Stanisła-

wę i rodzeństwo – of. córka
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 20.00
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ 4 kwietnia:
Nieszpory Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego kończące 
Święte Triduum Paschalne o godz. 19.00 w kościele. Po zakończeniu Nie-
szporów wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy nowenny 
do Bożego Miłosierdzia i adoracja Jezusa do godz. 20.30. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

QQQ
Msze Święte na rok 2022 będzie można zamówić od poniedziałku  
12 kwietnia br. 

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna
•	 17.00 – różaniec św. Józefa 
•	 17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu  
w zakrystii w Księdze Intencji Nowennowych;

•	 po liturgii mężczyźni z grupy Cristeros prowadzą różaniec za Ojczyznę. 
•	 Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Rodziny, któ-

re chcą przyjąć figurę, mogą zapisać się do kalendarza peregrynacji  
w zakrystii (terminy na maj). Przy figurce będą wyłożone do zabrania 
ze sobą modlitewnik do św. Józefa i kolorowanka ze św. Józefem dla 
rodzin z dziećmi. 
 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY we środę 7 kwietnia o godz. 19.00 

w dolnym kościele.
 Q ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w ciszy w czwartek po 

Mszy Świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q Z racji Oktawy Wielkanocy w piątek 9.04 nie obowiązuje wstrzemięź-

liwość od pokarmów mięsnych. 
 Q KATECHEZY CHRZCIELNE dla rodziców i chrzestnych będą się  

odbywały w niedziele kwietnia począwszy od 11 kwietnia o godz. 19.00. 
 Q Wierni, którzy mają pragnienie udziału w REKOLEKCJACH ODDANIA 

ŻYCIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ w dniach 28.04-31.05 br. mogą się 
zgłaszać do zakrystii lub bezpośrednio do ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 

 Q Trwa nowenna do Bożego Miłosierdzia. Modlitwy są odmawiane 
po zakończeniu Mszy Świętej wieczorowej. 

 Q W Niedzielę Bożego Miłosierdzia 11 kwietnia zapraszamy na WSPÓL-
NĄ MODLITWĘ W GODZINIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA o godz. 15.00. 
Pragniemy uwielbiać (adorować) miłosiernego Boga przez koronkę do 
Bożego Miłosierdzia, słuchanie słowa Bożego, śpiew, modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem. 

 Q W poniedziałek wielkanocny taca jest przeznaczona na KUL oraz na 
wyższe uczelnie i szkoły katolickie w diecezji siedleckiej. W niedzielę 
11.04 taca na potrzeby Caritas diecezjalnej. 
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Moje świadectwo z Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2021
Zapoznając się z trasą, w głębi serca miałam ogromne pragnienie, aby 

dojść chociaż do Budziszyna, pięknego Sanktuarium Maryjnego... Jeszcze 
przed I stacją, ogarnęły mnie myśli, że nie dam rady... Fizycznie przecież 
to niemożliwe, mój kręgosłup i inne ograniczenia zatrzymają mnie szyb-
ko. I stacja pokazała mi, jak przyzwyczaiłam się do swojej strefy komfor-
tu. Moje lęki i obawy przed zmianą - zawsze zabierały mi wewnętrzny 
pokój i umiejętność oddania wszystkiego Panu. Przecież chcę żyć pełnią 
życia, a tak często nie potrafię zaufać Bogu do końca! Pan pokazał kolej-
ny raz, że to Duch Święty mnie prowadzi. Kolejne stacje przemierzałam  
z niesamowitą lekkością, jak gdyby niesiona na Jego skrzydłach. Czułam, 
że Maryja kroczy ze mną. A z Nią mogę czuć się bezpiecznie. Kolejne roz-
ważania pokazały mi, jak często uciekam, dokonując swoich wyborów. 
Ile razy myślałam tylko o sobie. Czuję, że wciąż za mało poświęcam się 

dla innych. Często kłóciłam się z Panem Jezusem, że nie zasłużyłam na te 
wszystkie trudności. Wycofywałam się i kolejny raz uciekałam. On potrafił 
wziąć wszystkie nasze grzechy na swoje barki... Mój krzyż, który noszę 
każdego dnia, nazywałam tylko ‚moim’ . Maszerując od stacji do stacji, 
wreszcie dotarło do mnie, że Jezus cały czas pomaga nieść mi mój krzyż. 
Idzie obok i nie zostawi mnie. Chcę być pięknym człowiekiem i nieść rów-
nież ciężary innych. Jezu daj mi siłę i odwagę, powtarzałam... Pokora, 
miłość i oddanie - jak bardzo brakuje mi tego. 

We Wspólnocie uczę się miłości do Bliźniego. Wasze piękno i dobro 
bardzo mnie zachwyca. Pan pokazuje mi, jak życzliwość i wnętrze czło-
wieka pociąga za sobą ludzi. Chcę pomagać i wspierać, a tylko z Bożą 
Łaską jest to możliwe! Służenie drugiemu człowiekowi daje mi ogromną 
radość, chcę się rozwijać nie tylko dla własnej samorealizacji, ale przede 
wszystkim dla Bliźniego. Kolejne kilometry uświadamiały mnie, jaką in-
spiracją są dla mnie Siostry i Bracia ze Wspólnoty. Zaczynam raczkować, 
stawiam kolejne kroki, upadam, wstaję. To Wy mnie motywujecie. 

Jezus poskładał mnie na nowo. Ile razy krzyczałam do Niego „nie ro-
zumiem!” a On przygotowywał mnie do najpiękniejszej drogi, drogi którą 
będzie kroczył ze mną. 

Pan spełnia pragnienia serca... Dotarłam do Budziszyna! Kolano nie 
pozwoliło mi na dalszą trasę.

Chwała Panu! Magdalena 

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach informuje, że w TVP 2 zostanie wyemi-
towany film fabularny o odkryciu siedleckiego obrazu El Greca Ekstaza 
św. Franciszka pt. „Polski El Greco’”. 
Film będzie można obejrzeć w poniedziałek wielkanocny o godz. 
18.20. Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu. 

Ks. Robert

Opowiedz mi o Chrystusie!
Przeżywamy czas Wielkiej Nocy. To czas radości i wdzięczności za dar 

odkupienia. Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Paschalną i trwa aż 
do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Jest tak uroczysty, że często nazy-
wa się go „Jedną Wielką Niedzielą”. Cała nauka o Chrystusie Zmartwych-
wstałym zawiera się w tym czasie, a dla nas chrześcijan jest to niezwykła 
okazja, by pogłębiać swoją znajomość z Panem Jezusem. 

Święta Wielkanocne już po raz kolejny przeżywamy w wyjątkowo 
trudnym czasie. To czas pandemii, czas podważania przykazań Bożych, 
czas wmawiania nam, iż obce ideologie są jedynie słuszne, a nasz Bóg 
to tylko wymysł naszej wyobraźni. Czy możemy przyjąć postawę obojęt-
ności wobec tych wszystkich zdarzeń, myśląc tylko o sobie i swoim zba-
wieniu? Czy możemy skorzystać z wymówki i powiedzieć – a niech robią 
sobie, co chcą, to nie moja sprawa?! Na pewno nie, a więc co możemy 
zrobić? Jak przekonać brata lub siostrę do nawrócenia? Jak opowiedzieć 
o Chrystusie, by zatwardziałe serce zadrżało?

Najlepiej świadczyć o Chrystusie swoim życiem. Święty Jan Maria 
Vianney powiedział: Nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj 
tak by pytać zaczęli. Pan Bóg dał nam Dekalog, który jest gwarantem, iż 
żyjąc zgodnie z przykazaniami Bożymi, będziemy pytani o naszego Boga. 
Pomimo tego, że często słyszymy, iż „życie po Bożemu” to przeżytek, nie 
powinniśmy na to zwracać uwagi. A jednak nader często zastanawia-
my się podejmując jakąś decyzję, co na to ludzie powiedzą? Pan Jezus 
do mistyczki Alicji Lenczewskiej powiedział: Dlaczego tak boli cię opinia 
ludzka? Dlaczego tak mało myślisz o Mojej opinii? Z czego, z kogo masz 
czerpać życie i radość: z ludzi? Czy ze Mnie? (Świadectwo, 631). Mocne 
słowa, tak rzadko myślimy o tym czy podobamy się naszemu Bogu! Nie 
ulegajmy modom i ludzkim zwyczajom, jeśli nie są one zgodne z naszy-
mi wartościami. Zapytajmy się naszego Boga jak postąpić, którą drogę 
wybrać. On na nas czeka i pragnie pogłębiać relacje z nami. Pozbędzie-
my się tym samym chciwości, plotek, obmowy, posługiwania się pluga-

wym językiem, kłótliwości, złości i innych tego typu działań. Zyskamy 
zaś pokój serca, radość życia, czas na rozmowę z Bogiem, w ludziach zaś 
odkryjemy brata lub siostrę, dziecko Boże, które nawet jeśli jest pogu-
bione, to będzie warte poświęcenia mu czasu i uwagi. Świadectwo życia 
jest najmocniejszym argumentem, które mówi o nas ludziom. Kiedy inni 
zauważą, że nieco odmiennie żyjesz, ale jakoś piękniej, spokojniej, rado-
śniej, to zapytają dlaczego tak to wygląda? Czy jesteśmy przygotowani 
na odpowiedź? Czy potrafisz przyznać się do działania Ducha Świętego  
w twoim życiu? Każdy człowiek, który stawia Boga na pierwszym miejscu 
w życiu, potrafi się do tego przyznać, a wręcz szczyci się tym! 

Zastanówmy się jednak, co powiemy o naszym Bogu, kiedy już ktoś  
o Niego zapyta. Czy potrafisz opowiedzieć o Jezusie? Wydaje się proste,  
a jednak chyba nie do końca. Od czego zacząć? Co powiedzieć na począt-
ku? Wszyscy znamy zasadę napisania dobrej książki, najpierw musi być 
trzęsienie ziemi, a potem tylko trzeba budować coraz większe napięcie, 
by czytelnik nie mógł oderwać wzroku od tekstu. Możemy przecież na-
uczyć się tak opowiadać o Chrystusie. Wiemy co dla nas uczynił i jak wiele 
nadal nam daje. Mamy nawet taką książkę, która pomoże nam przygoto-
wać się do opowiadania o Jezusie. Jest to Pismo Święte. W nim zawarta 
jest cała historia życia, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Słowo 
Boże jest niezmiennie żywe i skuteczne. Kto często sięga po Słowo, ten 
wie, jak bardzo Ono wzbudza wiarę i nawraca - pisze o tym św. Paweł  
w Liście do Rzymian: Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co 
się słyszy, jest słowo Chrystusa. (Rz 10, 17). Każdy z nas powinien żyć tym 
Słowem, chodzić z Nim w sercu, by uzdrowić duszę i mężnym krokiem 
iść w kierunku życia wiecznego, o czym mówi sam Pan Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który 
mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł 
do życia. (J 5, 24). Wierzysz w to? Wiec nawracajmy się, głośmy Jego Sło-
wo i opowiadajmy o Jezusie, każdemu, kto Go poszukuje. (G Ł-K) 

Obejrzyj w TVP2
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 17)

Ozdobo życia rodzinnego – módl się za nami

KTO PIERWSZY

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
„Zmartwychwstał Pan prawdziwie!” (Łk 24, 34). Okrzyk zwycięskiej radości 

płynie dziś przez cały świat Boży na skrzydłach uczuć wolnych serc, pogodnych 
oczu i życzliwych twarzy. Tak tęsknie oczekiwaliśmy tej chwili, jak zeschła zie-
mia oczekuje blasku dnia, jak więzień oczekuje wolności! Bo cóż właściwsze 
człowiekowi nad wolność, nad życie, nad radość?!

A oto: „Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał!” Wierzyli-
śmy, że przyjść musi, że przyjdzie! A wiarę wydobywaliśmy i z potrzeby serca,  
i z przedziwnych dążeń natury ludzkiej, i z obietnic Chrystusa. Ojciec niebieski 
włżył swą stwórczą dłonią w dusze nasze łaknienie życia. A Boży Syn, zwycię-
żywszy szatana, zło i śmierć, przekonał świat, że człowiek jest stworzony nie 
dla szatana, lecz dla Boga, nie dla zła, ale dla uczynków światłości, nie dla 
śmierci, lecz dla życia.

Odzyskujemy dziś wiarę w Boże przeznaczenie człowieka. Jakżeż głęboko 
odetchnął dziś świat, gdy z grobowca ludzkości został odwalony kamień śmierci.

Wielkanoc 1953 r. 

Żonaty syn skarży się ojcu:
 – Wiesz tato, moja żona ma mi za złe, że kiedy 
przychodzę po pracy do domu, najpierw witam się 
z psem, a potem dopiero z nią.
 – Wydaje mi się, synku, że jednak źle robisz.
 – Pewnie tak, ale wystarczyłoby, żeby przybiegła 
pod drzwi pierwsza. Niestety! Pies ją zawsze musi 
wyprzedzić!
POŻAR W SZPITALU
Przyjechali strażacy i ugasili pożar. Dowódca zdaje 
relację dyrektorowi placówki:
 – Pożar ugaszony, ale są poszkodowani – 8 osób. 
5 odratowaliśmy, ale 3 niestety zginęły.
– Jak to 5 odratowaliście? Przecież gasiliście ko-
stnicę...
PISARZ
Chłopak rozmawia z dziewczyną przy lampce 
wina. Ona pyta go:
 – Czym zajmujesz się na co dzień?
 – Jestem pisarzem.
 – O, super! A co piszesz?
 – A… takie różne głupoty na „fejsbuku”.
NA RATUNEK
Na starym zamku księżniczka rozmawia z księ-
ciem, który stara się o jej rękę. Rozmowa się im 
nie klei. Księżniczka mówi do księcia:
 – Chcesz mi książę pewnie powiedzieć, że mam 
trudny charakter?
 – Nie… mówię tylko, że gdybyś była księżniczką 
uwięzioną w zamku przez strasznego smoka, to 
wszyscy dzielni rycerze próbowaliby go ratować.
WYDATKI
„Przez płot” rozmawiają na wsi dwaj sąsiedzi:
– Sąsiedzie, coś pan tak wczoraj wieczorem 
wrzeszczał na żonę?
– Wróciła z niedzieli handlowej i nie chciała po-
wiedzieć na co wydała wszystkie pieniądze.
– No ale dzisiaj rano pan wrzeszczał jeszcze głośniej?
 – Bo mi w końcu powiedziała!
NOWA PRACA
Rozmawiają dwie „kumpele”:
– Mój mąż znalazł nową pracę i ma teraz pod sobą 
500 osób.
– Nieźle! I co on teraz robi?
– Codziennie zamiata lub kosi trawę na cmentarzu.

Ozdoba jest czymś pięknym, nie służy 
ukryciu brzydoty, ale dopełnia urody tego co 
zdobi. Współczesna popkultura i polityczna 
poprawność coraz częściej starają się nam po-
kazać nowe propozycje „życia rodzinnego” jako 
bardzo atrakcyjne, piękne, ciekawe, w przeci-
wieństwie do normalnej rodziny, która ma być 
przeżytkiem, nieatrakcyjna, często patologicz-
na, smutna i nikomu niepotrzebna, bo z dzisiej-
szymi możliwościami technologicznymi (np. in 
vitro) można sobie spokojnie poradzić bez niej.

To wszystko jest jednym wielkim kłam-
stwem. Rodzina jest czymś pięknym, bo chcia-
nym przez Boga, odzwierciedlającym wspól-
notowość Trójcy Świętej i mającym wzór w Ro-
dzinie z Nazaretu. Rodzina jest tym miejscem,  
w którym ojciec i matka są widzialnym, na-
macalnym znakiem Bożej miłości. Prawdziwa 
rodzina oparta na sakramencie małżeństwa, 
w którym prosi się Ducha Świętego o zacho-
wanie jej jedności jest piękna, jest prawdziwa. 
I tak rozumiana jest możliwa aż do śmierci. 
Św. Jan Paweł II pisał w Liście do Rodzin: „Po-
śród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą 
i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą 
powszechną pozostając za każdym razem dro-

gą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak 
niepowtarzalny jest każdy człowiek.”

Często brak miłości w rodzinie przekłada się 
na trudności w osobistym doświadczeniu Bo-
żej miłości, w rozpoznaniu naszego życiowego 
powołania, w byciu wiernym temu powoła-
niu. Dlatego bardzo jest nam dzisiaj potrzebny 
święty Józef, aby opiekował się, aby chronił 
przed działaniem złego ducha nasze rodziny  
i małżeństwa. Jest też patronem dla tych, któ-
rzy szukają swojej drugiej połowy (męża, żony). 
Warto modlić się w tej intencji do świętego Jó-
zefa, aby układanie swojego życia nie było tyl-
ko według własnego pomysłu i przyziemnych 
pragnień, ale przede wszystkim, by szukać  
w tym wszystkim woli samego Boga. Wzorem 
takiej postawy jest święty Józef, któremu mi-
łość małżeńską i rodzicielską przyszło reali-
zować w warunkach skrajnie trudnych. Niech 
w tym szczególnym roku oręduje za naszymi 
rodzinami. Polecajmy mu głównie te rodziny  
i małżeństwa, które przeżywają trudności i pro-
blemy, które zagrożone są rozpadem. Polecajmy 
dzieci i młodzież poranioną przez rodziców, aby 
nie było to przeszkodą, by stali się ludźmi doj-
rzałymi i odpowiedzialnymi. (AZ) Cdn.

W czasie Świąt Wielkanocnych nasza parafia 
otrzymuje życzenia od osób i instytucji.  W tym 
roku otrzymaliśmy kartki z życzeniami przesła-
ne przez:
 – ks. dr Alojzego Oberster, Rektora Archidiece-

zjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris 
Mater w Warszawie 

 – ks. Jacka Wł. Świątka, dyrektora I KLO im. 
Świętej Rodziny w Siedlcach

 – ks. Marcina Olka, Dyrektora i całą społeczność 
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki w Siedlcach 

 – ks. Wojciecha Hackiewicza i Zespół Redakcyj-
ny „Echa Katolickiego” 

 – Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, Pracowników  
i Uczniów Zespołu Oświatowo-Wychowawcze-
go w Strzale 

 – Dyrektora, Pracowników i Uczniów IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego w Siedlcach 

 – pana Piotra Dragana, wójta Gminy Wisznice 
i panią Ewę Nuszczyk, przewodniczącą Rady 
Gminy Wisznice

 – pana Krzysztofa Tchórzewskiego, posła na 
Sejm RP

 – pana Andrzeja Sitnika, prezydenta Miasta 
Siedlce

 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedl-
cach 

Serdecznie dziękujemy naszym Przy-
jaciołom, polecając ich opiece św. Józefa. 
Życzymy obfitości łask od Chrystusa Zmar-
twychwstałego. 

Dziękujemy za życzenia


