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II NIEDZIELA WIELKANOCY,  
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (J 20, 19-31)

POKÓJ WAM 
Apostołowie, po śmierci Jezusa przeżywają 

trudne chwile. Z jednej strony czują, że Jezus za-
wiódł ich oczekiwania, z drugiej mają wyrzuty 
sumienia, że to oni zawiedli Jego. Lęk, który za-
mknął ich dusze był spowodowany utratą sensu 
życia. W tej atmosferze bezsensu i zwątpienia, Je-
zus wchodzi do wieczernika i mówi „Pokój wam”. 
Jest to pokój najgłębszy z możliwych, wewnętrzne 
zintegrowanie, a nawet uzdrowienie. Uczniowie 
uradowali się nie tak powierzchownie, ale najbar-
dziej wewnętrznie, weszli w stan największego 
szczęścia. Poprzednie uczucia kompletnie zniknę-
ły. Skończyły się wyrzuty sumienia, które były nie 
do zniesienia. Pojawia się radość, że Bóg żyje i że 
wszystkie ich grzechy zostały zmazane.

Jezus mógł powiedzieć: „zawiodłem się na 
was’’, ale On niczego apostołom nie wyrzuca, nie 
ma pretensji, nie potępia. Uczniowie doświad-
czają usprawiedliwienia. To jest miłość, która 
przekracza ich wyobrażenia. Miłość miłosierna. 
Jezus daje uczniom dostęp do swoich ran, które 
stają się dla nich lekarstwem. To jest najwyższy 
poziom miłości – pomóc uleczyć innych swoimi 
ranami. Miłosierdzie Boga to jest miłość wbrew 
odrzuceniu, zranieniu.

Jezus przyszedł „mimo drzwi zamkniętych”. 
To nam pokazuje, jak wiele przeszkód Bóg w nas 
pokonuje, by do nas dotrzeć. Dla Niego nie jest 
przeszkodą nawet wejść w chleb eucharystyczny, 
aby być z nami. Jezus zszedł z tronu, uniżył samego 
siebie, bo jest Bogiem miłosiernym. [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty 
przez doroczną uroczystość wielkanocną umac-
niasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której 
udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak 
wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczysz-
czeni, jak potężny jest Duch, przez którego zo-
staliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez 
którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święto Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia Bożego to święto, które 

obchodzimy od niedawna. W 1985 roku po raz 
pierwszy do kalendarza liturgicznego wprowa-
dził je kard. Franciszek Macharski dla archidie-
cezji krakowskiej, potem jeszcze kilku biskupów 
w swoich diecezjach. W 1995 roku na prośbę 
Episkopatu Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II 
wprowadził to święto dla wszystkich diecezji 
w Polsce. 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kano-
nizacji Siostry Faustyny Papież ogłosił to święto 
dla całego Kościoła. 

Powodem ustanowienia tego święta było 
pragnienie Pana Jezusa, które przekazał Sio-
strze Faustynie mówiąc: Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosier-
dzia (Dz. 299).  Pragnę, aby święto Miłosierdzia, 
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosier-
dzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, 
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. 
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii 
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win 
i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty 
Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Pan Je-
zus wielokrotnie mówił do Siostry Faustyny nie 
tylko o miejscu w kalendarzu liturgicznym, ale 
również o sposobie przygotowania, obchodze-
nia oraz o wielkich obietnicach przypisanych 
do tego święta. Największą z nich jest łaska 
zupełnego odpuszczenia win i kar. Można ją 
uzyskać pod warunkiem dobrze odprawio-
nej spowiedzi świętej – bez przywiązania do 
najmniejszego grzechu oraz przyjęcia Komunii 
świętej, a wszystko to w duchu nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego, pełnej ufności wobec 
Boga i miłości do bliźniego. Jako przygotowa-
nie do tego święta Pan Jezus polecił odprawiać 
nowennę polegającą na odmawianiu przez  
9 dni, rozpoczynając od Wielkiego Piątku - Ko-
ronki do Miłosierdzia Bożego i mówił: Święto 
Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Mo-
ich] dla pociechy świata całego (Dz. 1617).

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy 
nie jest przypadkowy. Na ten dzień przypada 
zakończenie Oktawy Zmartwychwstania Pań-
skiego, która jest zwieńczeniem Misterium Pas-
chalnego Chrystusa. Ten czas ukazuje najpełniej 
tajemnicę miłosierdzia Bożego, poprzez mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Gdyby 
Chrystus nie był miłosierny, nie byłoby odku-
pienia. Dostrzegła to Siostra Faustyna, która w 
„Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest 
dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego 
żąda Pan (Dz. 89).

W dniu święta obraz Miłosierdzia Bożego ma 
być uroczyście i publicznie czczony, kapłani zaś 
powinni mówić kazania o Bożym miłosierdziu,  
o niewysłowionej ufności do miłosiernego 
Boga, którą każdy z nas powinien mieć w sercu 
swoim. Wierni zaś powinni przeżywać ten dzień 
z czystym sercem, w duchu nabożeństwa do Mi-
łosierdzia Bożego, jako że Pan Jezus tego żąda: 
Pierwsza  niedziela  po  Wielkanocy  jest  świę-
tem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam 
czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie 
uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu  
(Dz. 742). 

Jest to wyjątkowe święto i wyjątkowe dary 
przygotował Pan Jezus na ten dzień. W tym 
dniu można doświadczyć szczególnych łask 
Pan Jezus mówił: …niech się nie lęka zbliżyć do 
Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako 
szkarłat (Dz. 699). Słowa te świadczą, iż wszy-
scy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli 
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero 
się nawracają, mogą uczestniczyć we wszyst-
kich łaskach, jakie Pan na to święto przygoto-
wał. Człowiek ufający może prosić o wszystko 
dla siebie i innych, byleby prośba była zgodna  
z wolą Bożą, a więc taka, która stanowi do-
bro dla człowieka w perspektywie wieczności.  
W święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobro-
dziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi  
i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością. (G Ł-K)



Strona 2OPIEKUN nr 1511 kwietnia 2021 r.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami
Rozważania do Ewangelii z II Niedzieli Wielkanocy (11 kwietnia)

Uczniowie nie przypuszczali, że spotkają żyjącego Pana. Mieli świado-
mość własnej porażki. W najtrudniejszym dla Jezusa momencie uciekli od 
Niego z strachu o siebie. Teraz ich serca są napełnione smutkiem i lękiem. 
Ale Jezus nadal ich kocha. Przychodzi do nich, mimo że się Go nie spo-
dziewali, mimo że drzwi były zamknięte tak, że nikt wejść nie mógł. Przy-
chodzi z darem przebaczenia i pokoju. Nie wypomina im zdrady, nie pyta 
dlaczego Go opuścili. Jezus doskonale zna stan ducha swych uczniów. 
Wypowiada do nich słowo, którego bardzo potrzebują: „Pokój wam!” Na-
stępnie pokazuje im swoje jaśniejące chwałą rany. Uczniowie są pewni, 
że widzą Pana, który zamienia ich smutek w radość spotkania, który im 
przebacza i posyła z konkretną misją do świata. Mają nieść ludziom dar 
Bożego przebaczenia i pokoju. Będą to czynić w mocy Ducha Świętego, 
który ich umocni i poprowadzi. 

Ta ewangeliczna scena wielokrotnie powtarza się w naszym życiu. Po-
pełniając grzechy, uciekamy od Boga, zamykamy się w sobie, jesteśmy 
smutni i zalęknieni, przeżywamy jakąś życiową porażkę. Doświadczając 
nędzy grzechu, mamy często wielką trudność, by uwierzyć, że ktokolwiek 
może nas pokochać w takim stanie w jakim się znaleźliśmy. Ile razy myśli-
my, że święty i dobry Bóg nie może nas kochać, gdy upadamy? Oddalenie 
od Boga, który jest źródłem życia, sprawia, że przeżywamy nieustanny 
niepokój o własne życie, by się nam nic złego nie stało. 

Dlatego potrzebujemy usłyszeć od Jezusa słowo: „Pokój wam!” Potrze-
bujemy, by On - Książę Pokoju, dał swój pokój nam i naszym czasom. 
Abyśmy mogli usłyszeć to słowo, Chrystus w dniu zmartwychwstania 
ustanowił sakrament pokuty i pojednania. Zawsze, gdy szczerze żałuje-

my i przystępujemy do tego sakramentu, słyszymy najwspanialszą no-
winę: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć  
i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie 
grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja 
odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (formuła 
rozgrzeszenia). Pan odpuszcza nam grzechy. Jako ludzie uwolnieni od 
nieznośnego ciężaru naszych win, odchodzimy w pokoju. 

Również na zakończenie Eucharystii słyszymy słowa: Idźcie w poko-
ju Chrystusa. Są one zaproszeniem do tego, abyśmy przeniknięci mocą 
Chrystusa zmartwychwstałego, którego przyjęliśmy w słowie i Komunii 
Świętej, na podobieństwo Apostołów, mówili innym: Widzieliśmy Pana. 
Prawdziwe spotkanie ze Zbawicielem zawsze uaktywnia apostolsko – 
sprawia, że nie możemy być obojętni wobec faktu, że większość ludzi 
nie zna Jezusa.

Apostoł Tomasz od wielu osób słyszał zapewnienie, że Jezus żyje. Nie 
uwierzył jednak, dopóki osobiście nie spotkał Pana. Na przykładzie To-
masza zauważamy, że wiara rodzi się ze spotkania z Chrystusem. Sytu-
acja niedowiarstwa świętego Tomasza jest dla nas cenna, bo pozwala nam 
wyzbyć się fałszywych wyobrażeń o Bogu. Rany, które początkowo były 
przeszkodą do wiary dla Tomasza, stały się w spotkaniu ze Zmartwych-
wstałym świadectwem zwycięskiej miłości (Benedykt XVI). Dziś Jezus staje 
przed nami i każdego z nas prosi: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz człowie-
kiem wierzącym. Chcę z tobą się spotkać w moim słowie, na modlitwie,  
w Eucharystii, w sakramencie pojednania, we wspólnocie moich uczniów. 
Tylko Ja mogę ci przebaczyć grzechy. Tylko Ja mogę dać ci prawdziwy 
pokój, który może zagościć jedynie sercu oczyszczonym i uwolnionym od 
lęku. Spójrz na moje rany – dowody miłości do ciebie”. 

Jeśli wierzymy, wyznajmy dziś naszą wiarą: spotkałem Jezusa, który 
dla mnie umarł i zmartwychwstał. On jest sensem mojego życia, moim 
jedynym Panem i Bogiem. Pamiętajmy przy tym, że prawdziwie wierzy 
jedynie ten, kto praktykuje to, w co wierzy (św. Grzegorz Wielki).   xIJ 

1. czytanie (Dz 4, 32-35)  
Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c))  
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny Albo: Alleluja
2. czytanie (1 J 5, 1-6) Naszą siłą jest nasza wiara
Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Jesteśmy wezwani do miłosierdzia!

Drodzy Bracia i Siostry!
Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia 

Bożego, które dla całego Kościoła ustanowił św. Jan Paweł II w dniu ka-
nonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. To święto jest jednocze-
śnie patronalnym świętem Caritas i otwiera Tydzień Miłosierdzia – czas, 
w którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb 
najuboższych i tych, którzy wołają o pomoc. Jest to też czas, by wsłu-
chując się w Caritas – bijące serce Kościoła, odkryć na nowo, jak wielką 
miłością jesteśmy otoczeni.

Gdy ogarnia nas bezradność i zamknięte drzwi, przychodzi do nas 
Zmartwychwstały Chrystus. Odsłania przed nami ślady ran na swoim 
ciele, w których dostrzegamy ofiarę miłości dla zbawienia świata.

W Jego ranach jest nie tylko nasze wieczne uzdrowienie (Iz 53,5), 
ale też widzimy w nich doświadczenie bezmiaru cierpienia, bólu  
i słabości ludzkiej natury, którą podzielił z nami, oprócz grzechu. Po-
zwolił się ubiczować, odrzucić, wykluczyć z grona sprawiedliwych.  
W Jego ranach możemy też dostrzec obraz naszych słabości. Są to lęki  
i obawy, które towarzyszą nam każdego dnia. Są to też nasze niepo-
koje w pracy, troska o zdrowie najbliższych oraz wszystkie te sytuacje,  
w których upadamy, gniewamy się albo szukamy próżnych przyjemno-
ści. Chrystus pokazuje nam, że te słabości są wpisane w naszą ludzką 
naturę. Przychodzi ze słowami pokoju i obietnicą zwycięstwa. Staje po-
śród tych, którzy zostawili Go w chwili największej próby. Przychodzi 
bez wyrzutów, bez oskarżeń i potępienia. Przychodzi do nas z miło-
sierdziem. Przychodzi, by odpuszczać grzechy i jednoczyć wszystkich 
rozproszonych.

Papież Franciszek w Liście Apostolskim Patris Corde, przywołuje przy-
kład św. Józefa: „Musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głę-
boką czułością. (…) Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obej-
muje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze 
ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie 
powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy 
mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie.”

Te słowa Ojca Świętego Franciszka aktualizują treść 77. Tygodnia Miło-
sierdzia, który przypada na czas, gdy od ponad roku zmagamy się z trudno-
ściami wynikającymi z izolacji. Ciężko jest z czułością zaakceptować słabość, 
która nas ogarnia! Dotyka nas samotność, lęk, cierpienie, depresja, śmierć.

Młodzież i osoby starsze odczuwają to jeszcze bardziej. Mogłoby się 
wydawać, że powrót to tego co było, to najlepsze co może nas spotkać. 
Chrystus jednak zaprasza nas, abyśmy szli naprzód i umieli dostrzegać 
także to co dobre. Dlatego nie tęsknijmy do tego, co było przed pande-
mią! Zauważmy, że ten trudny czas odsłania to, co jest dla nas naprawdę 
istotne, co jest wartością w naszym życiu.

Przywraca nam czas i relacje. Zobaczmy to, z czego nas ogołocił, a co 
pozwolił zauważyć. Doceńmy, jak wiele szlachetnych ludzi dobrej woli 
pojawia się wokół nas. To ludzie, którzy troszczą się o innych bardziej niż  
o siebie. Spieszą z pomocą najsłabszym, stając się rzecznikami miłości 
Boga Ojca. Wielu z nich to wolontariusze, których działanie jest inspiro-
wane tą właśnie miłością. 

W 30. roku działalności Caritas w Polsce z nadzieją patrzymy na to, co 
udało się zrobić, zwłaszcza w czasie ciemności, czasie trudnym, często 
pozbawionym nadziei.                                        DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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ubiczować,�odrzucić,�wykluczyć�z�grona�sprawiedliwych.�W�Jego�ranach�możemy�też�dostrzec�obraz�
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słabości.�Uczy�nas�także,�że�pośród�życiowych�burz�nie�powinniśmy�bać�się�oddać�Bogu�ster�naszej�
łodzi.�Czasami�chcielibyśmy�mieć�wszystko�pod�kontrolą,�ale�On�zawsze�ma�szersze�spojrzenie.”

Te�słowa�Ojca�Świętego�Franciszka�aktualizują�treść�77.�Tygodnia�Miłosierdzia,�który�przypada�na�
czas,�gdy�od�ponad�roku�zmagamy�się�z�trudnościami�wynikającymi�z�izolacji.�Ciężko�jest�z�czułością 
zaakceptować�słabość,�która�nas�ogarnia!�Dotyka�nas�samotność,� lęk,�cierpienie,�depresja,�śmierć.�
Młodzież�i�osoby�starsze�odczuwają�to�jeszcze�bardziej.�Mogłoby�się�wydawać,�że�powrót�to�tego�co�
było,�to�najlepsze�co�może�nas�spotkać.�Chrystus�jednak�zaprasza�nas,�abyśmy�szli�naprzód�i�umieli�
dostrzegać�także�to�co�dobre.�Dlatego�nie�tęsknijmy�do�tego,�co�było�przed�pandemią!�Zauważmy,�
że�ten�trudny�czas�odsłania�to,�co�jest�dla�nas�naprawdę�istotne,�co�jest�wartością�w�naszym�życiu.�
Przywraca�nam�czas�i�relacje.�Zobaczmy�to,�z�czego�nas�ogołocił,�a�co�pozwolił�zauważyć.�Doceńmy,�
jak�wiele�szlachetnych�ludzi�dobrej�woli�pojawia�się�wokół�nas.�To�ludzie,�którzy�troszczą�się�o�innych�

�JESTEŚMY�WEZWANI� 
DO�MIŁOSIERDZIA!

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski 
na Niedzielę Miłosierdzia
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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 12 kwietnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY 
1. czytanie (Dz 4, 23-31) Proroctwo Dawida spełniło się w Chrystusie

Psalm (Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 12d))
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu Albo: Alleluja

Ewangelia (J 3, 1-8) Jeśli się ktoś nie narodzi z wody 
 i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

6.30 1. + Urszulę w 4 r., Marka, Jadwigę i Kazimierza – of. rodzina
2. + Rafała Włodarka – of. Zdzisława Myszka

7.00 1. Z racji 70 rocznicy urodzin Marianny
2. Dziękczynna w intencji Józefa w 5 rocznicę urodzin – of. rodzina 
3. + Wiesława Wołosa i zmarłych z całej rodziny – of. żona
4. + Jana Łuciów w 7 dzień od śmierci

17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego – of. żona z rodziną

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego – of. córka
3. + Krzysztofa w 18 r., Marię, Henryka i Sławomira – of. rodzina
4. +Józefa Czarnockiego i zmarłych z rodziny
5. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna z okazji 11 urodzin Macie-

ja z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Patrona –  
of. chrzestna

Wtorek 13 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika
1. czytanie (Dz 4, 32-37) Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a))
Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Ewangelia (J 3, 7b-15) Trzeba się powtórnie narodzić
6.30 1. + Martę w 20 r., Stanisława i zmarłych z rodz. Ostolskich i Bier-

nackich
2. + Zofię, Mariannę, Halinę, Zbigniewa i Stanisława i zmarłych z 

rodz. Charczuków i Stefaniuków
7.00 1. + Helenę Grzebisz, dziadków Leokadię i Franciszka – of. rodzina

2. Dziękczynno – błagalna w 85 rocznicę urodzin Julii Sosnowskiej 
z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo 
dla Jubilatki i opiekę św. Józefa dla jej dzieci, wnuków i pra-
wnuków – of. syn z rodziną

3. + Zofię w 4 r. – of. maż i dzieci
17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego 
3. + Antoniego Florczuka w rocznicę śmierci i zmarłych z rodz. 

Florczuków – of. córka
4. Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, 

umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świę-
tej Rodziny z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny – of. Teresa Kafara

5. Poza parafią: + Antoniego Łaszczyka w 4 r.
Środa 14 kwietnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 5, 17-26) Cudowne uwolnienie apostołów

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7a))
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał Albo: Alleluja

Ewangelia (J 3, 16-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
6.30 1. + Mariana w 33 r., Janinę, Władysława Maksymiuka – of. rodzina

2. + Juliana w 22 r., Edwarda w 25 r., Annę i Mieczysława –  
of. Strzalińscy

7.00 1. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. rodzina Krasuskich i Kozłowskich
2. + Reginę Chalimoniuk – of. chrześnica Małgorzata z rodziną
3. + Tadeusza, Helenę, Jana z rodz. Kościuszków – of. rodzina 

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

I. Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie dla Damiana Koć  
w 4 rocznicę urodzin i dla Karolinki Koć o Boże błogosławień-
stwo i opiekę św. Józefa. – of. rodzina

II. O uratowanie małżeństwa Agnieszki i Marcina
III. O łaskę uwolnienia ze skutków zła popełnionego przez przod-

ków w rodzinie
IV. Dziękczynno-błagalna w 66 rocznicę urodzin Władysławy o po-

trzebne łaski, zdrowie przez wstawiennictwo św. Józefa
V. + Romana Adamczyka i Janusza Wojtasia – of. rodzina
VI. + Tadeusza Wilczura i Roberta Wilczura i rodziców z obu stron rodziny
VII. + Alicję Chraniuk – of. rodzina
VIII. + Władysława Parafińczuka – of. Kamil – kościelny
IX. + Waldemara Oskrobę – of. pracownicy pogotowia
X. + Janusza Zająca – of. Tatiana Andruhiv
XI. + Janinę Nieścioruk – of. sąsiadka
XII. + Edwarda Mirońskiego o wieczne zbawienie
2. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego
3. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
4. + Edwarda w 31, Gustawę w 5 r. Truszkowskich – of. dzieci i wnuki
5. + Mariana, Stanisławę Kisielińskich, Bronisława, Helenę Wysoc-

kich, zmarłych Olkowiczów, Wysockich, Kisielińskich i Eugeniu-
sza Kisielińskiego – of. Bogumiła Kisielińska 

Różaniec wynagradzający prowadzony przez wspólnotę Cristeros 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory o godz. 20.30 (dolny kościół)

Czwartek 15 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 5, 27-33) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
Psalm (Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał Albo: Alleluja
Ewangelia (J 3, 31-36) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

6.30 1. + Zofię Ługowską – of. Edyta Sawicka z mężem
2. + Teresę Kamecką w 9 r.

7.00 1. + Wacława Kupę i Sewerynę – of. rodzina
2. + Jana Batorskiego – of. rodzina Nasiłowskich
3. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. sąsiadka Joanna z dziećmi

17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. + Jana Chmielnickiego w 10 r., Małgorzatę Guzek w 17 r., Alfre-

da, dziadków z rodz. Chmielnickich i Wyrzykowskich
4. + Stanisławę Lipińską w 10 r., Władysława, zmarłych rodziców 

i rodzeństwo – of córka
5. + Ryszarda Wardulińskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczest-

nicy pogrzebu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 16 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 5, 34-42)  
Nie można zniszczyć dzieła pochodzącego od Boga
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 4ab))

Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 1-15) Rozmnożenie chleba

6.30 1. + Mariannę Rucińską w 7 msc. od śmierci – of. rodzina
2. + Adolfa Adamczyka – of. Halina Stańczuk z rodziną

7.00 1. + Wincentego w 12 r. oraz zmarłych rodziców z obu stron ro-
dziny – of. Barbara

2. + Janinę Młynarczyk w 39 r., Felixa, Katarzynę, Piotra, Marię  
i Leona – of. córka

3. + Roberta Makaruka – of. mama
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 1. W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
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Informacje o życiu parafii (11.04)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Janusz Bogdan Zając + Jan Łuciów 

+ Maria Nieścioruk  + Edward Miroński

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Bema – 200 zł
l z ul. Chrobrego 8 – 100 zł

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 
2. Gregorianka: +Wincentego Oknińskiego
3. + Janinę w 30 r., Aleksandra, Edytę, Romana, zm. z rodz. Ja-

strzębskich – of. rodzina
4. + Władysława Skorodziuka w 37 r., Mariannę i ks. Mieczysława 

– of. rodzina
5. Dziękczynno-błagalna w 50 rocznicę urodzin Adama z prośbą  

o Boże błogosławieństwo dla niego i jego rodziny – of. rodzina
Koronka do Bożego Miłosierdzia

Sobota 17 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 6, 1-7) Wybór pierwszych diakonów
Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22))

Okaż swą łaskę ufającym Tobie Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 16-21) Jezus chodzi po wodzie

6.30 1. + Jana Piórko w 24 r. i Krystynę Piórko – of. Ewa Piórko
2. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. żona

7.00 1. + Hannę Sosnowską w 24 r. – of. mąż i dzieci
2. + Roberta Pazdykę z racji imienin – of. rodzice

17.00 Ślub: Maria Dobrowolska i Paweł Miętus
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. + Michała Nowowiejskiego w 20 r. oraz rodziców z obu stron 

rodziny – of. żona
19.00 Spotkanie o ks. Franciszku Blachnickim

Niedziela 18 kwietnia 2021 r.
III NIEDZIELA WIELKANOCY Niedziela Biblijna 

1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
Psalm (Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b))

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie Albo: Alleluja
2. czytanie (1 J 2, 1-5) Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Ewangelia (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Cecylię, Tadeusza Wronów, Mariannę Myszkiewicz
8.30 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. + Helenę Świniarską w 2 rocznicę od śmierci
3. + Stanisławę, Aleksandra Popowskich, Janinę, Aleksandra Ma-

linowskich oraz krewnych z obu stron rodziny
10.00 1. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego

2. Dziękczynno-błagalna w 50 rocznicę ślubu Celiny i Stanisława 
Świniarskich o opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego

3. Dziękczynno-błagalna w 40 rocznicę ślubu Teresy i Dariusza 
Frank z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. małżonkowie

4. W intencji Alicji i Tadeusza Rosów w 58 rocznicę ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżonkowie

11.30 1. W intencji Agnieszki i Radka w 17 rocznicę ślubu z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżonkowie

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Stanisławy i Zdzisława  
w 50 rocznicę ślubu – of. małżonkowie

3. Dziękczynno-błagalna w intencji Ewy w 41 rocznicę uro-
dzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla niej i jej męża – of. rodzina

13.00 1. W intencji Parafian
15.00 Spotkanie uczestników Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez Maryję 
16.30 1. + Zenona, Romana, Walerię, Stanisława, Weronikę, Michała, 

Zbigniewa, Marię, Andrzeja
18.00 1. + Kazimierza Zdanowskiego i zmarłych z rodziny
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ 11 kwietnia:
•	 Zapraszamy na WSPÓLNĄ MODLITWĘ W GODZINIE BOŻEGO MI-

ŁOSIERDZIA o godz. 15.00. Pragniemy uwielbiać (adorować) miło-
siernego Boga przez koronkę do Bożego Miłosierdzia, słuchanie słowa 
Bożego, śpiew, modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. 

•	 Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zapra-
szają na Adorację Najświętszego Sakramentu w Niedzielę Miłosierdzia. 
Tematem spotkania będą słowa z Ps 118 Niech dom Izraela głosi: „Jego 
łaska na wieki”. Plan spotkania: 19.00 – Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia; 20.30 – zakończenie

•	 Pierwsza KATECHEZA CHRZCIELNA dla rodziców i chrzestnych o godz. 
19.00 w sali przy zakrystii. 

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. 
•	 Taca jest przeznaczona na potrzeby Caritas diecezjalnej.

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 gru-
py Cristeros prowadzą różaniec za Ojczyznę. 

 Q Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Rodziny, 
które 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 14 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 Ojcowski Klub z Siedlec, Łukowa i Łosic pragnie zaprosić na   
IV Ojcowski Poligon Duchowy pod hasłem Wychowanie do Wiary  
i Męstwa, które odbędzie się 17 kwietnia br. w Sanktuarium Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Rozpoczęcie o godz. 
19.00. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań aby 
spotkanie odbyło się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sani-
tarnych z powodu panującej pandemii. Spotkanie adresowane jest do 
mężczyzn z diecezji siedleckiej, którzy wpatrzeni w przykład Błogosła-
wionych Męczenników chcą od nich uczyć się wiary i męstwa po to, aby 
przekazać je następnym pokoleniom. Patronat honorowy objął Biskup 
Siedlecki Kazimierz Gurda.

 Q W sobotę 17 kwietnia zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone 
osobie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego z racji 100 le-
cia jego urodzin. Spotkanie z filmem odbędzie się w dolnym kościele 
po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00.

 Q Spotkanie formacyjne rodziców i dzieci z klas III przygotowujących się 
do I Komunii Świętej w przyszłą niedzielę 18 kwietnia po Mszy Świętej 
o godz. 13.00. 

 Q Spotkanie dla wiernych, którzy chcą uczestniczyć w REKOLEKCJACH 
ODDANIA ŻYCIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ w dniach 28.04-31.05 br. 
odbędzie się w przyszłą niedzielę 18 kwietnia o godz. 15.00 w kościele. 
Nowi uczestnicy rekolekcji mogą się zgłaszać do zakrystii lub bezpośred-
nio do ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 

 Q W poniedziałek 19 kwietnia od godz. 17.15 będziemy przeżywali ko-
lejne czuwanie ze św. Józefem. 

 Q 23 kwietnia (piątek) o godz. 18.00 będzie sprawowana Eucharystia 
w intencji wszystkich chorych na ciele i duszy. Po Mszy św. będzie 
adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o łaskę uzdrowienia  
i uwolnienia oraz błogosławieństwo wody egzorcyzmowanej. Każdy we 
własnym zakresie przynosi wodę (może być woda mineralna).

l z ul. Jagiełły 17 – 500 zł 
l bezimienna – 100 zł 
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Chrzest Polski najważniejszym wydarzeniem  
w dziejach naszego państwa
14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. 

Zostało ono ustanowione jako święto państwowe dopiero w 2019 
roku. Chociaż wszyscy wiemy z lekcji historii, że takie wydarzenia miało 
miejsce w 966 r, niewielu z nas ma świadomość jak wielkie znaczenie 
przyjęcie chrztu przez Mieszka I miało i nadal ma na kształtowanie się 
historii naszej Ojczyzny. Decyzja ówczesnego władcy i przenikanie nauki 
Kościoła we wszystkie dziedziny życia społecznego i politycznego, stało 
się podstawą do budowania silnego państwa. Przyjęcie chrztu pozwoliło 
nawiązać trwałe stosunki z państwami chrześcijańskiej Europy i wzmoc-
niło pozycję państwa polskiego. Nie bez znaczenia jest również fakt,  
że nowa religia niosła za sobą cywilizację i wysoką kulturę. 

Od momentu przyjęcia chrztu przez Mieszka I Kościół stał się jednym  
z najważniejszych fundamentów państwa polskiego. Struktury państwo-
we i kościelne wzajemnie się przenikały, co wzmacniało młode państwo,  
a w kolejnych latach, mimo zawirowań i podziałów terytorialnych przełożyło 
się na poczucie przynależności do wspólnoty. Dzięki wartościom, które pły-
nęły z dziedzictwa religii chrześcijańskiej, zaczęło funkcjonować przekonanie  
o wielkiej wartości i autonomii człowieka. To z kolei wywarło duży wpływ 
na świadomość polityczną rządzących państwem polskim. Zrodziło się prze-
konanie, że państwo jest dobrem wspólnym, a gdyby jego władcy, wbrew 
wartościom chrześcijańskim, weszli na drogę niesprawiedliwości, poddani 
w imię wolności mają prawo przeciwstawić się ich tyranii. To umiłowanie 
sprawiedliwości i wolności doprowadziło do powstania pierwszych demo-
kratycznych mechanizmów sprawowania władzy (sejmiki, sejm, senat itp.). 

Przyjęcie chrztu od pierwszych chwil zaowocowało rozwojem kultury 
narodowej we wszystkich dziedzinach. Najpierw ściągnęło na ziemie Pol-
ski wybitnych intelektualistów oraz artystów: rzeźbiarzy, malarzy, archi-
tektów. Z czasem zaowocowało narodzinami polskiego dziejopisarstwa. 
Wszyscy ci twórcy, jak i też późniejsi, inspirowali się wiarą, chrześcijań-
skimi naukami, dziejami Kościoła. 

W czasach kryzysów politycznych, to właśnie ludzie Kościoła często 
angażowali się w walkę o naprawę sytuacji w kraju, stawali na czele 
narodu, zagrzewali do obrony wolności, niezależności. Wiara w to, że  
z Bogiem i Kościołem nie wygra nawet największy oprawca dawała na-
rodowi polskiemu nadludzką wręcz siłę i oręż nie do złamania. W czasie 
zaborów Kościół stał się ostoją polskości, fundamentem formowania się 
nowoczesnego narodu polskiego. Podczas powstań narodowych księża 

czynnie włączali się w obronę Polaków, organizując pomoc materialną  
i duchową powstańcom. Gdy trzeba było ludzie Kościoła schodzili do pod-
ziemia i wspierali wolnościowe dążenia narodu polskiego. 

Podczas II wojny światowej zarówno Niemcy, jak i Związek Sowiecki, 
mając pełną świadomość roli Kościoła Katolickiego w życiu narodu pol-
skiego, poddali go okrutnym represjom. Tysiące księży katolickich zginęło 
w niemieckich obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich. Również 
po wojnie komunistyczne władze PRL prześladowały Kościół i jego wier-
nych. Wielu księży, w tym biskupów więziono i torturowano (między 
innymi Prymasa Polski, ks. kardynał Stefana Wyszyńskiego).

Kościół Katolicki przez lata bezkompromisowo, ale rozważnie prowa-
dził naród polski przez karty historii. Bez Kościoła, bez jego autorytetu, 
bez nauk papieża Polaka św. Jana Pawła II, nie doszłoby do powstania 
„Solidarności”, której działalność zapoczątkowała upadek komunizmu  
i przywrócenie wolności wielu narodom w Europie. 

Wszystko to pokazuje, że naród polski, przez wieki wspierany przez 
wiarę  i naukę Kościoła katolickiego nosi w sobie potężną moc i niezłom-
nego ducha narodowego. Polska powinna być zawsze wierna swojemu 
chrześcijańskiemu dziedzictwu, któremu zawdzięcza tożsamość i silne 
wartości. Niestety wielu ludzi sprawujących dziś w naszej ojczyźnie 
ważne funkcje, deprymuje podstawowe wartości nauki kościoła, próbu-
je je ośmieszyć, wskazując na ich zabobonność. Nie pozwólmy na to, by 
zakrzyczano nasze poczucie tożsamości chrześcijańskiej. Dzieje naszego 
państwa jednoznacznie pokazują, że my Polacy potrafimy dokonać wiel-
kich rzeczy, jeśli tylko działamy wspólnie i zgodnie z wartościami, których 
źródłem jest chrześcijański rodowód. (EZ)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Nasi wolontariusze na nowo rozniecają płomień nadziei w miejscach, 

gdzie ta nadzieja przygasa. Budzi do refleksji i inspiruje do działania ich 
codzienna służba niesienia pomocy ubogim, bezdomnym, chorym, star-
szym, niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz wszystkim po-
szkodowanym.

Rozpalany w ten sposób płomień nadziei sprawia, że można się przy 
nim ogrzać i zobaczyć, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Jakże wzrusza 
błyskawiczna odpowiedź tak wielu darczyńców na prośbę o solidarność  
i zaangażowanie w akcje pomocy realizowane w czasie pandemii. Wśród 
tych akcji w szczególny sposób wyróżnia się „Pomoc dla Seniora” – akcja 
realizowana z myślą o najstarszych pokoleniach oraz akcja „Wdzięczni 
Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielę-
gniarek, ratowników medycznych.

Mogłoby się wydawać, że w tak niepewnym czasie wielu ludzi będzie 
starało się zabezpieczyć tylko swoją przyszłość i własne interesy. Widzimy 

Jesteśmy wezwani do miłosierdzia!
jednak, że ta trudna sytuacja wyzwoliła w nas ogromne pokłady solidar-
ności i zrozumienia! Okazuje się, że gdy z miejsc ogarniętych konfliktem, 
ubóstwem czy kataklizmem płynie prośba o wsparcie, zaraz też pojawia się 
strumień pomocy i życzliwości. Taką pomoc otrzymała Wenezuela, Bejrut 
czy Chorwacja. Taką pomoc już od wielu lat otrzymuje dotknięta wojną Sy-
ria, w ramach realizowanego programu „Rodzina Rodzinie”. Obfita pomoc 
płynie z ludzkich serc, bo mając doświadczenie wspólnoty i perspektywę 
życia wiecznego jesteśmy zdolni do przekraczania własnych lęków i sła-
bości.

Każdy z nas pragnie być kochany. To pragnienie jest wspólne wszyst-
kim ludziom na ziemi: głodującemu dziecku, samotnej matce, walczące-
mu o wolność, naszym dzieciom, rodzicom i najbliższym.

Pragnienie bycia kochanym wynika stąd, że nikt nie chce być samot-
ny. To pragnienie sprawia, że nasze serca stają się bardziej miłosierne. 
A przyjmując Boże miłosierdzie stajemy się bardziej zdolni do dawania 
siebie, do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Niech wiara w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba 
i ziemi, przyczynia się do budowania braterstwa między wszystkimi ludźmi, 
a pokój, który jest darem Zmartwychwstałego Pana, niech przepełnia na-
sze myśli, słowa i czyny. Prośmy nieustannie Boga, aby jeden duch i jedno 
serce ożywiały wszystkich wierzących. Aby nikt nie cierpiał niedostatku  
i aby każdy – według potrzeby – otrzymywał wsparcie i caritas, czyli miłość.

bp Wiesław Szlachetka,
Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski źr
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 18)

Opiekunie dziewic – módl się za nami
ZMIENIĆ ŚWIAT

DOBRA 
KSIĄŻKA

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Wierność Bogu oznacza przede wszystkim wierność Ojcu. Wiemy, że to 

Pan, Władca, Król, Mocarz i Wszechpotęga. My, pyłki Boże rozproszone w ży-
ciu Jego władczej i życiodajnej dłoni, czujemy się w obliczu tej potęgi, której 
nawet ogarnąć nie możemy, jak niemowlę u piersi matczynej na jej kolanach. 
Jesteśmy jak ten drobiazg bezradny na łonie Ojca naszego. Czemuż to mamy 
milczeć o tej wielkiej Potędze, skoro serce nasze rwie się do najlepszego serca 
Boga Ojca? Jak bardzo trzeba nam dzisiaj pamiętać o tym, że Bóg jest Ojcem!. 

W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny i całkowity spokój. Wola Boża 
jest zawsze powiązana z miłością, dobrocią i miłosierdziem, z mądrością  
i wszechwiedzą Boga, który patrzy na początek i kres naszego życia. On jeden 
jest nieomylny w układaniu planów.

W przedwiosenny dzień córka wraca do domu  
z gołą głową. Mama pyta:
 – Wyszłaś z domu w czapce, gdzie ją masz? Jest 
silny wiatr, przeziębisz się!
 – Jak wracałam ze szkoły, wiatr zwiał mi czapkę.  
I dobrze! W czapce mózg nie oddycha i trudniej 
jest myśleć o tym, jak zmienić świat na lepszy.
KŁOPOTY
Jaś, syn gangstera, przychodzi na lekcję muzyki, 
otwiera futerał na skrzypce, a tam pistolet maszy-
nowy. Pani nauczycielka do niego:
– Oj, Jasiu, będziesz miał kłopoty!
– Kłopoty to będzie miał mój tata, który właśnie 
teraz robi skok na bank z moimi skrzypcami!
PRZYZWYCZAJENIE
Spotykają się dwaj wdowcy:
 – Słyszałem, że ożeniłeś się powtórnie już  
w 1 rok po śmierci swojej żony?
 – Tak, to prawda.
 – A podobno wyszła za ciebie młodsza siostra 
twojej pierwszej żony?
 – Tak, po prostu przyzwyczaiłem się do teściowej 
i nie chcę niczego zmieniać!
ROZLICZENIE
Synek z podstawówki rozmawia z ojcem:
 – Wiesz tato, że rodzice Łukasza dają mu pie-
niądze za naukę? Za piątkę dostaje 10 złotych, za 
czwórkę 5 złotych.
 – A jak ma trójkę, to ile dostaje?
 – Za trójkę nie dostaje nic. Natomiast za dwójkę 
musi rodzicom zapłacić 5 złotych, a za jedynkę 10.
 – No i dużo w tym roku Łukasz zarobił?
 – Nie. Teraz dorabia na myjni, żeby rodzicom 
spłacić dług!
WERYFIKACJA
Babcia, która w czasie „Covida” straciła zaufanie do 
całego świata, przychodzi do banku i prosi o wypła-
cenie wszystkich swoich oszczędności. Po pół go-
dziny wraca i wpłaca na konto całą pobraną przez 
siebie kwotę. Zdziwiony pracownik banku pyta:
 – Po co pani to zrobiła?
 – A, bo z wami to nigdy nic nie wiadomo! Mu-
siałam sama przeliczyć, czy się wszystko zgadza!
PO WIELKANOCY
Mała Helenka pisze list do Pana Boga:
 – Panie Boże, proszę Cie, wstaw teraz jakieś świę-
to między Wielkanocą, a Bożym Narodzeniem, bo 
nie ma w tym czasie nic fajnego!
ATUTY
Mąż martwi się o żonę, która w czasie epidemii 
mocno przytyła i zaczyna chorować. Zaniepoko-
jone są także dzieci tym, że mama znacznie prze-
kroczyła 100 kilogramów. Kobieta na to:
 – Że co? Że niby ja mam się odchudzać? Ja ważę 
tylko 60 kilo i mam nieco ponad 30 lat. Reszta 
mego wieku i mojej wagi, to mój wdzięk, prakty-
ka i doświadczenie, a tego się nie da policzyć ani 
w latach, ani w kilogramach.

Tytuł obrońca (opiekun) oznacza wkroczenie 
do działania tam, gdzie trzeba kogoś bronić, bo 
ten kogo bronimy, jest zagrożony. 

Święty Józef jako Oblubieniec Maryi miał  
z pewnością plany dotyczące ich wspólnego 
pożycia małżeńskiego oraz rodziny. Gdy okaza-
ło się, że Maryja jest brzemienna, nie chcąc na-
razić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie i w ten sposób Ją obronić. „Józefie 
synu Dawida, nie bój się” – usłyszał od anioła. 
Zaufał Bożym planom i przyjął Maryję – Dzie-
wicę i Matkę wraz z Jej tajemnicą. 

Na Świętego Józefa jako obrońcę może liczyć 
nie tylko Maryja (o tym rozważaliśmy już w we-
zwaniu „Przeczysty Stróżu Dziewicy”), ale także 
wszystkie dziewice i ci, którzy wybierają życie  
w czystości poświęcone Bogu. 

Bo Święty Józef i dzisiaj jest Opiekunem dzie-
wic. Pomaga przyjmować Jezusa wraz z Maryją 
do swojego życia. Wspiera w ochronie tego, co 
najpiękniejsze, najdelikatniejsze i najczystsze. 

Wybór dziewictwa wypływa nie z  odrzu-
cenia świata i  jego przyjemności, ale wyboru 
najpiękniejszej miłości i wzorca, jakim jest sam 

Jezus Chrystus i traktowania Go jako cennego 
skarbu. Bez tej miłości i tego odniesienia celi-
bat i czystość pozostaną pustym znakiem i na 
pewno bardzo ciężkim brzemieniem, być może 
nie do uniesienia. Nie zapominajmy o tym, że 
Święty Józef jest najlepszym strażnikiem skar-
bów. On potrafi bronić dziewictwa, przecież 
na samym początku musiał go bronić w Maryi 
przed samym sobą. Potrafi obronić czystość 
w nas, jeśli go o to poprosimy. Nie dziwi więc 
fakt, że wszystkie zakony żeńskie mają szcze-
gólne nabożeństwo do św. Józefa. 

Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej 
wiernej straży została powierzona sama Nie-
winność - Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja 
Panna; przez ten podwójny Skarb Tobie powie-
rzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię, strzeż mnie 
od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować 
czystość, abym sercem niewinnym i czystym 
ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w jak 
największej czystości.

Prośmy św. Józefa – Opiekuna Dziewic –  
o wzrost poszanowania dla piękna i godności 
czystej miłości. (AZ) cdn.

„Sympatycy czy chrześcijanie?”
Fragment książki: Wczesny Kościół domagał się od każdego kandydata, 

pragnącego wejść do wspólnoty Kościoła, dłuższego czasu ćwiczenia się  
w wierze, zanim dopuszczono go do przyjęcia sakramentów inicjacji. Czas 
poświęcony na przygotowanie kogoś do wejścia do gminy Jezusa, czyli do 
wspólnoty Kościoła, nazywano w dawnym Kościele katechumenatem.  
Ta instytucja różnie kształtowała się w ciągu dziejów Kościoła, różne były 
jej formy, ale pewne jest, że Kościół nigdy nie zrezygnował z katechu-
menatu i jakaś jego forma istniała zawsze. Jeżeli kiedyś przejściowo był  
w zaniku czy w jakimś impasie, to po pewnym czasie znów wracano do 
niego, uświadamiając sobie, że właśnie jego brak jest źródłem kryzysu.

Książka ks. Franciszka Blachnickiego  
na Okres Wielkanocny

Koszt: 17 zł; można nabyć w zakrystii lub w przedsionku kościoła 
www.wydawnictwo-oaza.pl


