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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Bóg stworzył nas bez nas,  
ale nie może nas zbawić bez nas (św. Augustyn)
Rozważania do Ewangelii z IV Niedzieli Wielkanocy (25 kwietnia)
1. czytanie (Dz 4, 8-12) 
Kamień odrzucony przez budujących stał się 
kamieniem węgielnym
Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 
(R.: por. 22)) Kamień wzgardzony 
stał się fundamentem Albo: Alleluja
2. czytanie (1 J 3, 1-2) 
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Ewangelia (J 10, 11-18) 
Jezus jest dobrym pasterzem

IV NIEDZIELA WIELKANOCY 
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

MOJE OWCE MNIE ZNAJĄ (J 10, 11-18)
•	Tak jak Jezus zna Ojca – czyli w niepojęty dla 

nas sposób, w relacji niesamowicie intymnej, 
bliskiej, pełnej ofiarnej, czystej i gorącej mi-
łości – tak samo Jezus zna ciebie i chce, byś 
ty znał Jego! Twoja relacja z Jezusem ma być 
na podobieństwo relacji Ojca i Syna! Takiej 
chce sam Bóg, taką zaplanował, wymarzył 
dla ciebie. Przed założeniem świata zostałeś 
wybrany, by żyć dla Boga, w relacji tak pięknej  
i bliskiej, że ludzki język nie potrafi tego opisać. 
Tak, by Jezus mógł powiedzieć o tobie: Mój/
Moja zna mnie tak, jak ja znam Ojca. Chwilę 
dalej Jezus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy.  
I chciałby powiedzieć Ja i …(twoje imię) 
jedno jesteśmy. Co ty na to? Czy też tego pra-
gniesz? Czy Mu pozwolisz? [www.onjest.pl]

W dniach 25 kwietnia – 1 maja 2021 r. 
pod hasłem:  „Zgromadzeni na Świętej 
Wieczerzy”  będzie obchodzony  Tydzień 
modlitw o powołania do kapłaństwa i ży-
cia konsekrowanego. 

List Księdza Rektora WSD Diecezji Siedleckiej 
na Niedzielę Dobrego Pasterza – fragment

Wśród wielu ról, zadań jakie podejmujemy we 
wspólnocie Kościoła jest też to, które jest powo-
łaniem do bycia pomocnikiem Dobrego Pasterza, 
czyli pasterzem, duszpasterzem, kapłanem. Tu też 
trzeba się starać, aby być według Serca Jezuso-
wego. Módlmy się dziś szczególnie za tych, którzy 
z łaski Pana niosą podwójny dar i zobowiązanie 
bycia członkiem wspólnoty i pasterzem, kapła-
nem, siostrą czy bratem zakonnym, osobą świec-
ką konsekrowaną. Dziękujmy dziś za te osoby, 
które dostąpiły tej łaski, które swoją modlitwą  
i postawą wspomagają dzieło Dobrego Pasterza. 
Aby osób obdarzonych tą łaską nie zabrakło, a ci, 

którzy tę łaskę noszą w swoim sercu, by nosili ją 
z godnością i owocnie. Dziękujmy za to wybranie, 
za to zaufanie, za ten ogromny dar, za ten słodki 
krzyż bycia pasterzem i pomocnikiem Dobrego 
Pasterza. Oby powołanym nigdy nie zabrakło 
wiary, odwagi i męstwa, by swoim życiem po-
zwalać innym usłyszeć głos Chrystusa, jedynego 
Dobrego Pasterza. W Niedzielę Dobrego Pasterza, 
w dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakon-
ne, w imieniu całej wspólnoty Wyższego Semina-
rium Duchownego Diecezji Siedleckiej, dziękuję 
Księżom i wiernym za troskę o naszą wspólnotę 
zarówno w wymiarze duchowym jak i material-
nym. Szczególnie naszą wdzięczność kierujemy do 
różnych wspólnot duszpasterskich, które modlą 
się o powołania kapłańskie i wspierają poszcze-
gólnych kapłanów i kleryków.

ks. dr Piotr Paćkowski
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Tydzień modlitw o powołania

Św. Augustyn, biskup: Ci, którzy pasą owce 
Chrystusa tylko dla siebie, a nie dla Niego, oka-
zują, że kochają nie Jego, lecz samych siebie. To 
przed nimi ostrzega po trzykroć Chrystus, nad nimi 
boleje Apostoł, że szukają własnego pożytku, a nie 
Jezusa Chrystusa. Ci, którzy pasą owce Chrystusa, 
nie powinni być samolubni, ponieważ owce nie 
należą do nich, lecz do Pana. Mają się wystrzegać 
tego występku, którym jest szukanie własnej ko-
rzyści, a nie Jezusa Chrystusa, i wykorzystywania 
do własnych celów owiec, za które Chrystus prze-
lał swoją krew. Miłość Chrystusa powinna gorzeć 
w duszy pasterza tak wielkim płomieniem, by  
w nim zagasł naturalny lęk przed śmiercią. Bo cho-
ciaż pragniemy być z Chrystusem, to jednak boimy 
się umierania. Ale niech moc miłości przezwycięży 
w nas gorycz śmierci dzięki Temu, który jest naszym 
życiem i który zechciał umrzeć za nas.

Módlmy się.  Wszechmogący, wieczny Boże, 
prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny 
lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pa-
sterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W Ewangelii IV Niedzieli Wielkanocy Jezus 
przedstawia się nam jako Dobry Pasterz. Słyszy-
my deklarację Syna Bożego, który powiedział, 
że jest Jahwe (Ja Jestem), a następnie określił 
jaka jest Jego relacja do nas. A my jesteśmy lu-
dem Pana i Jego owcami, należymy do Niego  
i jest nam dobrze, niczego nam nie braknie, gdy  
o tym pamiętamy. Jezus daje życie swoje 
za nas, za mnie. Nie prosiłem Go o to, bo nie 
miałem takiej możliwości. Otrzymałem za 
darmo dar największy – życie dziecka Bożego, 
czyli łaskę uświęcającą. Mogę żyć w przyjaźni  
z Bogiem, mogę rozwijać moją osobistą relację 

z Nim, gdyż jestem pod opieką Dobrego Pa-
sterza.

Jezus zna mnie po imieniu. Dla Niego nie 
jestem numerem pesel w systemie, dla Niego 
nie jestem problemem, dla Niego jestem wyjąt-
kową, jedyną w swoim rodzaju owieczką, która 
potrzebuje stale przyjmować miłość Pasterza. 
Jeśli zabraknie mi miłości Jezusa, jeśli tę miłość 
odrzucę przez własną głupotę lub zły przykład 
innych, jeśli oddam swą wolność różnym na-
jemnikom, będę żył w przeraźliwej samotności, 
w wewnętrznym rozproszeniu, właściwie to bez 
celu i sensu. Jest wielu najemników, którzy za 
pieniądze są w stanie obiecać szczęście. Jezus 
daje szczęście za darmo. 

Chrystus ma wiele owiec, którymi musi się 
zająć, by je przyprowadzić do owczarni. On jest 
radykalny i konsekwentny w miłości. On się nie 
poddaje, gdy widzi upartą i zbuntowaną owcę. 
Przyjdzie taki dzień, gdy ludzie słuchający głosu 
Chrystusa będą zgromadzeni w jednej wspól-
nocie. A my już dzisiaj możemy słuchać Pana  
i od Niego przyjmować moc, by oddawać życie 
z miłości.  (xIJ) 

1 maja odpust  św. Józefa Rzemieślnika
26. rocznica konsekracji kościoła
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XV rocznica sprowadzenia Relikwii świętej  
Joanny Beretty Molla do Sanktuarium świętego Józefa w Siedlcach

Już 15 lat jest z nami
W sobotę, 1 maja 2021 roku, minie 15 lat, od czasu gdy za zgodą ówczesnego 
Proboszcza ks. Henryka Drozda i błogosławieństwem ks. bpa Zbigniewa Kierni-
kowskiego, zostały sprowadzone do naszego Sanktuarium św. Józefa relikwie 
św. Joanny Beretty Molla.

Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się 
już w 2005 roku. W dniach od 8 do 11 grudnia ks. To-
masz Czarnocki i ks. Tomasz Małkiński wygłosili adwen-
towe rekolekcje poświęcone św. Joannie. Wszystkie 
rodziny naszej parafii otrzymały po 1 egzemplarzu ga-
zety „Dobre Nowiny” 1(4) 2005 w całości poświęconej  
św. Joannie oraz kolorowy wizerunek Świętej. W na-
szym „Opiekunie” były publikowane dzieje św. Joanny, 
informacje o rodzinach Berettów i Mollów wraz ze zdję-
ciami oraz modlitwy, pieśni i rozważania różańcowe.

W niedzielę 22 stycznia 2006 r. gościem naszej para-
fii była dr Krystyna Zając – promotorka kultu św. Joan-
ny w Polsce. Przed każdą Mszą św. opowiadała o życiu 
i działalności Joanny Beretty Molla, złożyła osobiste 
świadectwo, ukazując fenomen Świętej oraz historię 
kontaktów z żyjącymi członkami rodziny św. Joanny. 
Na zakończenie spotkania obejrzeliśmy film „Święta 
życia codziennego”.

24 stycznia 2006 roku odbyło się pierwsze spotkanie, 
powołanego przez ks. Henryka Drozda, Diecezjalnego 
Komitetu Organizacyjnego, zajmującego się przygoto-
waniem sprowadzenia relikwii św. Joanny do naszego 
Sanktuarium. Komitet składał się z 13 osób, wśród 
których byli kapłani, przedstawiciele Akcji Katolickiej, 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Domowego Kościoła. 
Zakupiono pozłacany relikwiarz, w którym zostały za-
mieszczone dziękczynne wota, ofiarowane przez kobiety 
i mężczyzn, jako dar oraz wyraz wdzięczności za wspól-
nie przeżyte lata małżeńskiego i rodzinnego życia.

19 kwietnia tegoż roku w liście pasterskim do die-
cezjan, ks. bp Zbigniew Kiernikowski napisał: Sprowa-
dzamy relikwie św. Joanny Beretty Molla, by ta Święta 
stała się wzorem i punktem odniesienia we wszystkim, 
co dotyczy życia; by razem ze św. Józefem patronowa-
ła naszym rodzinom w ich służbie życiu. (…) Dla nas 
wszystkich niech stanie się wsparciem w świadomym dążeniu do wieczno-
ści, przez udział w misterium paschalnym, przez staranie, aby we wszystkim 
upodobnić się do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. 

Przez 9 dni poprzedzających uroczystości, od 22 do 30 kwietnia 2006 
roku, trwaliśmy na wspólnej modlitwie – Eucharystii i nowennie ku 
czci św. Joanny (opracowanej przez Wiesławę Ziółkowską z Domowego  
Kościoła). Dwudniowe, diecezjalne uroczystości wprowadzenia relikwii 

św. Joanny Be-
retty Molla za-
inaugurowano  
30 kwietnia 2006 r., o godz. 19.30 czuwaniem mo-
dlitewnym w katedrze siedleckiej. Dzień później 
1 maja o godz. 10.00 rozpoczęła się „modlitwa  
o szczęśliwą rodzinę” przygotowana przez ks. 
Dariusza Karbowiaka, ówczesnego moderatora 
Domowego Kościoła. Następnie, o godz. 10.30  
z katedry do Sanktuarium św. Józefa w Siedl-
cach wyruszyła procesja różańcowa z relikwiami  
św. Joanny. Wzięli w niej udział: księża, rodziny 
wielodzietne, członkowie Akcji Katolickiej, Dusz-
pasterstwa Służby Zdrowia i Domowego Kościoła 
z całej Diecezji Siedleckiej oraz mieszkańcy Siedlec. 

O godz. 11.00 w naszym kościele, w obecności 
księży biskupów: ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskie-
go, ks. bpa Henryka Tomasika i ks. bpa Jana Mazu-
ra odsłonięto obraz przedstawiający św. Joannę. 
W imieniu parafian relikwie św. Joanny Beretty 
Molla powitali Monika i Tomasz Marciniukowie. 
Od godz. 11.30, pod przewodnictwem Ks. Bisku-
pa Ordynariusza sprawowana była Eucharystia,  
w której uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni. 
Na zakończenie uroczystości wszyscy mieli możli-
wość ucałowania relikwii.

Ogromną pracę w przygotowanie przyjęcia reli-
kwii św. Joanny włożyli pod kierunkiem ks. Henry-
ka Drozda: Diecezjalny Komitet Organizacyjny, cała 
„Załoga Świętego Józefa”, Siostry Orionistki, Woj-
ciech Jezuit (organista), Chór „Lilia” oraz darczyńcy. 
W dwa lata po powyższych uroczystościach Parafia 
św. Józefa wydała modlitewnik ku czci św. Joanny 
Beretty Molla, w którym zamieszczono dziewięcio-
dniową nowennę, litanię, modlitwy do św. Joanny, 

rozważania różańcowe, świadectwa, pieśni oraz pamiątkowe zdjęcia.
Od 15 lat, każdego 28 dnia miesiąca czciciele św. Joanny Beretty Molla 

uczestniczą w modlitwie różańcowej i Eucharystii. Proszą o wstawiennic-
two Świętej, dziękują za otrzymane łaski, pisząc i przedstawiając indy-
widualne intencje. Dzień ku czci św. Joanny kończył się zawsze ucałowa-
niem Jej relikwii i błogosławieństwem matek w stanie błogosławionym.

Krystyna Boruta

Komitet organizacyjny
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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 26 kwietnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY 
1. czytanie (Dz 11, 1-18) Wejście pogan do Kościoła

Psalm (Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3ab))
Boga żywego pragnie moja dusza Albo: Alleluja
Ewangelia (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec

6.30 1. + Mariannę Waszczuk w 16 r., Mieczysława i Grażynę – of. córka 
z rodziną

2. + Ks. Leona Balickiego w 9 r. – of. KRK
7.00 1. + Władysławę w 22 r., Józefa, Witolda, Władysława, Eugeniusza, 

Bronisławę, Józefa – of. córki Pastor
2. + Stanisława w 18 r. i Janinę – of. p. Skorupka
3. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę 

Świętej Rodziny w dniu imienin Marzenki
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1 
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego – of. żona z rodziną

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego – of. córka Alina
3. + Łucję Wasilewską w 13 r. i zmarłych z rodziny – of. mąż
4. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami

Wtorek 27 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 11, 19-26) Pierwsi „chrześcijanie” w Antiochii
Psalm (Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 [116], 1b))

Wszystkie narody, wysławiajcie Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 10, 22-30) Moje owce słuchają mego głosu

6.30 1. + Krystynę i Jana Ostolskich oraz dziadków z obu stron rodziny
2. + Ireneusza w 2 r. oraz zmarłych rodziców z obu stron rodziny 

– of. rodzina
7.00 1. + Mariannę, Mariana i ich rodziców oraz Halinę, Romana i An-

toniego – of. B.T. Kosińscy
2. + Stanisławę Majek w 5 r. i rodziców z obu stron rodziny  

– of. rodzina
3. Dziękczynno-błagalna w 1 r. urodzin Antoniego z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. rodzina Studzińskich
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. + Henryka i Kazimierza i rodziców z obu stron rodziny  

– of. Elżbieta Janucik
4. + Grzegorza w 18 r. oraz zmarłych z rodziny – of. rodzina

19.00 Spotkanie modlitewne uczestników Rekolekcji oddania życia Jezu-
sowi przez Maryję 

Środa 28 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika 
albo wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera

wspomnienie św. Joanny Beretta Molla 
1. czytanie (Dz 12, 24 – 13, 5a) Misja Pawła i Barnaby

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4))
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże Albo: Alleluja

Ewangelia (J 12, 44-50) Przyszedłem, aby świat zbawić
6.30 1. + Tadeusza w 5 r. i za zmarłych rodziców – of. Barbara Kukawska

2. + Krystynę Andrzejewską – of. sąsiedzi
7.00 1. + Adolfa Adamczyka – of. siostra Marianna

2. + Zdzisława w 18 r. oraz jego rodziców: Genowefę, Jana i siostrę 
Irenę – of. córka

3. + Tadeusza Majek w 6 r. i rodziców z obu stron rodziny  
– of. rodzina

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
Rozpoczęcie Nabożeństwa 40 godzinnego 
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dziękczynno-błagalna w intencji Artura w 1 r. urodzin i za jego 
rodziców Annę i Tomasza

II. Błagalna o szczęśliwe zdanie matury przez Mariusza – of. rodzina
III. O zdrowie, błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i Maryi dla 

rodziny Okuń i Podniesińskich

IV. W intencji Karola o światło Ducha Świętego, opiekę św. Józefa  
i wypełnianie się woli Bożej w jego życiu

V. + Antoniego w 26 r. i zmarłych z rodziny Małków i Kunów – of. córka
VI. + Kazimierza Łukasiaka, Bolesława, Antoniego i Feliksę – of. rodzina
VII. + Tadeusza Wilczura i Roberta Wilczura i zmarłych z obu stron 

rodziny
VIII. + Eugeniusza Bobaka o dar Nieba – of. członkowie Domowego 

Kościoła
IX. + Edwarda Mirońskiego – of. Koledzy z Technikum
2. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 
3. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
4. W intencjach Czcicieli św. Joanny Beretty Molla
5. W intencji Wiesławy w 45 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
6. Dziękczynno-błagalna w 20 r. sakramentu małżeństwa Anny  

i Tomasza z prośbą o Bożą opiekę, błogosławieństwo dla jubi-
latów i ich dzieci

Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - Różaniec wynagradzający prowadzo-

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

Czwartek 29 kwietnia 2021 r.
ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA,  

PATRONKI EUROPY
1. czytanie (1 J 1, 5 – 2, 2) Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu

Psalm (Ps 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a))
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Ewangelia (Mt 11, 25-30) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom
6.30 1. + Władysława w 17 r., Annę oraz zmarłych z rodziny Gołąbków, 

Baranowskich i Prządków – of. Barbara Prządka
2. + Czesława Wysokińskiego – of. córka

7.00 1. + Franciszkę, Henryka, Piotra, Józefa, Grażynę i zmarłych z obu 
stron rodziny Mularzuków – of. Apolonia Gigoła

2. + Mariannę Rucińską i Andrzeja Rucińskiego – of. rodzina
12.00 1. + Henryka Łopaciuka – of. KRK nr 17
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego 

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. Dziękczynno-błagalna w 26 rocznicę urodzin Michała z prośbą  

o opiekę Matki Bożej św. Józefa i św. Michała Archanioła – of. rodzina
4. + Zygmunta w r. śmierci i zmarłych z rodziny Miazgów 
5. + Henryka Zacharczuka w 30 dz. od śmierci – of. rodzina

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

Piątek 30 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Piusa V, papieża
1. czytanie (Dz 13, 26-33) Bóg wskrzesił Jezusa

Psalm (Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a (R.: por. 7))
Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja

Ewangelia (J 14, 1-6) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
6.30 1. + Mariana z okazji imienin – of. córka

2. + Henryka w 40 r., Józefę i Stanisława
7.00 1. + Zygmunta Jaroszewskiego i Bogdanę Jarosińską

2. Dziękczynna w 13 r. ślubu Katarzyny i Macieja z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich 
dzieci: Jana, Marysi i Maksymiliana

12.00 1. + Andrzeja Frankowskiego w 1 r.  – of. żona
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. + Irenę i Edwarda Sarnowiec i zmarłych z rodziny Nasiłowskich, 

Kalickich i Kobylińskich – of. Hanna Sarnowiec
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Informacje o życiu parafii (25.04)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Cezary Ostas  + Stanisław Klimiuk  

+ Wiesław Chomka

18.00
cd.

4. + Alinę Brochocką – of. Dyrektorzy Siedleckich Szkół Ponadpod-
stawowych

5. + Janusza Zająca w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
6. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę  

Św. Rodziny dla Ani, Sebastiana oraz córki Małgosi – of. rodzice
19.00 Pielgrzymka Rodzin Domowego Koscioła

Sobota 1 maja 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA – ODPUST PARAFIALNY
26. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Rdz 1, 26 – 2, 3) Czyńcie ziemię sobie poddaną
Psalm (Ps 90, 1-2. 3-4. 12-13. 14-16. (R.: por. 17c))

Pracę rąk naszych wspieraj, Panie Boże
2. czytanie (Kol 3, 14-15. 17. 23-24) Pracować z intencją uwielbienia Boga

Ewangelia (Mt 13, 54-58) Jezus jest synem cieśli
7.00 1. Gregorianka: Janinę Brochocką

2. +Józefa Malinowskiego
3. + Wacława Piskorza w 2 r. – of. córki
4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi  

z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC
Nabożeństwo do Niepokalanego serca NMP z racji pierwszej soboty miesiąca 
12.00 1. SUMA ODPUSTOWA – Za parafian

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
Zakończenie Nabożeństwa 40 godzinnego

17.00 Ślub: Marcin Chajewski i Justyna Sowińska 
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego (zakończenie)

2. + Franciszka Adamczyka w 8 r. – of. żona
3. Dziękczynno-błagalna w 40 rocznicę ślubu Elżbiety i Krzysztofa 

Kondrackich z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pan-

ny z racji pierwszej soboty miesiąca
Nabożeństwo majowe
Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP i rozmyślanie  

– pierwsza sobota miesiąca
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP

Niedziela 2 maja 2021 r.
V NIEDZIELA WIELKANOCY pierwsza niedziela miesiąca 
1. czytanie (Dz 9, 26-31) Gorliwość nawróconego Szawła

Psalm (Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a))
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu Albo: Alleluja

2. czytanie (1 J 3, 18-24) Miłujmy czynem i prawdą
Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

7.00 1. + Bogdana i zmarłych rodziców
8.30 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Zygmunta, Genowefę oraz zmarłych z obu stron rodziny  
– of. córka

3. Dziękczynno-błagalna w 33 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich 
i całej rodziny

10.00 1. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
2. + Zygmunta Stażuk z okazji imienin – of. żona z rodziną
3. + Zygmunta, Władysławę, Andrzeja i Adama oraz dziadków  

z obu stron rodziny
4. Dziękczynno-błagalna w 45 r. ślubu Barbary i Jana o opiekę Mat-

ki Bożej i potrzebne łaski
11.30 1. + Danutę Glapę

2. Dziękczynno-błagalna w 5 r. sakramentu małżeństwa Alek-
sandry i Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i potrzebne łaski – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i spotkanie z członkami Kół 

Żywego Różańca
16.30 1. + Wiesława Kłosa w 22 r. , Stanisława, Mariana i Andrzeja  

– of. M. Kłos
18.00 1. + Stanisława, Leokadię i Jana – of. Teresa Królikowska
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – nabożeństwo majowe 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q W niedzielę 25 kwietnia:
•	 W naszej parafii gościmy ks. dra Mariusza Świdra, który wygłosi słowo 

Boże. Ks. Mariusz jest promotorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego 
ks. biskupa Ignacego Świrskiego. 

•	 Kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami zapraszamy na godz. 
15.30 na spotkanie formacyjne i modlitewne w kościele i na Eucharystię  
o godz. 16.30. 

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. 
•	 Dzisiejsza taca na ogrzewanie kościoła, za tydzień na WSD naszej diecezji. 

 Q 26 kwietnia przypada 9 rocznica śmierci ks. Prałata Leona Balickiego – 
pierwszego proboszcza i budowniczego naszej parafii. Msza Święta jest o godz. 
6.30. Pamiętajmy w modlitwie. 

 Q Spotkanie modlitewne dla wiernych, którzy chcą uczestniczyć w REKOLEK-
CJACH ODDANIA ŻYCIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ odbędzie się we wtorek  
27 kwietnia o godz.19.00 w kościele. Rozpoczęcie rekolekcji w środę 28 kwiet-
nia Mszą Świętą o godz. 18.00.

 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 czcicieli  
św. Józefa;
po liturgii mężczyźni z grupy Cristeros prowadzą różaniec za Ojczyznę. 

 Q Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Zapisy w zakrystii. 
 Q 28 kwietnia parafialne WSPOMNIENIE ŚW. JOANNY BERETTA MOLLA. 

Przed Mszą Świętą o godz. 18.00 odczytanie intencji podanych przez czcicieli. 
Po liturgii błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. 

 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY w środę 28 kwietnia o godz. 19.00 w dol-
nym kościele.

 Q 40 GODZINNE NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE 
Zgodnie z parafialną tradycją przygotowaniem do odpustu jest Nabożeństwo  
40 godzinne. Parafialną adorację rozpoczynamy Mszą Świętą w środę 28 kwietnia 
o godz. 18.00. Po liturgii wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. 
W czwartek 29 kwietnia adoracja od zakończenia Mszy Świętej o godz. 7.00 do 
godz. 21.00. W piątek 30 kwietnia adoracja od zakończenia Mszy Świętej o godz. 
7.00 do Mszy Świętej o godz. 18.00. W sobotę 1 maja adoracja od zakończenia 
Mszy Świętej o godz. 7.00 do Sumy Odpustowej o godz. 12.00. W czwartek, piątek 
i sobotę będzie Msza Święta o godz. 12.00. W trakcie nabożeństwa podczas Mszy 
Świętych (z wyjątkiem 6.30) będą głoszone nauki o miłości do Eucharystii. Gru-
py i wspólnoty parafialne zapraszamy do podejmowania dyżurów adoracyjnych. 
Wszystkich zapraszamy do modlitwy, by znaleźć czas (miłość) dla Jezusa. 

 Q W piątek 30 kwietnia odbędzie się pielgrzymka rodzin Domowego Ko-
ścioła do naszego sanktuarium. Rozpoczęcie o godz. 19.00. 

 Q 1 maja przeżywamy odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika i 26 roczni-
cę poświęcenia naszego kościoła. Msze Święte o godz. 7.00, 12.00 (Suma 
odpustowa z procesją – zakończenie nabożeństwa 40 godzinnego), 18.00.  
Sumie Odpustowej będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi ks. Prałat Ber-
nard Błoński. Po Eucharystii odbędzie się procesja wokół kościoła (zabieramy 
chorągwie, feretrony, obrazy itp.)

 Q I SOBOTA MIESIĄCA (1 maja): 
Po Mszy Świętej o godz. 7.00 członkowie KWC prowadzą różaniec. 
O godz. 18.00 Eucharystia wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP; a następ-
nie nabożeństwo majowe, różaniec (część chwalebna) i rozmyślanie nad tajem-
nicą różańca. O godz. 20.00 w kościele spotkanie Duchowych Niewolników NMP.

 Q W niedzielę 2 maja po Mszy Świętej o godz. 13.00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesiąca i spotkanie z Kołami Żywego 
Różańca (katecheza, wymiana tajemnic). 

 Q NABOŻEŃSTWA MAJOWE będą się odbywały w tygodniu o godz. 17.30,  
w soboty i niedziele po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00. 

 Q Wyjazd duszpasterski do CHORYCH w sobotę 1 maja od godz. 9.00. Cho-
rych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii. 

 Q ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ dzieci z klas czwartych będzie w niedzielę 
23 maja o godz. 8.30. 

 Q Rozpoczęły się zapisy na WAKACYJNE OAZY dziecięce i młodzieżowe.  
Informacje na stronie www.siedlce.oaza.pl i u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 

 Q WEŹ I CZYTAJ – książki religijne pomocne w słuchaniu Słowa Bożego  
i modlitwie, modlitewniki do św. Józefa, różańce świętego Józefa i inne dewo-
cjonalia do nabycia w przedsionku kościoła. 
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Apostolat Margaretka
Apostolat Margaretka w naszej parafii istnieje już od wielu lat. Tradycją stało się, że każdy kapłan, który 
pracuje w naszej parafii i każdy diakon odbywający praktyki, otrzymują od grupy parafian Margaretkę. 

Apostolat Margaretka to ruch osób modlących się za kapłanów, który 
powstał w Kanadzie w 1981 roku. Nazwę swą ten apostolat wziął od imie-
nia pewnej niewiasty – Margaret O`Donnell, u której w wieku 13 lat zdia-
gnozowano chorobę Heine-Medina. Swoją chorobę postanowiła przyjąć 
jako życiowe powołanie. Cierpiała bardzo, była całkowicie sparaliżowana, 
mogła poruszać tylko głową. Zmarła w Wielki Piątek w wieku lat 40. Pani 
profesor Luise Ward, znała osobiście Margaret, zainspirowana jej życiem  
i modlitwą założyła Ruch Margaretek i nazwała go właśnie jej imieniem. 

W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku jako oddolna 
inicjatywa osób świeckich. Z każdym rokiem wzrastała liczba zaangażo-
wanych osób i chęć wspólnotowej modlitwy za kapłanów. Rozpoczęto 
organizowanie pielgrzymek i spotkań modlitewnych w różnych miej-
scach w Polsce. Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało się w Gnieźnie i Pozna-
niu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks. Bogusława Nagel  
z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modli-
twy za Kapłanów „Margaretka”. W Diecezji Siedleckiej Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda dekretem z dnia 20 września 2019 roku 
mianował duszpasterzem Apostolatu Margaretka ks. kanonika Krzysztofa 
Skwierczyńskiego. 

Istotą Apostolatu Margaretka jest codzienna modlitwa za konkretnych 
kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Ojcu Jozo 
Zovko, byłemu proboszczowi parafii w Medziugorju, objawiła się Mat-
ka Boża i płakała przed nim z powodu kapłanów. Maryja powiedziała o. 
Jozo: Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą 
mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim 
kapłanom, aby modlili się na różańcu każdego dnia. Matka Boża płaka-
ła, gdyż wielu kapłanów przestało przeżywać tajemnicę Kapłaństwa 
z pokorą i dziękczynieniem. Wielu księży zdradziło swoje powołanie, 
odeszło ze stanu duchownego, dając przy tym zgorszenie dla wiernych. 
Byli obdarzeni wieloma łaskami, ale upadli z powodu braku dostatecz-
nej pomocy płynącej z modlitwy Kościoła, a więc nas wszystkich. Matka 
Boża pragnie, aby wierni gorąco kochali swoich kapłanów. Oni są naszymi 
przewodnikami w drodze do Domu Ojca. Bez modlitwy i wiernych kapła-
nów Kościół nie wie dokąd iść, brakuje nam podstawowych źródeł, a więc 
Eucharystii i sakramentu pojednania. Wierni bez kapłanów są jak pędy 
oddzielone od winnego krzewu. Przez ich ręce otrzymujemy wszystko, 
co najcenniejsze w czasie ziemskiej pielgrzymki. Pan Jezus ustanowił Sa-
krament Kapłaństwa, byśmy nie łaknęli i nie pragnęli w drodze do Nieba. 
Matka Boża chce, aby każdy kapłan miał swoje miejsce w twoim sercu,  

w twojej modlitwie, w twojej rodzinie. Mamy otoczyć kapłanów ducho-
wą ochroną i materialnym wsparciem. Margaretka jest wspaniałym Bo-
żym dziełem. Ojciec Jozo wspomina: Pewnego dnia przybyła pielgrzymka  
z Kanady. W Tihaljinie, czekając na mnie aż wrócę z pogrzebu, pani profesor 
dogłębnie poruszona nauką o kapłaństwie oraz orędziami Matki Bożej – 
utworzyła za mnie pierwszą Margaretkę. W centrum pierwszej Margaretki 
wpisała moje imię. Wtedy oni złożyli przed Bogiem przysięgę, że będą się 
modlić za mnie przez całe swe życie! Teraz czuję się jak mała rybka w wo-
dzie. Codziennie Kościół modli się za mnie! Zachowuje mnie w swoim sercu, 
myśli o mnie! W tych słowach odnajdujemy cały sens tej jakże pięknej 
inicjatywy! Nasi kapłani będą na tyle święci, na ile pomożemy im w tym 
dążeniu gorliwą modlitwą. Nie krytyka, albo brudne pomówienia, ale 
szczera modlitwa uchroni ich od ataków złego ducha. Szatan krąży wo-
kół kapłanów i czyha nieustannie, aby znaleźć jakąś przestrzeń, w której 
może „dopaść” kapłana. Wielkim orężem i ochroną przed złem jest nasza 
modlitwa za księży! Matka Boża właśnie tego pragnie, by chrześcijanie 
umieszczali swoich kapłanów w centrum swej modlitwy, swoich serc, 
swoich myśli. 

Wszystkie niezbędne informacje na temat modlitwy margaretkowej 
odnajdziemy na stronie Krajowego Duszpasterstwa Apostolatu Modlitwy 
za Kapłanów „Margaretka” (www.apostolatmargaretka.pl), odnajdziemy 
tam również instrukcję jak założyć Margaretkę, ale sprawa jest bardzo 
prosta: niezbędnych jest siedem osób (jak siedem płatków kwiatka), 
które podejmą się codziennej modlitwy za wybranego kapłana – każde-
go dnia tygodnia modli się kolejna osoba. Modlimy się do końca nasze-
go życia (Czy to długo? Nikt tego nie wie! Może miesiąc, a może lata!). 
Wybieramy sobie modlitwę, choć najczęściej odmawiana jest Koronka 
Pokoju, zwana też Koronką Medziugorską plus krótka modlitwa za ka-
płana. Zakupujemy blankiety Margaretkowe (dla każdego modlącego 
się oraz kapłana), na płatkach kwiatka wypisujemy nazwiska i imiona 
osób modlących się za kapłana, zaś w centrum kwiatka wpisujemy imię 
i nazwisko kapłana, za którego modlimy się. Umawiamy się z kapłanem 
i wręczamy uroczyście jeden blankiet Margaretki, jako znak widzialny 
naszej modlitwy. Nie ma tutaj żadnej trudności, potrzebne są tylko chęci 
do podjęcia tej jakże ważnej misji modlitewnej. 

Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! To wielkie  
i głębokie doświadczenie wspólnoty modlitewnej. Ażeby nie zapomnieć 
o modlitwie, to dobrze jest mieć pod opieką modlitewną 7 księży (każ-
dego dnia inny kapłan), wówczas Margaretka staje się naszą codzienną 
modlitwą, jakże miłą Matce Najświetszej. (G Ł-K)

 Q Krystyna 
Uczestniczę w spotkaniach Kręgu biblijno-liturgicznego od początku. 

Systematyczny udział daje mi możliwość poznania Pisma Świętego, spo-
tkania ze Słowem Bożym, które wyjaśnione i poszerzone żyje we mnie 
przez kolejne dni, tygodnie. Obserwuję jak to żywe Słowo oddziałuje na 
moją codzienność. Kiedy pojawia się jakiś lęk, zwątpienie, przypominam 
sobie słowa Jezusa, które wypowiedział w Wieczerniku do Apostołów: 
„Nie bójcie się, bo Ja Jestem z wami. Jam zwyciężył świat”. Pan Bóg za 
pośrednictwem Ewangelii mówi do mnie, żebym się nie bała. 

Prowadzi mnie przez trudy życia, błogosławi mi i zapewnia, że nie 
jestem sama. Pragnę cały czas poznawać Słowo Boże, bardziej i głę-
biej, bo ono staje się moim codziennym drogowskazem. Mam świa-
domość tego, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa”, dlatego od wielu lat codziennie czytam i rozważam treści 
biblijne. Uważam, że proste modlitwy to za mało, że trzeba znać hi-
storię życia Chrystusa, Stary Testament, by się otworzyć na wiele łask  
i ich doświadczać. 

 Q Dorota
Jestem stałym uczestnikiem kręgu od lutego 2020 roku. Przyszłam 

zobaczyć jak wygląda to spotkanie i już zostałam. Duch Święty sprawił, 
że pojawiła się we mnie tęsknota za Słowem Bożym. Szczególnie tra-
fiają do mnie świadectwa, które dają uczestnicy naszych spotkań. Za 
każdym razem, gdy słucham czytań i Ewangelii w jakiś cudowny sposób 
odnajduje w ich treści odpowiedzi na różne sytuacje, czy wątpliwości 
danego dnia.

To jest tak jakby Pan Bóg wiedział, co mnie trapi w danym momencie 
i Słowem Bożym mnie pokrzepiał, jakby mówił bezpośrednio do mnie. 
Mam też świadomość, że w poprawnym rozumieniu Słowa Bożego jest mi 
potrzebny przewodnik. Ks. Ireneusz swoim przystępnym komentarzem 
do treści biblijnych rozbudził we mnie potrzebę zaglądania do Pisma 
Świętego. Duch Święty działa w tym przypadku przez drugiego człowie-
ka. Przez rozważanie Słowa Bożego czuję, że widzę więcej i szerzej, bo do 
tej pory widziałam, patrzyłam, ale nie dostrzegałam. 

(EZ) 

Krąg biblijno-liturgiczny - świadectwa
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 20)

Pociecho nieszczęśliwych – módl się za nami

ZDALNIE

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w bazylice ka-

tedralnej włocławskiej w roku 1924. Byłem święcony sam – 3 sierpnia. Moi 
koledzy otrzymali święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu poszedłem do szpi-
tala. Była to jednak szczęśliwa okoliczność, gdyż dzięki temu mogłem otrzymać 
święcenia w kaplicy Matki Bożej. Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian, 
pan Radomski, powiedział do mnie: Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba 
raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń. Tak się wszystko układało,  
że tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten dziwny obrzęd, 
który miał wówczas miejsce. Byłem tak słaby, że najwygodniej mi było leżeć 
krzyżem na ziemi, niż stać.

Po pandemii pierwsi goście przybywają do Za-
kopanego. Na jednej z kwater sala recepcyjna. 
Jest włączony duży telewizor, a na nim widok 
hal i pasących się owiec. Przy telewizorze siedzi 
owczarek podhalański i pilnie obserwuje pasące 
się stado. Gość pyta godpodarza:
– O... macie psa, który telewizję ogląda?
– Nie... on tak tu siedzi, bo przyzwyczaił się  
do pracy zdalnej podczas epidemii.
DWIE GRYPY
Spotykają się dwie grypy: zwykła i koronawirus. 
Grypa zwykła mówi do koronawirusa:
– Ja jestem groźniejsza, zabijam wiecej ludzi  
od ciebie!
– Ale ja mam lepszy marketing z reklamą  
w radio, telewizji i internecie!
LIST DO PANA BOGA
Mały Adaś w niedzielny wieczór, przy zachodzą-
cym słońcu, postanowił napisać list do Pana Boga:
– Panie Boże! Cały czas myślałem, że kolor po-
marańczowy nie pasuje do purpurowego. Ale jak 
zobaczyłem zachód słońca, który nam dziś zro-
biłeś, to pomyślałem, że Ty potrafisz wszystko! 
Było super!
WOŁANIE Z FACEBOOKA
Oto autentyczna prośba młodej kobiety, napisa-
na na stronie jednej z warszawskich grup spo-
łecznościowych. Niewiasta „na gwałt” potrzebuje 
„oświadczenia”: 
 – Sąsiedzi, czy ktoś wie gdzie dostanę oświadcze-
nie z pieczątką kościoła abym mogła być chrzestną? 
Jestem po ślubie cywilnym i 3 kościoły mi odmówi-
ły, ponieważ nie jestem po ślubie kościelnym. Może 
ktoś wie gdzie kupię takie oświadczenie z piecząt-
ką, abym wpisała tylko tam moje dane? Jestem po 
bierzmowaniu, Kościołowi chodzi tylko o ten ślub 
cywilny zamiast kościelnego. Byłam w mojej parafii 
i dwóch innych kościołach.
Na szczęście ktoś z rozsądnych sąsiadów odpisał:
 – Rodzice chrzestni są po to, żeby wspomagać ro-
dziców dziecka w przekazywaniu wiary. Taka jest 
ich rola. Zresztą w trakcie uroczystości publicznie się 
do tego chrzestna/chrzestny zobowiązuje. To nie jest 
jakieś opieczętowanie na Uber ciocie level 100. Po co 
takie kombinacje? Jak Pani nie zgadza się z nauką 
Kościoła, to po prostu proszę grzecznie rodzicom 
odmówić, a nie pozbawiać dziecka realnie wierzącej 
osoby. Po co kłamać?
ŚMIERĆ PLOTKI
Córka zbulwersowana przychodzi ze szkoły do 
domu i żali się matce:
 – Wiesz, mamo, jakie głupie rzeczy powtarzają 
dziewczyny w klasie o Kaśce, mojej koleżance. Ja 
ją dobrze znam. To co mówią jest nieprawdą. Czy 
plotka kiedykolwiek umiera?
– Tak, córeczko, plotka umiera wtedy, gdy trafi 
do ucha mądrego człowieka. Gdy dociera do uszu 
głupich ludzi, poszerza swoje terytorium.

Pocieszanie strapionych, nieszczęśliwych, 
cierpiących jest duchowym uczynkiem miło-
siernym. Pocieszając innych, okazujemy mi-
łosierdzie jakie Bóg ma wobec każdego z nas.  
W 2 Liście do Koryntian czytamy: Błogosławio-
ny Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, 
który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, 
byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiej-
kolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od 
Boga (2 Kor 1, 3-4).

Wśród nas wiele jest osób smutnych, które 
nie radzą sobie ze swoimi problemami. Nieza-
leżnie od tego, czy są to problemy finansowe, 
trudności małżeńskie, zbuntowane dzieci, trud-
ności w związkach, śmierć bliskich, czy tysiące 
innych nieszczęść, wszyscy doświadczamy nie-
szczęść w życiu. Święty Józef wzywany tymi 
słowami, jest dla nas pociechą i umocnieniem. 
Sam znał trudów życia i dlatego jest szczegól-
nym znakiem jak szukać rozwiązania naszych 
trudnych spraw w Bogu; jest świadkiem tego, 
że życie bez Boga, a często wbrew Bogu, staje 
się życiem smutnym, coraz bardziej nieszczęśli-
wym, niespokojnym. Bo źródłem prawdziwego 
nieszczęścia, smutku człowieka jest grzech, 

oddalenie się od Boga, układanie życia po 
swojemu. Troską świętego Józefa było, aby nie 
postąpić w życiu wbrew Bogu i Jego nakazom. 
Do zmartwionego Józefa, który nie wiedział 
jak zachować się wobec tajemniczego poczęcia 
Maryi, wobec planów Bożych względem niego, 
Bóg posłał anioła. Tak i do nas, jeśli zwrócimy 
się w naszym nieszczęściu do Boga na wzór 
świętego Józefa, Bóg pośle anioła, który przyj-
dzie z rozwiązaniem naszego problemu, z siła-
mi, abyśmy mogli podjąć nasz życiowy krzyż. 
W przypadku każdego cierpienia, które prze-
żywamy, Bóg ofiarowuje swoje miłosierdzie  
i pocieszenie, których potrzebujemy. Jednak nie 
zatrzymujmy dla siebie otrzymanych łask. Oka-
zujmy miłosierdzie i pocieszajmy ludzi wokół 
nas, zwłaszcza nasze rodziny. Święty Józef jako 
życzliwy i kochający ojciec może wstawiać się 
za nami w potrzebie.

Święty Józefie, Pocieszycielu Nieszczęśli-
wych, módl się za mnie, abym był miłosierny 
dla innych, tak jak Bóg jest dla mnie miłosierny. 
Daj mi współczujące serce dla tych, którzy są mi 
powierzeni i pokorę, aby otrzymać miłosierdzie 
i współczucie w czasach, gdy jestem cierpiący. 
(AZ) Cdn. 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa  
przygotowują się: 

Zapowiedzi

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

l Tomasz Kacper Kobyliński, kawaler z para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyszkowie  
i Magdalena Anna Bojar, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 1
l Dominik Krupa, kawaler z parafii tutejszej  
i Natalia Niedźwiedź, panna z parafii tutejszej – 
zapowiedź 1
l Marcin Chajewski, kawaler z parafii Pruszyn  
i Justyna Sowińska, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź 2
l Piotr Piekart, kawaler z parafii tutejszej  
i Ilona Aneta Grochowska, panna z parafii  
św. Teresy w Siedlcach – zapowiedź 2  

W „Echu Katolickim”

•	 O	 założeniach	 i	 planach	 nowo	 powstałego	 
w diecezji siedleckiej duszpasterstwa chorych.
•	Czym	są	parafialne	kręgi	biblijne	i	gdzie	tkwi	

tajemnica ich popularności? 
•	O	tym,	jak	dobrze	przygotować	się	do	Mszy	św.	

- w materiałach formacyjnych Akcji Katolickiej.
•	Czy	wyższe	uczelnie	wrócą	jeszcze	do	normal-

nej pracy? A może nauka zdalna stanie się ich 
stałym elementem?
•	 O	 nowych	metodach	 i	 szansach	 ratowania	

słuchu opowiada światowej sławy otochirurg.
•	W	numerze	także	materiały	formacyjne	dla	Kół	

Żywego Różańca.
Zapraszamy do lektury!


