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SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Owoc wiary i miłości  
dzięki trwaniu w Jezusie
Rozważania do Ewangelii z V Niedzieli Wielkanocy (2 maja)
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 lub: Alleluja
2. czytanie (1 J 3, 18-24) Miłujmy czynem i prawdą
Ewangelia (J 15, 1-8)
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

Dziś w Ewangelii Chrystus daje nam obietni-
cę: owoc obfity przyniesiecie i staniecie się mo-
imi uczniami. Uczeń słucha swego nauczyciela, 
chce się od niego uczyć. Jeśli jesteśmy ucznia-
mi Jezusa, będziemy Go słuchać i naśladować, 
swoje plany dostosujemy do Jego planu, z wiarą 
przyjmiemy to, czego On chce nam udzielić. Czy 
chcemy to uczynić? 

Owocem spotkania z Bogiem, który jest mi-
łością, staje się posłuszeństwo Jego woli, wy-
pełnianie Jego przykazań. Przynosić owoc wiary  
i miłości oznacza realizować powołanie otrzy-
mane na chrzcie. Droga do tego jest bardzo 
prosta: słuchanie słowa – nawrócenie i wiara 
– wzrost w miłości. Ta drogą mamy podążać co-
dziennie ze świadomości, że odpowiadamy na 
darmową miłość Boga, która nas, grzesznych, 
czyni świętymi. Słuchamy Boga, by Mu uwie-

rzyć, wierzymy, by Go ukochać, kochamy, by żyć  
z Nim wiecznie.

Owoc wiary i miłości przynosimy dzięki zjed-
noczeniu z Jezusem, który nazywa siebie praw-
dziwym krzewem winnym, a nas porównuje do 
latorośli. Jeśli latorośle trwają w krzewie, czerpią 
z niego życiodajne soki i owocują. Jeśli chrześci-
janin jest zjednoczony z Jezusem, przynosi owoc 
obfity. Jednoczymy się z naszym Panem, gdy Go 
spożywamy – gdy przyjmujemy pokarm jakim 
jest Jego słowo i Ciało – przyjęcie tego pokarmu 
daje życie wieczne. Aby wejść do życia wieczne-
go, potrzebujemy oczyszczenia, które – jak uczy 
dzisiejsza Ewangelia – dokonuje się przez słowo 
Boże i przez cierpienie.  

Nikt nie chce podzielić losu wyrzuconej winnej 
latorośli, która usycha i zostaje spalona. Kto trwa 
w Jezusie, kto trwa w Kościele, nie tylko ciałem, 
ale nade wszystko sercem - będzie zbawiony. 
Dzieje się tak dlatego, że Jezus powiedział: beze 
Mnie nic nie możecie uczynić. Nikt z nas sam się nie 
zbawi, nie zapewni sobie życia wiecznego. Potrze-
bujemy Jezusa. Uznajmy tę potrzebę. Dobrze jest 
trwać w Jezusie, podobnie jak winne latorośle 
trwają w krzewie winnym. (xIJ) 

V NIEDZIELA WIELKANOCY 
STANIECIE SIĘ MOIMI UCZNIAMI (J 15, 1-8)

•	 Nie wystarczy być dobrym, trzeba trwać  
w Jezusie, żyć w jedności z Nim, a owoc, o któ-
rym mowa w dzisiejszej Ewangelii musi być 
przynoszony w Chrystusie. Możemy własnym 
wysiłkiem i z własnej inicjatywy robić wiele 
dobrych rzeczy. Jednak Bóg oczekuje, że bę-
dziemy wykonywać Jego wolę, a nie mnożyć 
nawet najszlachetniejsze aktywności. Jeste-
śmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chry-
stusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg  
z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 
2,10). Jeżeli wiernie trwamy w Chrystusie 
przez modlitwę, słuchanie Jego słowa i przyj-
mowanie sakramentów, nasze życie zaczyna 
przynosić owoc zaplanowany przez Boga, 
który nie jest efektem jedynie ludzkich starań 
i może dla nas samych być zaskakujący.

•	 Każda latorośl jest oczyszczana przez różnego 
rodzaju doświadczenia, każdy z nas ma swoją 
historię zbawienia. Wydarzenia naszego życia, 
trudności, przeciwności i cierpienia, o ile prze-
żywamy je w łączności z Jezusem, mogą słu-
żyć naszemu oczyszczeniu, bo często obnażają 
nasze bałwochwalstwo i kierują nas ku praw-
dziwemu Dobru. Aby oczyszczenie przez wyda-
rzenia naszego życia było skuteczne, musimy 
nauczyć się odczytywać naszą historię życia  
w świetle Słowa Bożego. A to z kolei jest moż-
liwe, jeżeli po prostu znamy Słowo i karmimy 
się nim. [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawicie-
la i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, 
wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa  
i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym 
dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Słowa Ojca Świętego Franciszka  
skierowane do Polaków 28.04 br. 

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy 
bracia i siostry, 3 maja będziecie obchodzili uro-
czystość Maryi Królowej Polski. Od siedemnaste-
go wieku naród polski nadaje ten tytuł Matce 
Bożej, oddając się 
w Jej matczyną 
opiekę i  zobo-
wiązując się do 
wiernej służby dla 
sprawy Królestwa 
Jej Syna. Pamię-
tając o ślubach, 
jakie wasi ojcowie 
złożyli na Jasnej 
Górze,  również 
w tych naszych 
trudnych czasach 
podejmujcie za-
wsze  aktualne 
zaproszenie Maryi 

i czyńcie wszystko, co powie wam Jezus. Jego 
błogosławieństwo niech towarzyszy każdemu  
i każdej z was, waszym rodzinom i całemu na-
rodowi polskiemu! Źródło: www.vaticannews.pl
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Oddanie życia Jezusowi przez Maryję 
NIEWOLNIK MARYI Przebywając w uwięzieniu w Stoczku prymas Stefan Wyszyński przez trzy ty-

godnie przygotowywał się do bardzo ważnego dla niego wydarzenia. Pod datą 8 grudnia 1953 r.  
w Zapiskach Więziennych czytamy: Przez 3 tygodnie przygotowywałem duszę swoją na ten dzień. Idąc 
za wskazaniami błogosławionego Ludwika Marii Grignion de Montfort, zawartymi w książce: O dosko-
nałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – oddałem się dziś przez ręce mej Najlepszej Matki  
w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokona-
nie tego radosnego dzieła. Postanowiłem sobie, że pierwszą parafię, którą będę mógł erygować, uczczę 
tytułem „Bożego Macierzyństwa Maryi” . Dalej w Zapiskach spotykamy tekst, który Prymas Tysiąclecia 
zatytułował:  Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej. 

Poniżej przytaczamy jego treść: 
Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patron-

kę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opusz-
czę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czyni-
li, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź 
mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. 
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, do-
bra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak i obecnych  
i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie 
należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą  
i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak 
ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje ręce Niepokalane, Pośredniczko 
łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – soli Deo!   Źródło: www.repozytorium.umk.pl

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 Mateusz Wadas, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny w Suchożebrach  
   i Klaudia Marciszewska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Jakub Olędzki i Karolina Olędzka, z domu Bareja, cywilnie związani, z parafii tutejszej – zapowiedź 1 
l Krzysztof Charuta, kawaler z parafii tutejszej  
   i Paulina Jóźwik, panna z parafii MB Anielskiej w Dziewulach – zapowiedź 1
l Marcin Wyszomierski, kawaler z parafii św. Antoniego w Kotuniu  
   i Patrycja Wakuła, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 
l Łukasz Kompolt, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Talacha, panna z parafii św. Teresy w Siedlcach – zapowiedź 1
l Tomasz Kacper Kobyliński, kawaler z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyszkowie  
    i Magdalena Anna Bojar, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Dominik Krupa, kawaler z parafii tutejszej i Natalia Niedźwiedź, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 O tym, ile Polska zawdzięcza religii ka-
tolickiej.

•	 Czy rozeznający powołanie do kapłań-
stwa może dziś liczyć na życzliwość 
otoczenia? 

•	 W czym kryje się fenomen wysokiego 
zaufania do straży pożarnych?

•	 Unieruchomieni przez pandemię wy-
bierzmy się w duchową pielgrzymkę 
do domku Maryi we włoskim Loreto.

•	 Badania dowodzą, że astmę powodują 
nie tylko alergie.

Zapraszamy do lektury!

W „Echu Katolickim”

 Słowo Pasterskie  
do Maturzystów Diecezji Siedleckiej (2021)

Drodzy i Kochani Maturzyści!
 Za kilka dni każdy z Was przystąpi do najważniejszego na progu doro-

słego życia  egzaminu. Jego wynik często warunkuje wybór dalszej drogi 
życia i staje się przepustką do realizacji życiowych marzeń. Ten etap nauki 
zawsze traktujemy poważnie i odpowiedzialnie.

 Wiemy, jak każdy z Was tęskni za pomyślnym zdaniem wybranych 
przez siebie przedmiotów. Wasze serca wypełnia nadzieja, że z Bożą po-
mocą zrealizujecie skutecznie upragnione marzenia i rozpoczniecie nowy, 
wspaniały etap życia. Wielu z Was trwa ufnie na codziennej modlitwie 
do Ducha Świętego, wypraszając światła, mocy i bogactwa Jego darów.

 Z drugiej strony rozumiemy, że w tych dniach nierzadko towarzyszy 
Wam również lęk i obawa. Maturę bowiem, która sama w sobie jest 
poważnym egzaminem, przychodzi Wam zdawać w czasie pandemii, 
po wielomiesięcznym okresie nauczania zdalnego i przy licznych ogra-
niczeniach sanitarnych. Tym bardziej pragniemy zapewnić Was, drodzy 
Młodzi, o naszej duchowej bliskości, błogosławić Wam i towarzyszyć  
w tych dniach osobistą i wspólnotową modlitwą.

 Drodzy Młodzi Przyjaciele, my biskupi oraz kapłani Diecezji Siedlec-
kiej, od 1 maja aż do wakacji, obiecujemy Wam swoją modlitwę. Każdy 
z Was otoczony będzie w tych dniach sztafetową modlitwą różańcową. 
W parafiach, w których się uczycie i z których pochodzicie, będziemy 
sprawować Msze święte w Waszych intencjach. Będziemy prosili Pana, 

aby poprowadził Was przez ten czas, pozwalając otworzyć się w pełni na 
swój plan miłości. Modlitwą otaczamy również Waszych Rodziców, Kate-
chetów, Wychowawców i Nauczycieli.

 Ufając, że przyjmiecie od nas ten dar modlitwy, z serca Wam błogo-
sławimy

+ KAZIMIERZ GURDA
 BISKUP SIEDLECKI

+ GRZEGORZ SUCHODOLSKI
 BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI SIEDLECKIEJ

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
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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 3 maja 2021 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab) Wielki znak ukazał się na niebie

Psalm (Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d))
Tyś wielką chlubą naszego narodu

2. czytanie (Kol 1, 12-16) Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna
Ewangelia (J 19, 25-27) Oto Matka twoja

7.00 1. + Józefa Malinowskiego w 30 r. – of. rodzina Malinowskich
2. + Stanisława Nowaka w 7 tydzień od śmierci – of. rodzina

8.30 1. + Floriana, Stanisławę z racji imienin, Józefa, Jerzego, Mariana, 
Marka – of. żona

2. + Edwarda Mirońskiego – of. koledzy
10.00 1. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego – of. córka Alina

2. + Stanisława w 26 r. i Anielę w 2 r. Stachowicz – of. rodzina
3. + Grzegorza Soszyńskiego w 2 r. – of. żona

11.30 1. + Józefa i Kazimierę Wojewódzkich
13.00 1. Za parafian i gości
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Antoniego Komorowskiego w 1 r. – of. rodzina
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

19.00 Wieczór Chwały
Wtorek 4 maja 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 
1. czytanie (Dz 14, 19-28) Wędrówki misyjne apostołów

Psalm (Ps 145 (144), 10-11. 12-13. 21 (R.: por. 12))
Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo Albo: Alleluja 

Ewangelia (J 14, 27-31a) Pokój zostawiam wam
6.30 1. + Martę, Leona, Marka i Józefa

2. Dziękczynno-błagalna dla Teresy i Haliny – of. dzieci
7.00 1. + Henryka Stanisławowskiego w 1 r. – of. żona

2. + Irenę, Jana, Andrzeja. Hannę i zmarłych z rodzin Buzuków – 
of. córka

3. + Zygmunta Brochowskiego w 8 r., Alinę Brochocką – of. żona
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. + Krystynę w 8 r. – of. córka
4. + Józefa w 39 r., syna Krzysztofa i rodziców z obu stron rodziny 

– of. żona
5. Dziękczynno-błagalna w 25 r. ślubu Mariusza i Liliany –  

of. mama Marianna Pieńkowska
6. + Jana Łuciów w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Środa 5 maja 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
1. czytanie (Dz 15, 1-6) Spór o przepisy Starego Testamentu

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity
6.30 1. Dziękczynno-błagalna w 14 r. ślubu Agnieszki i Bronisława  

o opiekę Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego
2. + Krystynę Rycielską w 4 r. oraz rodziców Julię i Tadeusza Ros-

sów – of. brat i syn z rodziną
7.00 1. + Wiesława Wołosa i zmarłych z rodziny – of. żona

2. + Siostrę Eugenię w 26 r. i zmarłych z rodziny Wysockich –  
of. bratanice

3. + Stanisławę Ficek, Zofię, Stanisława, Janinę z racji imienin –  
of. Danuta Doroszenko

4. Dziękczynno-błagalna w 3 rocznicę ślubu Edyty i Piotra o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, światło i dary Ducha 
Świętego dla nich i całej rodziny

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

I. Dziękczynno-błagalna w intencji Koła Różańcowego nr 7 i ich 
rodzin o opiekę św. Józefa

18.00 II. Dziękczynno-błagalna w 60 r. urodzin Zofii o opiekę św. Józefa 
– of. mąż z synami i synowa

III. W intencji Pawła: św Józefie poprowadź i obejmij go opieką 
oraz dopomóż mu wyjść z trudnych sytuacji

IV. Dziękczynna w 5 r. urodzin Kai o Boże błogosławieństwo, opiekę 
św. Józefa w dalszych latach życia

V. O zdrowie dla nienarodzonego synka i szczęśliwe rozwiązanie 
Madzi oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dla synka Jasia i rodziców

VI. O łaskę zdrowia dla Ks. Grzegorza Walczuka od Scholi „Świa-
tełko”

VII. Dziękczynno-błagalna w 40 r. ślubu Marii i Janusza Truszkow-
skich z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę  
św. Józefa na dalsze lata życia – of. jubilaci i dzieci

VIII. Dziękczynno-błagalna w 2 r. ślubu Kariny i Jarosława Gawronów
IX. + Waldemara Oskrobę – of. sąsiedzi z I klatki bloku przy ul. So-

kołowskiej 75
X. + Edwarda Mirońskiego o dar nieba – of. członkowie Domowego 

Kościoła
XI. + Urszulę Mitrzak w 8 r. – of. mąż
XII. + Agatę Szczepanik w 21 r. oraz Halinę Szczepanik i rodziców 

z obu stron rodziny – of. córka
XIII. + Edwarda Mirońskiego – of. koledzy z Technikum
XIV. + Jerzego Rucińskiego w msc. po śmierci – of. chrześniak 

Krzysztof
XV. + Wiesława Chomkę – of. koleżanki z firmy Pepko
XVI. + Stanisławę Boruc w 11 r. o życie wieczne – of. syn Adam
XVII. + Tadeusza Wilczura, Roberta Wilczura i zmarłych z obu stron 

rodziny – of. żona
XVIII. + Jadwigę Ługowską i zmarłych z obu stron rodziny
2. Gregorianka: + Janinę Brochocką
3. Gregorianka (zakończenie): + Wincentego Oknińskiego
4. + Waldemara, Stanisława, Zofię i zmarłych z obu stron rodziny
5. + Marię Nieścioruk w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Nabożeństwo majowe - Różaniec wynagradzający prowadzony przez wspól-
notę Cristeros 

19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory o godz. 20.30 (dolny kościół)
Czwartek 6 maja 2021 r.

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
pierwszy czwartek miesiąca 

1. czytanie (1 Kor 15, 1-8) Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi
Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a)) Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 14, 6-14) Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie
6.30 1. + Irenę, Wacława Ślebzak, Ryszarda Jakubiaka, Jacka Kołtuniaka 

– of. Alicja Ślebzak
2. + Krystynę Andrzejewską – of. sąsiedzi

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą  
o obfitość łask Bożych – of. Apostolat ,,Złota Róża”

2. + Stanisława i Stanisławę, Zofię i Feliksa, Sylwestra
3. Dziękczynna z okazji urodzin Macieja o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski dla niego i jego rodziny –  
of. mama K. Pastor

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. W intencjach Wspólnoty Jednego Ducha 
3.+ Jadwigę i Czesława w rocznicę śmierci, Wacławę, Władysława 

– of. córka Barbara Komorowska
4. + Antoniego w 34 r. oraz zmarłych z rodzin Stańskich, Sikor-

skich, Skorupków, Kudelskich i Getlerów – of. córka
5. Poza parafią: Dz. bł. z okazji 7 urodzin Hieronima z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Patrona – of. rodzice
Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 

godz. 21.00

 Słowo Pasterskie  
do Maturzystów Diecezji Siedleckiej (2021)
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Informacje o życiu parafii (2.05)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+Stanisław Zygmunt Nowak + Stanisław Pleskot 

+ Katarzyna Renata Jakubowska 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto.

Piątek 7 maja 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY pierwszy piątek miesiąca 

1. czytanie (Dz 15, 22-31) Dekret Soboru Jerozolimskiego
Psalm (Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12 (R.: por. 10a))

Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów Albo: Alleluja
Ewangelia (J 15, 12-17)

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali
6.30 1. + Stanisława w 25 r., Zuzannę i zmarłych z rodziny Borutów – 

of. K. i Sz. Borutowie
2. + Stanisławę, Franciszka, Zofię, Stanisława i dusze w czyśćcu 

cierpiące
7.00 1. + Stanisławę, Zygmunta z okazji imienin – of. syn z rodziną

2. + Ojca Stanisława Myrchę z racji imienin, szwagra Ryszarda w 4 
r. oraz męża Józefa Duka – of. Barbara Duk

3. + Stanisławę i Bolesława Ślaz – of. córka Barbara
4. + Edwarda Mirońskiego w 30 dz. – of. rodzina

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Stanisławę, Stanisława i Jana
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sobota 8 maja 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 
1. czytanie (Dz 20, 17-18a. 28-32. 36)

Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym
Psalm (Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c)) My ludem Pana i Jego owcami

2. czytanie (Rz 8, 31b-39) Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa
Ewangelia (J 10, 11-16) Dobry pasterz oddaje życie za owce

6.30 1. + Kazimierę, Jozafata, ojca Zygmunta, Wincentego, Józefa i Ha-
linę – of. rodzina 

2. + Stanisława z okazji imienin, Rozalię, Eugeniusza, Stanisława 
i Andrzeja – of. córka E. Łęczycka

7.00 1. + Stanisława Wiśniewskiego z racji imienin oraz Krzysztofa – of. żona
2. + Stanisława Kobusa z racji imienin – of. żona i synowie
3. + Stanisława Klimiuka – of. rodzina

17.00 Ślub: Magdalena Borkowska i Konrad Wiśniewski
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką 

2. Dz. bł. w intencji Zofii, Janusza i Łukasza oraz w intencji Piotra, 
Ewy, Sary i Nadii z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa – of. mama

3. + Zenona Buszko – of. żona i córka z mężem
Nabożeństwo majowe – różaniec za młodzież 

Niedziela 9 maja 2021 r.
VI NIEDZIELA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48) Powołanie pogan do Kościoła
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja
2. czytanie (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością

Ewangelia (J 15, 9-17) Przykazanie miłości
6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Wiktora w 17 r. i zmarłych rodziców – of. żona
8.30 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Stefana w 2 r., Czesławę i zmarłych rodziców – of. siostra
3. + Bronisława, Wacławę i Mariana Wakułów – of. Strzała

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji KŻR nr 10 z prośbą o zdrowie, 
opiekę Matki Bożej Licheńskiej i św. Józefa dla sióstr z Koła i ich 
rodzin – of. Zelatorka Teresa Malinowska

2. Dziękczynna w 13 r. urodzin Mai z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niej i jej rodziców – of. rodzice

3. + Stanisława Skolimowskiego z okazji imienin, Stanisława Pły-
wacza z okazji imienin, Stanisława Gawinkowskiego z okazji 
imienin, za rodziców z obu stron rodziny Marię, Wacławę i Ste-
fana – of. Elżbieta Skolimowska

11.30 1. W intencji Heleny z racji 9 urodzin z prośbą o Boże błogosławień-
stwo – of. rodzice

2. + Stanisława Potyrę w 3 r. i rodziców z obu stron rodziny

 Q DZIŚ w niedzielę 2 maja:
•	W naszej parafii gościmy ks. Waldemara Pawelca z Sekretariatu Fa-

timskiego na Krzeptówkach, który głosi Słowo Boże. Trwa nawiedzenie 
parafii przez FIGURĘ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ. Misja peregrynacji 
tej figury zawiera się w zdaniu: „Matko Boża, zjednocz serca Polaków, abyś 
była bardziej znana i kochana, aby posłanie z Fatimy poznał i wypełnił 
świat”. W kościele są ustawione dwie kolumny. Na jednej z nich jest Pan 
Jezus w Najświętszym Sakramencie, na drugiej Matka Boża w znaku figu-
ry. Figura Matki Bożej Różańcowej będzie obecna do godz. 19.00. Adora-
cja Jezusa będzie dziś trwała także w czasie od zakończenia Mszy świętej 
o godz. 13.00 do rozpoczęcia Mszy świętej o 16.30. 
•	Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. 
•	Taca na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji. 

 Q 3 MAJA w Uroczystość NMP Królowej Polski Msze święte jak w każdą 
niedzielę. Nie będzie Mszy świętej o godz. 16.30. Nabożeństwo majowe  
o 17.30. Wieczór Chwały o godz. 19.00. 

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

cieli św. Józefa;
•	po liturgii nabożeństwo majowe, a następnie mężczyźni z grupy Cristeros 

prowadzą różaniec za Ojczyznę. 
 Q Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Zapisy  

w zakrystii. 
 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY w środę 5 maja o godz. 19.00 w dol-

nym kościele. Zapraszamy także uczestników Rekolekcji oddania życia Je-
zusowi przez Maryję. 

 Q ADORACJA JEZUSA w Najświętszym Sakramencie w ciszy i Godzina 
Święta w czwartek po zakończeniu Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 

 Q W tym tygodniu PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (7.05). Spowiedź  
w czasie Mszy świętych rano i od godz. 17.15. Nabożeństwa do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa po Mszach świętych o godz. 7.00 i 18.00. 

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

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

 Q Przez trzy soboty maja (1, 8, 15) po Mszy Świętej wieczorowej i po 
nabożeństwie majowym będziemy się MODLILI NA RÓŻAŃCU ZA MŁO-
DZIEŻ, ze szczególną intencją umocnienia wiary i o światło Ducha Świętego 
przed egzaminami, wyborem nowych szkół dla uczniów klas 8, za matu-
rzystów, za kandydatów do bierzmowania i za tych, co już ten sakrament 
przyjęli. Pragniemy przez Maryję iść do Jezusa. Zapraszamy. 

 Q WEŹ I CZYTAJ – książki religijne pomocne w słuchaniu Słowa Bożego 
i modlitwie, modlitewniki do św. Józefa, różańce świętego Józefa i inne 
dewocjonalia do nabycia w przedsionku kościoła. 

13.00 1. W intencji Parafian
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Ks. Grzegorza Walczuka w 37 r. 

urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na 
dalsze lata życia – of. Nauczyciele z Zespołu Szkół w Janowie Podl.

16.30 1. + Krzysztofa Paprockiego w 12 r – of. mama
18.00 1. + Rodziców: Genowefę, Stanisława, brata Zdzisława i dziadków
Nabożeństwo majowe 
19.30 Koncert Wielkanocny „Światełka”
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

l z ul. Czerwonego Krzyża 21 – 100 zł 
l z ul. Jagiellońskiej 24 – 100 zł 
l z ul. Jagiełły 15 – 100 zł
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Przenieśmy Dzień Ojca na 19 marca!
Czas nadać Dniu Ojca nową, pogłębioną treść. Centrum Życia  

i Rodziny rozpoczyna kampanię, której celem jest oficjalne prze-
niesienie tego święta na 19 marca, czyli na uroczystość św. Józe-
fa. Na stronie www.DzienOjca.pl pojawiła się specjalna petycja 
w tej sprawie.

Obchody Dnia Ojca zapoczątkowano w Polsce ponad 50 lat temu. Usta-
lonej wówczas daty tego święta – 23 czerwca – nie powiązano jednak 
z żadnym historycznym wydarzeniem lub postacią. Dość wspomnieć, że 
poza Polską tego dnia Dzień Ojca obchodzony jest jeszcze… w Nikaragui. 
Centrum Życia i Rodziny zainaugurowało kampanię społeczną, mającą 
zachęcić polskie władze do oficjalnego powiązania obchodów Dnia Ojca 
z osobą św. Józefa.

– Dzień Ojca jest od lat w cieniu Dnia Matki. Do tego stopnia, że wielu 
Polaków nie wie, kiedy się go obchodzi. A tymczasem, w dobie powszech-
nego kryzysu męskości, należy w sposób szczególny doceniać ojcostwo oraz 
przypominać jak ważna jest rola ojca w kształtowaniu życia rodzinnego  
i społecznego – zauważa Paweł Ozdoba, prezes Centrum życia i Rodziny.

– Zależy nam, aby Dzień Ojca przestał być świętem pustym – mówi 
Paweł Ozdoba. – Święty Józef sprawdził się więc jako ojciec w każdych 
warunkach: i w momentach trudnych, i w żmudnej codzienności. Dlatego 
jest doskonałym przykładem dla dzisiejszych mężczyzn: i w pracy zawo-
dowej, i w pracy nad sobą, a nade wszystko w pełnym miłości i odpowie-
dzialnym ojcostwie – dodaje.

Na stronie www.DzienOjca.pl Centrum Życia i Rodziny przygotowa-
ło petycję do Pani Marszałek Elżbiety Witek z prośbą o podjęcie działań  
w kierunku ustanowienia Dnia Ojca 19 marca. „Kultura europejska Zacho-
du i Wschodu stawiają św. Józefa za wzór ojca i męża, podkreślają jego 
odwagę, odpowiedzialność i zdolność do poświęceń dla powierzonych 
mu osób nawet wbrew własnemu interesowi. (…) Współcześni męż-
czyźni, niezależnie od wyznawanej wiary i poglądów, mogą odnaleźć  
w postawie Świętego Józefa potrzebne dla siebie wskazówki, jak realizo-
wać swoje ojcowskie powołanie” – czytamy w dokumencie.

Inicjatorzy kampanii podkreślają, że m. in. we Włoszech, Hiszpanii, 
Portugalii czy nieodległej kulturowo Chorwacji, Dzień Ojca jest obchodzo-
ny 19 marca – w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi. 

To nadaje świętu konkretną treść, ponieważ to właśnie św. Józef jest od 
wieków stawiany za wzór ojcostwa, czemu wyraz dał papież Franciszek, 
ogłaszając rok 2021 rokiem świętego Józefa. W liście otwierającym ten 
czas pokazywał jego osobę m.in. jako ojca czułego, z twórczą odwagą 
czy człowieka pracy.

Akcja spotkała się z życzliwym przyjęciem duchownych – błogosła-
wieństwa w realizacji tego przedsięwzięcia udzielili m.in. abp Stanisław 
Gądecki i abp Andrzej Dzięga.

Przychylność i wsparcie dla kampanii wyraziły również postacie ze 
świata sportu i mediów. Wśród osób, które wspierają kampanię są m.in.: 
windurferka Zofia Klepacka, medalistka Igrzysk Olimpijskich; red. Tomasz 
Wolny, red. Rafał Patyra, aktor i reżyser Jerzy Zelnik, kurator Barbara No-
wak, a także prof. Aleksander Nalaskowski, aktor Marcin Kwaśny, były pił-
karz i reprezentant Polski Marek Citko oraz muzyk Robert „Litza” Friedrich.

Organizatorzy konkludują we wspomnianej petycji zamieszczonej na 
stronie www.DzienOjca.pl: „Przychylenie się do niniejszego apelu sta-
nowiłoby pozytywną deklarację w sferze wartości oraz skierowaną do 
ojców zachętę do coraz pełniejszej realizacji własnego powołania”. Pomy-
słodawcą i realizatorem kampanii jest Centrum Życia i Rodziny.

 Szczegóły: www.DzienOjca.pl Źródło: www.czir.org
Podpisy w tej sprawie będziemy zbierali w zakrystii i w kance-

larii parafialnej w czasie jej otwarcia. 

„Chwalcie 
Pana Niebios...”

Światełko nadal pączkuje. Z każdą niedzielą jest 
nas coraz więcej. Śpiewamy na chwałę Pana.

Dzieci swoją radością, pasją przybliżają nas do 
Boga. W tym trudnym czasie pozwalają zapomnieć 
o wszystkim, chociaż na trochę; wyrwać się ze świa-
ta smutku, przygnębienia, marazmu. Przenoszą nas 
w rzeczywistość Boga; Boga, który jest bliski czło-
wiekowi, który czeka na człowieka, aby go wyzwolić, otoczyć miłością  
i opieką; Boga, który mówi, że nie jesteśmy sami, że zawsze jest nadzieja, 
którą On wlewa w nasze serca.

W tym duchu pragnę zaprosić wszystkich na koncert wielkanocny. 
„Światełko” i Przyjaciele chcą się spotkać ze wszystkimi parafia-
nami 9 maja 2021 r. w naszej świątyni o godz. 19.30, by wspól-

nym śpiewem wychwalać Boga, by cieszyć się tym, że Chrystus 
przez swoją Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie wy-
zwolił nas z niewoli grzechu.

Będzie nam bardzo miło spotkać się z Wami.  Zapraszamy serdecznie
ks. Grzegorz Walczuk,  

„Światełko” i Przyjaciele

POJEDNANIE W MAŁŻEŃSTWIE
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna. 

(opr. xHD)

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 21)

Nadziejo chorych – módl się za nami

ŚPIĄCA KRÓLEWNA

Dziadek pyta wnuczkę:
 – Zosiu, jesteś taka zamyślona. Marzysz o czymś?
 – Tak, dziadku, chcę zostać śpiącą królewną…
 – I chcesz czekać na księcia, który cię obudzi?
 – Tak. A jeśli nie doczekam się księcia, to przy-
najmniej się wyśpię…
WOLNOŚĆ
Z rynku wraca babcia z zakupami i mówi do 
dziadka:
 – Wiesz kochanie, kiedyś to byliśmy wolni, gdy 
telefon był uwiązany do kabla. Dziś cały czas na 
rynku myślałam o tym, że albo zapomniałam 
telefonu, albo czekałam kiedy w torebce usłyszę 
jego dzwonek. To straszne!
ZALICZENIE
Kaśka terroryzuje wszystkich wymagając, aby 
wtedy, gdy ona ma wykłady on-line, w domu 
była absolutna cisza. Wszyscy więc podczas zdal-
nej lekcji chodzą na paluszkach. Po zakończeniu 
babcia pyta wnuczkę:
 – Kasiu, a te twoje studia, takie przez komputer, 
to ci się będą liczyć do czegoś? Czy to tylko tak 
na niby?
SPOSÓB NA STUDENTÓW
Podczas wykładów on-line profesor ma problem 
ze studentami, którzy logują się na wykład, ale 
nie odpowiadają na kwestie proponowane przez 
wykładowcę twierdząc, że w ich komputerze nie 
działa im mikrofon. Nauczyciel akademicki wpa-
da na pomysł i oznajmia:
 – Osoby, którym nie działa mikrofon i nie mogą 
brać czynnego udziału w zajęciach, napiszą  
w domu pracę na 5 stron. Sporządzam listę.
Po króciutkiej chwili studenci zgłaszają się po 
kolei:
 – Panie profesorze, mikrofon działa. Udało się się 
go naprawić w ostatniej chwili.
ZAKUPY
Mąż z żoną są na zakupach. Ona do niego:
 – Kochanie, zobacz, jakie śliczne buty znalazłam, 
ale zapomniałam prtfela.
 – A ile te buty kosztują?
 – 700 złotych.
Mąż wyciąga portfel i daje żonie 50 zł:
 – Weź taksowkę i jedź po portfel.
KONKLAWE
Nad wiejskim posterunkiem policji z komina wy-
dobywa się biały dym. Ksiądz z organistą wracają 
z pogrzebu i patrzą w górę:
 – Ciekawe czym i dlaczego oni tam palą, że taki 
biały dym?
 – Myślę, że wybrali nowego dzielnicowego!

Sprzedam tanio sprawny aparat 
CPAP firmy Apex do leczenia  

obturacyjnych bezdechów sennych  
oraz fotel ortopedyczny z funkcją masażu.  

Tel. 697 137 242

Nadzieja to jedna z trzech cnót boskich. Nie 
jest tożsama z nadmiernym optymizmem lub 
naiwnością. Nie oznacza ona też nieustannego 
stanu radosnego czekania na pomyślne zdarze-
nia (cuda) mimo rzeczywistych, niepomyślnych 
okoliczności. Pewne doświadczenia, które spo-
tykają człowieka w życiu mogą osłabić nadzie-
ję, lecz zasadniczo ktoś przekonany o sensie  
i przychylności świata podejmuje działania, 
które mogą odwrócić niekorzystną sytuację. 
Bycie człowiekiem nadziei nie sprawia, że nie 
doświadcza on nieszczęść, bezsensu czy zwąt-
pienia, lecz nadzieja pomaga mu znajdować 
sposoby przetrwania nawet w trudnych chwi-
lach. Bazą są  zawsze fundamentalne wartości, 
które nadają  życiu sens. Silna wiara, że świat 
jest dla nas przychylny i sprawiedliwy sprawia, 
że łatwiej pogodzić się  ze strata , radzić sobie  
z trudnymi sytuacjami i przystąpić do budowa-
nia nowego życia. 

Benedykt XVI napisał że „Bóg jest funda-
mentem nadziei – nie jakikolwiek bóg, ale ten 
Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas do 
końca”. Nasza nadzieja oparta na Bogu obejmu-
je nie tylko życie wieczne, ale również każdy ko-
lejny dzień naszego życia doczesnego, w który 
wchodzimy z radosną nadzieją, bo wiemy, że 
jesteśmy w dobrych rękach. Nie wiemy, co nas 
czeka, ale wiemy Kto nad tym czuwa, dlatego 
jesteśmy spokojni i pełni nadziei. I zgodnie  

z poleceniem św. Augustyna z Hippony, pracu-
jemy tak, jakby wszystko zależało od nas, ale 
ufamy tak, jakby wszystko zależało od Boga.

Nadzieja chrześcijańska polega więc na 
zawierzeniu Bogu. Święty Józef często jest 
nazywany mężem zawierzenia. Jest nie tylko 
mężem zawierzenia dlatego, że sam w pełni  
i we wszystkim zawierzył Bogu i pozwolił Mu 
się prowadzić, ale też dlatego, że jemu, Józe-
fowi, możemy wiele spraw zawierzyć. Uczymy 
się tego rozważając kolejne wezwania litanii. 
Zawierzamy mu również problemy związane ze 
zdrowiem. Litania zachęca, aby widzieć w nim 
nadzieję na uzdrowienie albo na zrozumienie 
sensu cierpienia.  Kościół nazywa Maryję Uzdro-
wieniem chorych, a Józefa Nadzieją dla nich. 

Nazywając Świętego Józefa Nadzieją chorych 
prosimy, dotknięci cierpieniem, o pomoc w za-
wierzeniu się Bożej Opatrzności, w zrozumieniu, 
że warto być w Bożych rękach, nawet jeśli jest to 
związane z bólem. I mimo wszystko trwać przy 
Nim wierząc, że On wyprowadzi z tego cierpienia 
dobro, że Bóg zna jego sens. I właśnie Święty Jó-
zef, jeśli nawet nie rozumiał Bożych planów wo-
bec siebie, zawsze je wykonywał zgodnie z wolą 
Bożą. Przyjmował wolę Bożą. Bardzo ważne,  
a często trudne jest przyjęcie woli Bożej właśnie 
w chorobie. Czy będzie to uzdrowienie, czy po-
korne trwanie w chorobie. Takiej postawy uczmy 
się od naszego Patrona. (AZ) Cdn.

W ostatnią niedzielę (25 kwietnia 2021 r.)  
w naszej parafii powiększyło się grono mini-
strantów (służby liturgicznej). 10 kandydatów 
na ministranta przygotowywało się przez wiele 
miesięcy do tej posługi. Przez ten okres kandy-
daci mieli szarfy założone przez ramię jako 
znak, że przygotowują się do bycia ministran-
tem. Teraz strojem ministranta jest komża. 

Każdy ministrant przez systematyczne 
uczestnictwo we Mszy świętej ma możliwość 
rozwoju duchowego, zaprzyjaźnienia się z Je-
zusem obecnym w Chlebie (Eucharystii). Nowi 

ministranci przyjęli tę posługę na Mszy św.  
o godz. 11.30. Byli to następujący kandydaci:

Jakub Barszcz, Bartosz Dmochowski, 
Krystian Dmochowski, Bartłomiej Dybow-
ski, Norbert Gałecki, Filip Jerzykowski, 
Dawid Ruciński, Piotr Rytel, Stanisław 
Szczęch, Mateusz Wołyniec

Nowym ministrantom życzymy, aby poko-
chali tak Eucharystię jak ich patron błogosła-
wiony Carlo Acutis. 

Ks. Mariusz Baran 

Nowi ministranci


