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KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY  
we wtorek o godz. 19.30. (xIJ)

Numer 20 (1087) 16 maja 2021 r.

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Dz 1, 1-11)
Uniósł się w ich obecności w górę
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))
Pan wśród radości wstępuje do nieba
2. czytanie (Ef 4, 1-13)
Dojdziemy do miary wielkości według Pełni 
Chrystusa
Ewangelia (Mk 16, 15-20)
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po pra-
wicy Boga

Podstawowym faktem naszego życia, który 
sprawił, że uczestniczymy w Eucharystii, jest 
nasz chrzest. We chrzcie otrzymaliśmy powo-
łanie do bycia dziećmi Boga Ojca, uczniami  
i braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego.

Papież Benedykt XVI pisał w „Spe salvi”: Zosta-
ła nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą 
której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: 
teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeży-
wać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu 
możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że 
usprawiedliwia trud drogi. Potrzebujemy małych  
i większych nadziei do tego, aby żyć. Wszystkie one 
są jednak niewystarczające. Tą wielką nadzieją 
może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat,  
i który może nam zaproponować i dać to, czego 
sami nie możemy osiągnąć (SS 1; 31). 

Nadzieję naszego powołania otrzymujemy  
i poznajemy we wspólnocie Kościoła. Tą nadzie-
ją jest Chrystus, który umarł za nas na krzyżu, 
wyszedł ze swego grobu, pokruszył kajdany 
piekła, więzy jeńców rozerwał i dźwiga nas  
z grobu naszych grzechów, dając prawdziwe  
i pełne życie. Naszą nadzieją jest Chrystus, 
który dziś wstępuje do nieba, by to niebo nam 
otworzyć. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy Ciałem 
Chrystusa i mamy prawo mieć nadzieję, że po-
łączymy się z Nim w chwale. Dziś pełni świętej 
radości składajmy dziękczynienie Bogu Ojcu za 
naszą nadzieję, za Jezusa Chrystusa, który daje 
nam życie wieczne. 

Jezus odszedł do nieba, ale obiecał: Oto ja 
jestem z wami przez wszystkie dni aż do skoń-
czenia świata (Mt 28, 20). Słowa dotrzymał. Jest 
z nami, przemawia w swoim słowie, przyjdzie 
ukryty pod postaciami chleba i wina, działa 
przez swoich kapłanów, jest w każdym z nas. 

Jego największym pragnieniem jest, abyśmy 
byli tam, gdzie On jest, abyśmy Go przyjmowa-
li, abyśmy się Nim karmili i przez to stawali się 
do Niego podobni.

Radości spotkania Chrystusa, który jest naszą 
nadzieją, nie możemy zatrzymać dla siebie. Dziel-
my się nią z ludźmi, którzy nie mają nadziei. Jezus 
nam zapowiada: Będziecie moimi świadkami (Dz 
1, 8). Do nas są skierowane słowa: Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Aby iść, trzeba wstać ze swego miejsca, opuścić to, 
co wygodne, to, co jest wyborem łatwego życia 
bez podejmowania odpowiedzialności za siebie  
i innych. Idźcie na cały świat, do wszystkich osób, 
do wszystkich środowisk, z tą świadomością, że 
wszędzie są ludzie potrzebujący Ewangelii. Jako 
uczniowie Pana mamy głosić Ewangelię, czyli 
przekazywać słowo Jezusa, być Jego narzędzia-
mi. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy okażemy 
posłuszeństwo naszemu Panu, gdy przyjmiemy 
dar Ducha Świętego. My mamy tylko siać słowo, 
Bóg da wzrost, zatroszczy się o owoce. Głoszone 
słowo ma taką moc, że wzbudza w słuchaczach 
pragnienie Boga. Ukazuje im światło pośród 
ciemności. Sprawia, że człowiek zaczyna przeży-
wać nawrócenie, że otrzymuje łaską wiary, która 
rodzi się przecież ze słuchania słowa. 

W pierwszych wiekach Kościoła mocno ak-
centowano prawdę, że chrzest jest przyjmowa-
ny jako sakramentalna pieczęć istniejącej już  
w człowieku wiary. Najpierw była wiara i na-
wrócenie, później sakrament chrztu. Jezus 
mówi: Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zba-
wiony, abyśmy pamiętali, że sam chrzest nie 
jest działającą automatycznie przepustką do 
nieba. By otrzymać zbawienie trzeba wierzyć  
i przeżywać nieustannie nawrócenie. (xIJ)

UROCZYSTOŚĆ  
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

POSZLI I GŁOSILI EWANGELIĘ WSZĘDZIE  
(Mk 16, 15-20)

•	 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawio-
ny, a kto nie uwierzy ten się potępi. Oczywiście 
opisane tu potępienie nie jest karą, ale konse-
kwencją odrzucenia Boga i Jego miłości. Każdy 
człowiek wcześniej czy później skonfrontuje się  
z prawdą o sobie i zobaczy swoją grzeszność, 
niedoskonałość. Bez Ewangelii, która mówi 
o Bogu zakochanym w człowieku do szaleń-
stwa, bez Miłości Miłosiernej człowiek sam 
siebie potępi. Czy wierzymy i doświadczamy 
osobiście, ze Bóg nas kocha? Jeżeli nie, to pro-
śmy Ducha Świętego by nas do tego uzdolnił. 
Niech Ewangelia przeniknie nie tylko do na-
szych umysłów, ale do głębi naszych serc!

•	 Jezus wstąpił do nieba na Górze Oliwnej, czyli 
tam, gdzie Jego uczniowie Go zdradzili i zo-
stawili. Apostołowie na pewno mieli bolesne 
wspomnienia związane z tamtym miejscem, 
przypominało im ich słabość. Jezus chciał ule-
czyć ich pamięć, nauczyć pokory, pokazać jak 
wielkie jest Jego miłosierdzie i zapewnić, że  
w ich życiu zdarzą się wielkie cuda.

•	 Już nie musimy się potępiać z powodu naszych 
grzechów. Jezus odkupił nas swoją krwią. Wie-
rząc w Jego nieskończoną miłość do nas, zosta-
jemy zbawieni. Czy to nie jest radosna nowina, 
którą trzeba głosić wszędzie? My również, tak 
jak apostołowie, jesteśmy do tego powołani.

•	 Jezus wstąpił do nieba, ale ponieważ jest Em-
manuelem, to znaczy Bogiem z nami, jest też  
w nas. Jeżeli Bóg jest w niebie i w nas, to znaczy, że  
w naszym sercu jest niebo! Jezus jest obecny 
wśród nas wierzących poprzez swojego Ducha  
i chce z nami współdziałać. Otwierając się na Jego 
obecność możemy owocnie głosić Ewangelię. 
A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły.   [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Wniebowstą-
pienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej 
natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości skła-
dali Tobie dziękczynienie, i utwierdź naszą nadzie-
ję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, 
połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Kto wierzy,  
nigdy  

nie jest sam
(Benedykt XVI)
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Uzdrowienie przez Maryję
28 maja o godz. 18.00 zostanie odprawiona trzecia już Msza św. o uwolnienie i uzdrowienie.  
W związku z tym, że przeżywamy miesiąc poświęcony Matce Bożej będzie to nabożeństwo,  
w którym powierzymy swoje bóle i słabości Bogu właśnie przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

 Q Przed nami kolejne nabożeństwo połączone z adoracją,  
w którym będziemy modlić się o uzdrowienie i uwolnienie. Jak 
powinniśmy się do niego przygotować duchowo, by było owocne 
i pozwoliło nam otworzyć się na działanie Boga?

 – Podczas najbliższej Mszy św. będziemy modlić się o uzdrowienie  
i uwolnienie przez Maryję, która, jak podaje Pismo św., stopą zmiażdżyła 
głowę diabłu. Jest Tą, która zwyciężyła i przez Nią my też możemy odnieść 
zwycięstwo. Adoracji będzie towarzyszyło wiele pieśni maryjnych, tych 
znanych, ale też zupełnie nowych, które mają formę śpiewanej modli-
twy. Będziemy w nich prosić Matkę Bożą o obudzenie, czy rozbudzenie 
do wiary. To bardzo piękne pieśni, nie słyszymy ich na co dzień w kościele. 
Będzie to także pierwszy tydzień po uroczystości Zesłania Ducha Święte-
go, zwanej potocznie Zielonymi Świątkami, dlatego skierujemy też nasze 
modlitwy do Ducha Świętego. Uzdrowienie więc będzie się dokonywało 
mocą Ducha Świętego oraz przez wstawiennictwo Maryi. Pamiętajmy, 
żeby w pełni uczestniczyć w Eucharystii, to znaczy przyjąć Komunię św. To 
niezwykle istotne, bo oczyszcza przestrzeń do której zapraszamy Chrystu-
sa. Jeśli pragniemy uwolnienia, wyrzucenia z siebie grzechu, potrzebna 
jest spowiedź. Ten sakrament ma większą siłę niż egzorcyzmy, bo usta-
nowił go Chrystus. Zachęcam do korzystania z sakramentu pokuty, na 
pewno taka możliwość będzie.  

 Q Mamy za sobą dwie Msze św. o uzdrowienie. Frekwencja jest 
coraz większa.

 – Tak. Wzrost był duży jeśli porównamy liczbę uczestników marcowej 
i kwietniowej adoracji. Większe zainteresowanie wśród wiernych bardzo 
mnie cieszy. Te Msze św. mają nas zaprzyjaźnić z Panem Bogiem. Nie moż-
na ich sprowadzić tylko do potrzeby zrealizowania pragnień czy oczekiwań. 
Musimy zacząć od pogłębiania relacji z Bogiem, dlatego, że można być 
uzdrowionym i z powrotem wrócić do złego życia. Może się też zdarzyć, że 
ktoś doświadczy cudu i nie zobaczy w tym Bożej ingerencji. Jeśli otworzymy 
się na Boga, wszystko będzie się układało. Rosnąca frekwencja jest dla mnie  
informacją, że ludzie potrzebują Boga. Msze św. o uzdrowienie i uwolnienie 
nie są jednorazowym koncertem życzeń. Te nabożeństwa mają nas  formo-
wać. Owoce mogą być po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet po kilku 
latach, ale musi być zachowana stała relacja z Panem Bogiem. Mamy być 
mocni duchowo, bo dzisiaj świat jest bardzo zagrożony złem. Czyha na nas 
wiele niebezpieczeństw, zwłaszcza duchowych. Te Eucharystie służą pod-
trzymaniu wiary, mają chronić tych, którzy już są blisko Boga, by w tym 
trudnym świecie nie osłabli, nie utracili więzi z Panem. 

 Q Pierwsze owoce nabożeństw o uzdrowienie już są. Na poprzed-
nim spotkaniu usłyszeliśmy świadectwa. Istnieje jednak niebez-
pieczeństwo, że osoby, które doświadczą uzdrowienia uznają, że 
ich obecność na kolejnych Mszach nie jest już konieczna.

 – Takie podejście jest bardzo powierzchowne i niebezpieczne. Na za-
sadzie, dostałem to, czego pragnąłem i to mi wystarczy. A przecież mo-
żemy doświadczyć więcej cudów. Udział w tych nabożeństwach rozwija. 
My nie wiemy, ile się dokonuje w trakcie Eucharystii przemian, oświeceń, 
uwolnień. Na mówienie o tym decyduje się niewiele osób, a to jest bar-

dzo ważne. Świadectwo jest po to, by dać chwałę Panu i zaświadczyć,  
o tym, że Bóg działa i może dokonać wielkich rzeczy. Jeśli się zamykamy 
na mówienie o tym, to uzdrowienie jest powierzchowne. Zachęcam do 
tego, żeby się otworzyć. Świadectwo przyczynia się do rozwoju i umac-
niania wiary u innych. Taka osoba świecka bardziej ewangelizuje niż 
ksiądz.

 Q Na najbliższej Mszy będzie miało miejsce egzorcyzmowa-
nie soli.

 – Tak. W przyszłym tygodniu ukaże się na ten temat oddzielny arty-
kuł w Opiekunie. Powiem tylko krótko, że egzorcyzmowana sól ma nas 
chronić przed złem. Należy do sakramentaliów, czyli narzędzi ducho-
wych, które pomagają nam w uświęcaniu się. Jej zastosowanie może być 
wielorakie: wewnętrzne, czyli do potraw oraz zewnętrzne do rozsypanie  
w różnych miejscach, pomieszczeniach, nawet na polach, tam, gdzie wy-
daje się, że działa zły duch. Trzeba tylko pamiętać, że sakramentalia to 
nie talizmany. To nie jest tak, że sól egzorcyzmowana ma moc, energię 
sama w sobie, ona jest pobłogosławiona modlitwą, jest znakiem więzi  
z Kościołem i tylko przez wiarę w Chrystusa ona może coś zdziałać w na-
szym życiu. Im większa jest więź z Jezusem i wiara, tym większa może 
być efektywność sakramentaliów. Pamiętajmy też, że przynoszone rzeczy 
błogosławi modlitwa, a nie sama woda, więc nawet jeśli kropla wody nie 
spadnie na daną rzecz, to i tak będzie ona pobłogosławiona. Zapraszam 
28 maja o godz. 18. Cud może się zdarzyć, jeśli uwierzymy i otworzymy 
się na działanie Pana Boga.  (EZ)

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Modlitwa jest takim darem, którego uczyć się 

nie trzeba; wystarczy chcieć się modlić – a przy-
chodzi. Z jej pomocą najłatwiej jest regulować 
wszystkie sprawy i zobowiązania; na modlitwie 
najłatwiej nawiązać kontakt z najbliższymi i zyskać 
spokój o ich losy. Podobnie jak najłatwiej wywdzię-
czyć się za okazane dobro. Gdy nadchodzą cierpie-
nia i udręki, również modlitwa pomaga pokonać 
ich ciężar, gdy składamy Bogu w Jego Ojcowskie 
dłonie wszystko, co boli.

l Piotr Stec, kawaler z parafii tutejszej i Żanna Karolina Ługowska, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Mateusz Janiszek, kawaler z parafii katedralnej Niepokalanego Po-
częcia NMP w Siedlcach i Natalia Kinga Księżopolska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź 1 
l Mateusz Zubek, kawaler z parafii tutejszej i Lucyna Wyrwas, panna 
z parafii Opatrzności Bożej w Warszawie – zapowiedź 1
l Maciej Karcz, kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Dawidziuk, 
panna z parafii św. Jana Chrzciciela w Hadynowie – zapowiedź 1
l Maciej Borkowski, kawaler z parafii tutejszej i Anna Księżopolska, 
panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2 
l Damian Rymuza, kawaler z parafii tutejszej i Marta Grzyb, panna  
z parafii Ducha Świętego w Siedlcach – zapowiedź 2

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. 
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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 17 maja 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 19, 1-8) Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest
Psalm (Ps 68 (67), 2-3. 4 i 5ac. 6-7b. (R.: por. 33a))
Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 16, 29-33) Odwagi, Ja zwyciężyłem świat
6.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty i Józefa z okazji 35 

r. ślubu, o błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodziny – of. syn
2. + Bogdana w 33 r. i Alfredę – of. córka

7.00 1. + Helenę Sawtyruk w 23 r., Stanisława, Krzysztofa, Krystynę, 
Tadeusza i Antoniego – of. wnuczka

2. + Jana, Zofię, Wacława, Stanisława, zmarłych z rodz. Kłosiów, 
Pelagię, Franciszka, Emilię, Tadeusza, zmarłych z rodz. Ciołków

3. + Adolfa Adamczyka – of. rodzina Dmowskich
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Czesławę i Zygmunta oraz dzieci Sławomira i Teresę Myszka 
– of. synowie

3. + za ś/p Amparo w 1 r. śmierci– of. Helena Jurdyka
Nabożeństwo majowe
Spotkanie modlitewne uczestników Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez 

Maryję 
Wtorek 18 maja 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika

1. czytanie (Dz 20, 17-27) Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie
Psalm (Ps 68 (67), 10-11. 20-21 (R.: por. 33a))

Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi Albo: Alleluja
Ewangelia (J 17, 1-11a) Ojcze, otocz swego Syna chwałą

6.30 1. + Zofię w 21 r., Juliana, Mariana, Stanisława i Irenę – of. rodzina
2. + Helenę, Antoniego, Joannę, Tadeusza i zmarłych z rodziny – 

of. Barbara Kukawska
7.00 1. Dziękczynno-błagalna w 13 r. ślubu Małgorzaty i Karola z prośba 

o błogosławieństwo Boże i opiekę św. Józefa
2. + Krystynę Andrzejewską – of. sąsiedzi
3. + Henryka Łopaciuka – of. Aneta i Artur Marzec

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
2. + Janinę Buczyńską w 6 r. – of. córka
3. + Mariana Zdanowskiego w 7 r. – of. żona i córka
4. + Annę Siewruk z racji imienin – of. Dyrektor i pracownicy Po-

wiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach
Nabożeństwo majowe
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Środa 19 maja 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 20, 28-38)
Polecam was Bogu, aby dał wam dziedzictwo ze wszystkimi świętymi

Psalm (Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc (R.: por. 33a))
Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 17, 11b-19) Uświęć ich w prawdzie
6.30 1. + Dariusza Dera w 2 r. i Milana Dera – of. syn i synowa

2. + Bogusława Troć – of. mieszkańcy Purzeca
7.00 1. + Eugeniusza i Zofię oraz dziadków z obu stron rodziny  

– of. Teresa Wrona
2. + Tadeusza Chmielewskiego w 4 r. – of. Jadwiga Chmielewska
3. + Józefa, Eugenię Puchowicz, Jana, Daniela, siostrę Jadwigę  

i męża Stanisława, Marka Zielińskiego, Barbarę Przyborowską 
i wszystkich zmarłych z tych rodzin – of. Władysława Daniel

CZUWANIE ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM 
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 okazji 15 r. ślubu Olgi i Marcina z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
nich i ich dzieci – of. rodzice

18.00 II. Dziękczynno-błagalna w intencji Aliny Kondraciuk z prośbą  
o szczęśliwy przebieg operacji, światło Ducha Świętego dla lekarzy 

III. O zdrowie dla księdza Grzegorza Walczuka
IV. Błagalna o łaskę wiary dla syna i synowej
V. + Józefa, Kazimierę, Albina, Krzysztofa, zm. z rodz. Wojewódz-

kich i Sikorskich
VI.+ Wiktora Sysika, rodziców z obu stron rodziny i dusze w czyść-

cu cierpiące
VII. + Edwarda Mirońskiego – of. koledzy z technikum
VIII. + W rocznicę śmierci Kazimierza Żelizko – of. Anna Głuchowska
IX. + Wiolettę Waniewską w 6 msc. od śmierci – of. rodzina
X. + Tadeusza Wilczura i Roberta Wilczura zmarłych z obu stron 

rodziny – of. żona
XI. + Jadwigę Ługowską i zmarłych z obu stron rodziny  

– of. rodzina
XII. + Tadeusza, Marcina, Józefa i Marka Szczepaników oraz Janu-

sza i Stasia w 4 r.
XIII. + Brata Adama
XIV. + Stanisława Pleskota – of. rodzina Izdebskich
XVI. + Stefanię Suprun – of. sąsiedzi z bloku
XVII. + Romana Chomka – of. rodzina Chomków
2. Gregorianka: + Janinę Brochocką
3. + Jana Rosę w 36 r., zm. z rodz. Rosów i wnuka Mirosława  

– of. córka Genowefa
4. + Karolinę w rocznicę śmierci i Seweryna – of. córka

Nabożeństwo majowe 
19.15 Różaniec za Ojczyznę (część chwalebna) 
20.00 Konferencja o św. Józefie
20.30 Nieszpory i Apel Jasnogórski
21.15 Akatyst do św. Józefa

Czwartek 20 maja 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
1. czytanie (Dz 22, 30; 23, 6-11) Paweł przed Sanhedrynem

Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem Albo: Alleluja

Ewangelia (J 17, 20-26) Aby stanowili jedno
6.30 1. + Dariusza w 30 r. – of. siostra

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Daniela o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dzieci

7.00 1. + Leonię i Zygmunta Zbieć, chrzestną matkę Stefanię Demia-
niuk – of. Władysława Wasiluk

2. + Aleksandra w 30 r., Helenę i zmarłych z rodziny Biernackich 
– of. córka

3. + Mieczysława Kamińskiego w 1 r. – of. syn z rodziną
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Pelagię, Julię, Kazimierę, Stanisława
3. + Aleksandra Dębskiego z racji urodzin

Nabożeństwo majowe
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 21 maja 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa,  
prezbitera i Towarzyszy

1. czytanie (Dz 25, 13-21) Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 11-12. 19-20b (R.: por. 19a))
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach Albo: Alleluja

Ewangelia (J 21, 15-19) Piotr pasterzem Kościoła
6.30 1. + Stanisławę Lubera – of. siostrzeniec

2. + Michała Łęczyckiego – of. rodzina
7.00 1. + Ryszarda, Stanisławę, Stefana Stańczuków, Hannę i Stefana 

Wymiatałów, Jadwigę Marciszewską
2. + Helenę Olszewską w 29 r., Zygmunta, Apolinarego, Krystynę 

i zm. z rodz. Kociubów – of. córka
3. + Andrzeja Pytlaka w 10 r. – of. Hanna Pytlak
4. + Cezarego Ostasa w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Stefania Krystyna Suprun  + Roman Chomka

14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Dariusza, Mirosławę, Wi-
tolda i zm. z rodz. Krupów i Kowalczyków – of. Danuta Kruk

3. + Helenę Kozak – of. Bogumiła i Marek Kosiccy z dziećmi
Nabożeństwo majowe
19.30 Droga światła 

Sobota 22 maja 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy

1. czytanie (Dz 28, 16-20. 30-31) Pobyt Pawła w Rzymie
Psalm (Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b))

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi Albo: Alleluja
Ewangelia (J 21, 20-25) Świadectwo św. Jana Apostoła

6.30 1. + Zenona Gomuła w 1 r. – of. córka
2. + Zenobiusza Borkowskiego i jego rodziców – of. żona

7.00 1. + Władysława w 37 r. oraz Kazimierę, Danutę, Janusza,  
zm. z rodz. Kupów oraz Zdzisława – of. rodzina

2. + Zofię Księżak w 4 r.
WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką 

2. + Stanisława Klimiuka w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
3. + Stanisława Fiuka – of. sąsiedzi
4. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Mat-

ki Bożej dla Marysi Paczuskiej z racji urodzin – of. rodzice
5. Dziękczynno-błagalna w intencji Aleksandry w 25 r. urodzin  

z prośbą o opiekę  Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
Nabożeństwo majowe
19.30 Czuwanie „Przyjdź, Duchu Święty”

Niedziela 23 maja 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1. czytanie (Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Psalm (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30))

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Albo: Alleluja
2. czytanie (Ga 5, 16-25) Owoce Ducha Sekwencja (-)

Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Adaminę Tomczyńską w 1 r. i Jana Tomczyńskiego w 8 r.  

– of. Elżbieta Dmowska
8.30 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Helenę, Wacława, Halinę Ilińską i zm. dziadków z obu stron 
rodziny – of. rodzina

3. + Leokadię w 12 r., Pelagię, Lucjana, Andrzeja, Lidię, Leszka  
i Włodzimierza – of. Marianna Roguska

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w 1 r. ślubu Eweliny i Szymona z prośbą  
o opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia – of. rodzice

2. Dziękczynna w 70 r. urodzin z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski 
i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Jadwigi – of. jubilatka

3. Dziękczynno-błagalna w intencji Bożeny i Mariusza z okazji 30 
r. ślubu – of. małżonkowie

11.30 1. Dziękczynno-błagalna z racji urodzin i imienin Aleksandry  
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski  
i opiekę Matki Bożej – of. córka

2. Dziękczynno-błagalna z racji imienin Pauliny z prośbą o zdrowie 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania i rodziców 
16.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji młodzieży przygotowującej się 

do bierzmowania, ich rodzin i animatorów
18.00 1. + Eugeniusza Sawickiego w 6 r. i rodziców z obu stron rodziny- 

of. żona z rodziną
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – nabożeństwo majowe  – 

Nowenna miesięcy do bł Męczenników z Pratulina

DZIŚ w niedzielę 16 maja:
•	Spotkanie z rodzicami i dziećmi z klas IV przed Rocznicą I Komunii Świę-

tej po Mszy świętej o godz. 13.00. 
•	Spotkanie lektorów i psałterzystów o godz. 15.00 w kościele. 
•	Spotkanie ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim: 

godz. 18.00 – Eucharystia  
godz. 19.00 – film o Słudze Bożym w dolnym kościele 
godz. 20.00 – Nieszpory (dolny kościół) 

•	Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
 Q Dzieci, które przyjęły I Komunię Świętą 15 maja uczestniczą w BIA-

ŁYM TYGODNIU w Eucharystii o godz. 18.00 i w nabożeństwie majowym 
po zakończeniu Mszy świętej. W tym roku dar dla parafii od rodziców  
i dzieci I komunijnych to zakupione nowe figurki do szopki. Koszt tych  
figurek to 6 tyś. zł. Dziękujemy rodzicom dzieci I komunijnych za general-
ne posprzątanie kościoła. 

 Q NABOŻEŃSTWA MAJOWE będą się odbywały po zakończeniu 
Mszy Świętej o godz. 18.00 – w tygodniu ok. godz. 18.45, w niedziele  
– ok. godz. 19.00. 

 Q Trwa NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO. Modlitwy będą odmawiane 
podczas nabożeństwa majowego. 

 Q Spotkanie formacyjne i modlitewne uczestników REKOLEKCJI OD-
DANIA ŻYCIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ w poniedziałek 17 maja ok. 
godz. 19.15 (po zakończeniu nabożeństwa majowego). 

 Q WSPÓLNOTA RÓŻAŃCA NIEUSTAJĄCEGO przypomina, że 17 maja 
trwamy na czuwaniu modlitewnym i że każdy z członków raz w roku 
indywidualnie odprawia Nowennę ku czci Chrystusa Króla i Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej. 

 Q SCHOLA MŁODZIEŻOWA „PŁOMYKI” swoje próby ma we wtorki  
o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY wyjątkowo w wtorek 18 maja  
o godz. 19.30 w dolnym kościele.

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – Czuwanie ze świętym 
Józefem 19 maja
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych  
                przez czcicieli św. Józefa; po liturgii nabożeństwo majowe 
19.15 – różaniec za Ojczyznę (część chwalebna) 
20.00 – konferencja o św. Józefie
20.30 – Nieszpory, błogosławieństwo osób rozpoczynających  
                30 dniowe osobiste nabożeństwo do św. Józefa
21.00 – Apel Jasnogórski
21.15 – Akatyst do św. Józefa

 Q Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Zapisy 
na czerwiec w zakrystii. 

 Q ADORACJA JEZUSA w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwar-
tek po nabożeństwie majowym do godz. 21.00. 

 Q Nabożeństwo Wielkanocne „DROGA ŚWIATŁA”, czyli 14 spotkań ze 
Zmartwychwstałym w piątek 21 maja o godz. 19.30. 

 Q WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO w sobotę 22 maja. 
16.30-18.00 – możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 – uroczysta Eucharystia z Niedzieli Zesłania Ducha Świętego
Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

* nabożeństwo majowe
* modlitwa o odnowienie siedmiu darów Ducha Świętego otrzymanych 

w sakramencie bierzmowania
Przerwa
21.00 – Apel Jasnogórski
21.15 – Nieszpory 
22.00 – Akatyst do Ducha Świętego

 Q Spotkanie formacyjne i modlitewne rodziców i młodzieży przygoto-
wującej się do BIERZMOWANIA z obu grup w niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego (23.05) o godz. 15.30 w kościele. Po spotkaniu wspólnie uczest-
niczymy w Eucharystii o godz. 16.30. 

 Q Trwają zapisy na WAKACYJNE OAZY dziecięce i młodzieżowe. Infor-
macje na stronie www.siedlce.oaza.pl i u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 
Mogą zapisać się także osoby, które jeszcze nie brały udziału w spotka-
niach oazowych. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
l z ul. Chrobrego 7 – 50 zł
l z ul. Jagiełły 19 – 50 zł
l z ul. Mieszka I 4 – 100 zł
l z ul. Mieszka I 16 – 100 zł 

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

l z ul. Mireckiego – 300 zł
l z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł 

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
Katecheza liturgiczna  
„Liturgia Słowa”

Jak dowiadujemy się z opowiadania o uczniach z Emaus, zanim rozpo-
znali oni Zmartwychwstałego Chrystusa przy łamaniu chleba (por. Łk 24, 
35), przebyli z Nim długą drogę rozmawiając i rozprawiając o tym co się 
wydarzyło. Nieznany towarzysz podróży, poczynając od Mojżesza, przez 
wszystkich proroków, wyjaśniał im to, co w Pismach odnosiło się do Nie-
go. Dopiero po łamaniu chleba uczniowie przyznali: Czy serce nie pałało  
w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk 24, 
31).Ten fragment Ewangelii mówi o tym jak ważna jest Liturgia Słowa, 
zanim przejdziemy do łamania chleba w Eucharystii. Ona przygotowuje 
nas do tego, abyśmy mogli rozpoznać Jezusa Zmartwychwstałego. W Pią-
tej Modlitwie Eucharystycznej wypowiadane są znamienne słowa: On, 
podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. 
W sakramencie Eucharystii to On – Jezus Zmartwychwstały wyjaśnia 
nam Pisma, On do nas mówi, On pomaga nam zrozumieć to co w naszym 
życiu jest dla nas niezrozumiałe. Wyjaśnia nam Tajemnice Boga, zaprasza 
nas do patrzenia na nasze życie i na historię świata z perspektywy Boga. 
Wtedy tylko możemy dostrzec, że nawet nasza codzienność jest już te-
raz częścią historii zbawienia. Otwórzmy dziś nasze serca na Boże Słowo. 
Dzisiaj znów sam Chrystus chce do nas przemawiać, chce wyjaśniać nam 
Pisma. Niech i nasze serca doświadczą dziś Jego obecności.                        

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Ach co to był za koncert!

9 maja o godz. 19.30 w naszym kościele odbył się koncert scholi dzie-
cięcej „Światełko” pod przewodnictwem ks. Grzegorza Walczuka. Ponad 
40-osobowa grupa dzieci pięknie wyśpiewała zebranym gościom pieśni 
łączące Okres Wielkanocny z miesiącem Maryjnym. W repertuarze znala-
zły się m.in.: „Chwalcie Pana niebios”, „Jezus zwyciężył”, „Oto są baranki”, 
czy „Chwalcie łąki umajone”. 

Występy dzieci były przeplatały utworami wykonanymi przez księ-
dza Grzegorza oraz zaproszonych gości: Karolinę Glebę czy Pawła Kar-
czewskiego. Muzyczną oprawę zapewnili: niezawodny Wojtek Jezuit, 
nasz parafialny organista oraz zaproszeni przez niego muzycy: Tomasz 
Stefaniuk, Ewa Masiak z córkami Olgą i Adrianą oraz Mateusz Pień-
kowski. W roli dyrygenta wystąpiła tradycyjnie Julia Stefaniuk. Instru-
mentalnie zaprezentowały się także dzieci ze scholi: Zuzia Orzełowska 

i Zuzia Koksa. O odpowiednie nagłośnienie koncertu zadbał akustyk 
Piotr Pastor. 

Finalnym utworem był hymn „Za tę wolność”, wyśpiewany wspólnie 
z rodzicami dzieci uczęszczających do „Światełka”. Było pięknie i wzru-
szająco. Koncert obfitował w niespodzianki, bo jego data zbiegła się  
z urodzinami ks. Grzegorza. Za jego posługę, zaangażowanie i wielkie 
serce rodzice podziękowali słowami specjalnie ułożonej na ten dzień 
modlitwy, a dzieci wykonaniem utworu niespodzianki pt. „Bohater”. 
Uśmiech i wzruszenie wywołały także życzenia ułożone przez niezawod-
ną Ewę Orzełowską, a odczytane z wdziękiem przez Światełkowe dzieci. 
Nie obyło się także bez urodzinowego tortu i gromkiego „Sto lat”! 

Z pewnością każdy, kto uczestniczył w tym koncercie wyszedł z niego 
z wielką radością w sercu. (ED) 

Zdjęcie: Tomasz Końko

 Q Rocznica I Komunii Świętej będzie w niedzielę 23 maja o godz. 8.30. 
Spowiedź dla dzieci, rodziców i rodzin w sobotę 22 maja od godz. 16.30. 

 Q W niedzielę 23 maja po Mszy świętej o godz. 18.00 i po nabożeństwie 
majowym będziemy się modlili za wstawiennictwem bł. Męczenników 
Podlaskich w ramach nowenny miesięcy. Po modlitwie spotkanie „Straż-
ników Kościoła”. 

 Q 28 maja (piątek) o godz. 18.00 kolejna (już trzecia) Msza św. z mo-
dlitwą o wyproszenie łaski uzdrowienia i uwolnienia. Po tym na-
bożeństwie będzie egzorcyzmowana sól. 

 Q Poświęcenie pól. Zgodnie z wielowiekową tradycją w Polsce zacho-
wuje się zwyczaj błogosławieństwa pól w okresie wzrostu i dojrzewania 
roślin. Obrzęd ten wyraża uwielbienie Boga, który stworzył ziemię i po-
lecił człowiekowi na niej gospodarzyć. Błogosławieństwo pól ma także 
charakter błagalny. Prosi się w nim Boga, by miał w opiece ziemię oj-
czystą i pracujących na roli, aby użyczył nam obfitych zbiorów i nauczył 
szacunku dla chleba oraz pracujących na roli. Pamiętając, że nasze życie, 
ziemia i plony są darem Boga, modlimy się o Jego błogosławieństwo dla 
pracujących na roli, o pomyślne i obfite plony. Bożej dobroci polecamy 
ludzi, którzy szczególnie z powodu suszy, nieurodzaju i niesprawiedli-
wości cierpią na brak pokarmu i umierają z głodu. Dajmy dobre świadec-
two wiary i postarajmy się jak najliczniej uczestniczyć w nabożeństwie 
poświęcenia pól.
Terminy:   Purzec – 23 maja godz. 14.00.
  Strzała i Kolonia – 30 maja godz. 15.00
  Żytnia – 6 czerwca godz. 14.00

 Q W zakrystii i kancelarii zbieramy podpisy pod wnioskiem o PRZE-
NIESIENIE DNIA OJCA NA 19 MARCA – Uroczystość św. Józefa, Oblu-
bieńca NMP.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
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Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1300 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR. 

Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000  
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata  

Woźniakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 23)

Postrachu duchów piekielnych – módl się za nami

SZCZEPIENIE

W maju komarzyca daje ogłoszenie do gazety:
 – Już niedługo się zjawię i zaszczepię wszyst-
kich bez kolejki i bez terminu!
ZATRUDNIENIE
Właściciel firmy daje ogłoszenie do gazety:
 – Zatrudnię pracownika, który uważa, że pie-
niądze szczęścia nie dają!
REŻIM SANITARNY
Z racji epidemii na imieninowej kolacji może 
być tylko 15 osób. Niestety przybyło ich znacz-
nie więcej. Mama mówi do syna:
 – Zamów coś gościom.
 – To zamówię im taksówkę.
ZNAJOMI
Córka żali się ojcu:
 – Wiesz Tato, mam kilkuset znajomych na Face-
booku, ale z żadnym z nich nie można poważnie 
porozmawiać.
 – Bo widzisz, córuś, znajomi na Facebooku są 
jak długopisy w twojej szufladzie. Masz ich 100, 
a pisze może z 5.
KRÓLOWA
Dzieci pytają matkę:
 – Mamo, co robisz?
 – Sałatkę warzywną na imieniny dziadka.
 – A dlaczego znowu sałatkę? Przecież niedaw-
no była na imieninach taty.
 – Sałatka to królowa polskich stołów, a królo-
wa była i pozostanie tylko jedna!
PROMOCJE
Dziewczyna z pogardą odrzuciła oświadczyny 
chłopaka:
 – Lata za mną wielu lepszych facetów niż ty!
 – Najtańsze promocje zawsze przyciągają tłu-
my.
KONFUCJUSZ
Mąż ze zdziwieniem otwiera pustą lodówkę. 
Widzi to żona i mówi:
 – Już 2500 lat temu mądrze mówił o tym chiń-
ski filozof Konfucjusz.
 – A co on takiego powiedział?
 – „To czego szukasz jest już w tobie”.

Jako chrześcijanie powinniśmy mieć świado-
mość toczącego się w świecie sporu pomiędzy 
dobrem i złem, pomiędzy Bogiem i szatanem, 
mocami duchowymi a człowiekiem. Żyć z Bo-
giem i dla Boga w świecie znaczy również pro-
wadzić walkę, znaleźć się na polu bitwy, konflik-
tu z  tym wszystkim, co Boga ignoruje, obraża 
i co osłabia działanie łaski. W naszej walce du-
chowej, walce z mocami ciemności nie jesteśmy 
sami, mamy naszych sprzymierzeńców. Pierw-
szym i najważniejszym jest Jezus, ale wsparcia 
możemy szukać także u Niepokalanie Poczętej 
Najświętszej Maryi Panny, Świętego Michała 
Archanioła i oczywiście u Świętego Józefa.

Musimy mieć też świadomość, że najgroź-
niejszą bronią szatana jest pokusa. Święty Józef 
też był kuszony, na przykład aby opuścić Maryję, 
kiedy się dowiedział, że jest Matką, ale tę pokusę 
pokonał, wybierając wolę Boga objawioną mu 
przez Anioła Pańskiego. Tych pokus na pewno 
było więcej, ale Józef z Bożą pomocą sobie z nimi 
radził. Może więc i  nam pomagać w  radzeniu 
sobie z naszymi  pokusami. Takim skutecznym 
sposobem walki ze Złym może okazać się,  
w pewnych sytuacjach, ucieczka. Bo niekiedy 
lepiej przed Złym uciec, niż zmierzyć się z jego 

przebiegłością i inteligencją wprost. Nie zapo-
minajmy, że Józef żył w czystości, a to jest sfera, 
którą szatan atakuje bardzo mocno. Widzimy to 
wyraźnie także dzisiaj wokół nas i w nas. 

Ponieważ istnienie szatana jest często nego-
wane i wiele osób nie wierzy w jego istnienie, 
dlatego ludzie przestali być czujni, ulegają poku-
som i łatwo wpadają w zasadzki szatana. Są też 
opętani przez złego ducha. W wielu diecezjach 
potrzebna stała się posługa wielu egzorcystów. 

W objawieniach Marii z Agredy czytamy, że 
św. Józef może wyprosić nam u Pana Boga wiele 
łask, a wśród nich łaskę pogromienia złych du-
chów, które będą uciekać od nas na wezwanie 
jego imienia. Wiedząc zatem o tym, nie wahaj-
my się pokornie prosić go o pomoc i ochronę.

Święty Józefie, postrachu duchów ciemności, 
opiekuj się nami, ochraniaj nas przed zakusami zła. 
Opiekuj się naszą wspólnotą parafialną, Kościołem 
w naszej Diecezji i w całym świecie. Oddal od nas 
ukochany Ojcze wszelką zarazę błędu i zepsucia. 
Przyjdź nam z pomocą niebiańską w walce z mo-
cami ciemności. Jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus  
z największego niebezpieczeństwa życia, tak te-
raz broń Święty Kościół Boży od wrogich zasadzek  
i wszelkiej przeciwności.(AZ) Cdn.

Błogosławiony CARLO ACUTIS
Pomysłodawca wystawy „Cuda Eucharystyczne na świecie”

Carlo twierdził, że kompasem na-
szego życia winny być słowa Boga, 
z którymi musimy stale się mierzyć, 
by iść w kierunku Celu (Nieba) i nie 
umrzeć jako „kserokopie”. Jednakże, 
by dojść do tak chwalebnego Celu, 
potrzebujemy specjalistycznych 
środków, tj. sakramentów i modli-
twy. W swoim życiu, Carlo stawiał 
na pierwszym miejscu sakrament 
Eucharystii, który nazywał „swoją 
autostradą do Nieba”. Został dopusz-
czony do Pierwszej Komunii w wieku 
zaledwie 7 lat i od tamtej pory nigdy 
nie opuścił codziennej Mszy Świętej, 
ani nie zaniedbał odmawiania Różań-
ca. Zawsze starał się przystępować do Adoracji 
eucharystycznej w przekonaniu, że „stojąc przed 
Jezusem w Eucharystii, stajemy się święci”. Carlo 
często zastanawiał się, dlaczego powstają kilo-
metrowe kolejki, w których ludzie stoją godzi-
nami, by zobaczyć koncert muzyki rockowej lub 
film, ale nikt nie ustawia się w takich kolejkach 
do Jezusa w Eucharystii. Twierdził, że ludzie nie 
zdają sobie sprawy z tego co tracą, bowiem,  
w przeciwnym razie, kościoły byłyby tak pełne, 
że ciężko byłoby wejść do środka. Żarliwie po-
wtarzał, że w Przenajświętszym Sakramencie 
Jezus jest obecny w taki sam sposób, jak 2000 lat 
wcześniej w czasach Apostołów, z tą różnicą, że 
wówczas, by zobaczyć Jezusa, ludzie byli zmu-
szeni ciągle się przenosić, podczas gdy my, obec-

nie, mamy dużo więcej szczę-
ścia, bo możemy Go znaleźć 
w dowolnym kościele blisko 
domu. Jak mawiał: „Jerozoli-
mę mamy pod domem”. Jako 
gorliwy katecheta, poświęcał 
się, by znaleźć coraz nowsze 
sposoby, by pomóc innym 
wzmocnić ich wiarę. W związ-
ku z tym, jako swoją spuści-
znę pozostawił nam swoje 
wystawy, wśród któr ych  
w szczególny sposób wyróżnia 
się ta przedstawiająca Cuda 
eucharystyczne.      
www.miracolieucaristici.org 

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci 
składamy za to, że dałeś nam Carlo, który dla 
młodych jest wzorem życia, a dla każdego – we-
zwaniem do miłowania. Ty, czyniąc z Euchary-
stii „autostradę do nieba”, pozwoliłeś mu kochać 
Twojego Syna. Ty dałeś mu Maryję, Matkę na-
jukochańszą, i przez Różaniec pozwoliłeś wy-
śpiewywać Jej czułość. Przyjmij jego modlitwę 
za nas. Spójrz przede wszystkim na ubogich, 
których miłował i wspomagał [również mi ofia-
ruj, za jego wstawiennictwem, łaskę o którą 
Cię proszę…] Wprowadzając Carlo do grona 
świętych Kościoła, daj nam pełnię radości; niech 
jego uśmiech będzie także dla nasz światłem na 
chwałę Twojego Imienia. Amen.


