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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napeł-
nieni 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
Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
PARAKLET (J 15, 26-27; 16, 12-15)

•	Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę 
od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, 
On zaświadczy o Mnie. To Duch Święty jest Tym, 
który przekonuje o prawdziwości Ewangelii. On 
wzbudza i podtrzymuje wiarę. Św. Paweł napisał: 
Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 
Świętego: Panem jest Jezus (1 Kor 12, 3). Sam Je-
zus powiedział, że to Duch świadczy o Nim. Cze-
mu więc próbujemy sami budować swoją wiarę? 
Czy prosisz Ducha Świętego o wiarę i inne dary? 
Czy jest On stale obecny w Twojej modlitwie? Czy 
masz z Nim relację jako Osobą Boską?
•	Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego 
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rz 8, 16). 
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5). 
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, po-
kój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie (Ga 5, 22). Te rzeczy  
i wiele innych czyni Duch Święty. Naszym celem 
nie jest bycie idealnym i doskonałym moralnie 
mocą swojej silnej woli, ale człowiekiem tak wy-
pełnionym Duchem Bożym, że może powiedzieć 
za św. Pawłem: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus (Ga 2, 20). Czy nie pokładasz zbyt dużej 
nadziei w swoich siłach i możliwościach zapomi-
nając, że tylko Duch Święty może Cię prawdziwie 
przemienić i uświęcić?                        [www.onjest.pl]

Benedykt XVI: Drodzy przyjaciele, powinni-
śmy żyć wedle Ducha jedności i prawdy i dlatego 
powinniśmy się modlić, aby Duch nas oświecał  
i prowadził do przezwyciężenia pragnienia podą-
żania za naszymi prawdami i do przyjęcia prawdy 
Chrystusa, przekazywanej w Kościele.

Módlmy się.  Módlmy się. Boże, Ty przez 
misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Ko-
ściół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij 
dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj  
w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś 
w początkach głoszenia Ewangelii. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Duch Prawdy

Duch Święty jest zapowiedziany przez Jezusa 
jako Paraklet. To greckie słowo oznacza pocie-
szyciela, adwokata, obrońcę, kogoś wzywanego 
na pomoc. Duch posłany przez Jezusa od Ojca 
pomaga nam trwać w osobistej relacji z każdą 
z Osób Boskich, pomaga nam wejść we wspól-
notę Kościoła, pomaga nam uporządkować ży-
cie, by było zgodne z Bożym planem. Paraklet 
świadczy o Jezusie w umyśle i sercu wierzącego; 
przekonuje nas do wiary w Chrystusa i sprawia, 
że zaczynamy przekonywać innych. 

Jezus w czasie mowy pożegnalnej skiero-
wanej do uczniów w Wieczerniku stwierdził, że 
jeszcze nie są gotowi, by przyjąć to wszystko, co 
On chciałby i mógłby im powiedzieć. Podobnie 
jest z nami. Nie jesteśmy w stanie usłyszeć, zro-
zumieć, zapamiętać wszystkiego, co dotyczy 
Jezusa i spraw Boskich na tym świecie. Trzeba 
z pokorą uznać własne ograniczenia i słabość. 
Na szczęście Duch Prawdy prowadzi stopniowo 
do całej prawdy, objawia nam tajemnice Boże-

Rozważania do Ewangelii  
z Uroczystości Zesłania  
Ducha Świętego (23 maja)

go życia, naszego powołania, naszą historię,  
w której okazuje się, że nie jesteśmy porzuceni 
na pastwę losu, ale poddani opatrznościowe-
mu prowadzeniu. Duch Święty oznajmia także 
rzeczy przyszłe, przede wszystkim zaprasza  
do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

Niektórzy wierni boją się mocy i działa-
nia Bożego Ducha, bo nie chcą się nawracać, 
przyzwyczaili się do swojej bylejakości. War-
to jednak otworzyć swe serce i zaprosić Tego,  
o którym wyznajemy, że jest Panem i Ożywi-
cielem. Przyjęcie Ducha Świętego jest nam bar-
dzo potrzebne. Udział w Bożym życiu, trwanie  
w łasce uświęcającej, wypełnienie Miłością Bożą 
są dla całej wspólnoty Kościoła, dla wszystkich, 
a nie tylko dla najbardziej aktywnych, będą-
cych we wspólnotach. Dla ciebie dziś jest Duch 
Święty. On ukaże ci Jezusa, który jest Prawdą, 
której poznanie wyzwala. On objawi ci praw-
dę o Bogu Ojcu, który nie jest zagniewanym  
i niedostępnym starym dziadkiem z długą brodą 
siedzącym sobie na chmurach. Poznasz również 
prawdę o sobie, o swojej świętości i o swoim 
grzechu, o świecie, który został ukochany przez 
Boga i ciągle od Niego ucieka. Czy jesteś gotowy 
na osobiste spotkanie z Duchem Prawdy?  xIJ 

Wszystkim naszym  
Drogim Mamom, tym starszym i młodszym,

składamy życzenia szczególnej  
opieki Maryi, Patronki wszystkich Matek.

26 maja na godz. 16.00  
zapraszamy wszystkie Mamy  

na specjalnie dla Nich przygotowany 
czas skupienia pod hasłem  

„Mamo odpocznij przy Matce”. 
W programie jest konferencja,  

adoracja Najświętszego Sakramentu,  
zawierzenie wszystkich mam Maryi 

oraz Eucharystia  
Zapraszamy serdecznie.

Wszystkie Panie zapraszamy na  
VI Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet 
do Pratulina w niedzielę 30 maja. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.
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l Kamil Szwaj, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach i Anna 
Kurowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Piotr Stec, kawaler z parafii tutejszej i Żanna Karolina Ługowska, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Mateusz Janiszek, kawaler z parafii katedralnej Niepokalanego Po-
częcia NMP w Siedlcach i Natalia Kinga Księżopolska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź 2 
l Mateusz Zubek, kawaler z parafii tutejszej i Lucyna Wyrwas, panna 
z parafii Opatrzności Bożej w Warszawie – zapowiedź 2
l Maciej Karcz, kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Dawidziuk, 
panna z parafii św. Jana Chrzciciela w Hadynowie – 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. 

28 maja – 40. rocznica śmierci sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

W 40. rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyń-
skiego przewodniczący Episkopatu Polski odprawi 
w Archikatedrze Warszawskiej Mszę św. o owoce 
beatyfikacji. Abp Stanisław Gądecki poruszy temat 
„Kardynał Stefan Wyszyński a List biskupów polskich 
do biskupów niemieckich”. Transmisja na kanale 
YouTube Archidiecezji Warszawskiej. W nawiązaniu 
do daty rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia 28 dzień 
miesiąca to od lat dzień modlitwy przy grobie kard. 
Stefana Wyszyńskiego w stołecznej Archikatedrze. 
Najpierw modlono się o jego beatyfikację, a od li-
stopada 2019 roku trwa przygotowanie pastoralne  
i modlitwa o owoce beatyfikacji. Niewykluczone, że w przyszłości, jeśli 
tak zdecyduje papież, będzie to dzień liturgicznego wspomnienia Pry-
masa Wyszyńskiego.

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
Papież Franciszek zadecydował, iż beatyfikacja Sług Bożych kard. Ste-

fana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września  
w Warszawie.

Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecydo-
wał, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii 
Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o godzinie 12.00.

Podczas wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka będzie reprezen-
tował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyj-
nych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego.

Swoje prace wznawia Komitet Organizacyjny, który wkrótce przekaże 
dalsze szczegóły dotyczące organizacji uroczystości beatyfikacyjnej.

Wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za wyznaczenie 
daty beatyfikacji. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o błogosławione 
owoce beatyfikacji Sług Bożych, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży 
Marii Czackiej.

kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

KATECHEZA Rola Ducha Świętego  
w życiu chrześcijanina (cz. 1)
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Tematem tej konferencji będzie zagadnienie niesłychanie ważne, 
mianowicie rola Ducha Świętego w naszym życiu chrześcijańskim. Aby 
zrozumieć, na czym polega ta rola, zwróćmy uwagę na sytuację i postawę 
apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego i po nim. Przez trzy lata prze-
bywali codziennie z Jezusem, byli świadkami Jego życia, cudów, które 
czynił. Mieli najlepszego nauczyciela, jakiego kiedykolwiek miała grupa 
uczniów, a jednak Ewangelia wielokrotnie stwierdza, że byli uczniami 
niepojętnymi. Chrystus często wyrzuca im brak zrozumienia, pojawia się 
wśród nich zazdrość, ludzkie ambicje, czasami ogarnia ich lęk. Chrystus 
jednak znosi ich ze wszystkimi tymi ludzkimi słabościami, wie o tym, że 
wszyscy Go opuszczą w chwili, kiedy przyjdzie godzina męki i śmierci. 
Zapowiada im to: uderzą w pasterza, a owce się rozproszą. Piotrowi prze-
powiada, że trzykrotnie się Go zaprze.

A kim byli uczniowie Chrystusa przed zmartwychwstaniem i przed ze-
słaniem Ducha Świętego? Brak im było czegoś, co mogłoby z nich uczynić 
pojętnych uczniów Chrystusa. Chrystus wie o tym i zapowiada im zesłanie 
Ducha Świętego – Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który ich wszystkiego 
nauczy i który wszystko im przypomni. W dzień Pięćdziesiątnicy Chrystus 
spełnia tę obietnicę – zsyła im Ducha Świętego. Apostołowie zostali Nim 
napełnieni i odtąd ich życie zmieniło się radykalnie. Stali się nieustra-
szonymi świadkami, idą na cały świat, aby dać świadectwo o Chrystusie 
i Jego zmartwychwstaniu. Nie boją się, za to swoje świadectwo oddają 
w ofierze swoje życie. 

Spójrzmy teraz na przeciętnych współczesnych chrześcijan. Poziom ich 
życia można by porównać z życiem apostołów przed zmartwychwsta-
niem i zesłaniem Ducha Świętego. Wielu z tych chrześcijan zachowuje 
się jak ludzie niewierzący. Ich życie jest jakieś bezpłodne, są zawiedzeni, 

sfrustrowani, nie mają pewności swojej wiary, nie żyją nadzieją chrześci-
jańską, nie są zdolni do dawania świadectwa. Chrześcijanie pierwszego 
pokolenia kierowani Duchem Świętym dokonali największej rewolucji, 
w dziejach świata. Dziś sytuacja jest, można by powiedzieć, tragiczna. 
Tysiące chrześcijan nawet nie wiedzą, kim jest Duch Święty, nie mówiąc 
już o życiu według Ducha. Ogromna ilość chrześcijan nie wie, jak posiąść 
moc Ducha Świętego. Jest wielka różnica pomiędzy Kościołem pierwsze-
go pokolenia a Kościołem współczesnym i pytamy się, co się stało. Wszak 
nic się nie zmieniło w Bożym planie zbawienia, nic się nie zmieniło  
w sposobie działania Boga, w prawach działania Boga. Obietnice Boga są 
wciąż aktualne, Bóg jest wierny swoim obietnicom. On nie wycofał się ze 
swoich zobowiązań, Jego moc się nie umniejszyła, a jednak chrześcijanie 
współcześni w większości nie potrafią korzystać z tej mocy. Co się stało, 
dlaczego tak jest? 

Wszystko zależy od nas, od naszej wiary i dlatego w chwili obecnej, 
kiedy głoszenie Ewangelii stało się sprawą tak naglącą, tak palącą, kiedy 
to wciąż jeszcze ogromna liczba ludzi żyjących na świecie nie słyszała 
Ewangelii o Jezusie Chrystusie, kiedy głoszenie tej Ewangelii, wypełnie-
nie nakazu misyjnego Chrystusa staje się sprawą coraz bardziej naglącą, 
w tej chwili musimy wpatrywać się w  przykład pierwszych chrześci-
jan, musimy nauczyć się żyć Duchem Świętym, Jego mocą, tak jak oni.  
Musimy się od nich nauczyć, jak napełniać się Duchem Świętym. Dla-
tego w tej chwili orędzie o tym, jak napełnić się Duchem Świętym, jak 
żyć w Duchu Świętym, jest orędziem absolutnie najważniejszym. Jeżeli 
się tego nie nauczymy, jeżeli tego nie zrozumiemy, nie wypełnimy na-
kazu Pana wobec współczesnych nam ludzi. Dlatego w tej konferencji 
chciałbym odpowiedzieć na sześć pytań. Pytanie pierwsze: kim jest Duch 
Święty? Pytanie drugie: dlaczego Duch Święty został przez Chrystusa po-
słany? Pytanie trzecie: co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym? 
Pytanie czwarte: dlaczego tylu chrześcijan nie może dzisiaj powiedzieć  
o sobie, że są napełnieni Duchem Świętym? Pytanie piąte: jak można zo-
stać napełnionym Duchem Świętym? I wreszcie pytanie szóste: jak trwać 
w życiu według Ducha Świętego?    Cdn.    www.zchrystusem.pl   www.oaza.pl 

Źródło: www.prymaswyszynski.pl

W „Echu Katolickim”
•	 O	modlitwie	o	uzdrowienie	i	innych	charyzmatach	–	w	rozmowie	z	kra-

jowym koordynatorem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.
•	 Jakie	wsparcie	czeka	uczniów	po	pandemii	–	wyjaśnia	minister	edukacji.
•	 Dlaczego	warto	zostać	żołnierzem	tworzonego	w	Białej	Podlaskiej	ba-

talionu zmechanizowanego?
•	 Do	Komunii	św.	tylko	z	nawróconym	sercem.
•	 Obmowa	jest	gorszą	zarazą	niż	koronawirus	–	o	grzechu	plotkarstwa.

IX OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA  
NA JASNĄ GÓRĘ Z MARYJĄ MATKĄ NADZIEI

Odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2021r. 
Wyjazd rano w piątek około godziny 8.00, powrót w sobotę późnym 

wieczorem. Koszt około 130 zł. Nocleg w domu pielgrzyma. 
Zapraszam chętnych. Zapisy pod nr tel. 511 128 243, Róża Wyrębek.
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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 24 maja 2021 r.
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

1. czytanie (Rdz 3, 9-15. 20) Matka żyjących
Psalm (Ps 87, 1-3. 5-6) Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu

Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego
2. czytanie (Dz 1, 12-14) Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Ewangelia (J 19, 25-27) Oto Matka twoja
6.30 1. + Beatę Budrecką w 19 r. – of. rodzina

2. + Liliannę Kijanowską – of. koleżanka z pracy
7.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę św. Józefa – of. siostra
2. + Wacława Paczuskiego w 20 r., Irenę, Tadeusza i zm. z rodz. 

Paczuskich, Gadomskich i Stańskich – of. Jadwiga Chmielewska
3. + Janinę i Wacława, Zofię, Zdzisława i zm. rodziców z obu stron rodziny

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
2. + Joannę Zembek z racji imienin – of. mąż z rodziną
3. + Mieczysława Burskiego w 35 r. oraz zm. z rodz. Burskich, Stru-

sów i Mieścickich – of. rodzina
4. + Wiesława Mariana Chomkę w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
5. O dobre przygotowanie do I Komunii Świętej dla Stasia  

– of. rodzina z Wisznic
Nabożeństwo majowe
Spotkanie modlitewne uczestników Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez 

Maryję – o godz. 20.00 różaniec 
Wtorek 25 maja 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła 

albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża 
albo wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy

1. czytanie (Syr 35, 1-12) Prawdziwa ofiara
Psalm (Ps 50 (49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b))

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie
Ewangelia (Mk 10, 28-31) Nagroda za wyrzeczenia

6.30 1. + Zygmunta – of. syn z rodziną
2. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek

7.00 1. + Mirosława Demiańczuka – of. Krystyna i Mieczysław Kleszczowie
2. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską – of. rodzice
3. + Władysławę w 30 r. i Stanisława, Andrzeja, Józefę i Wiesława 

– of. Alina Bednarczyk
17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Teodorę, Jana, Sabinę, Czesława i zm. dziadków z rodz. Radzi-
kowskich i Głowackich – of. Janina Głowacka

3. + Józefa w 11 r., Antoninę w 9 r., Zbigniewa, Pawła, Mariannę, Win-
centego, Łucję i zm. z rodz. Matejczuków, Radczuków i Łukaszuków

Nabożeństwo majowe
Środa 26 maja 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERA
1. czytanie (Syr 36, 1. 4-5a. 10-17)  

Modlitwa o nawrócenie wszystkich ludów
Psalm (Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Syr 36, 1a))

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
Ewangelia (Mk 10, 32-45) Zapowiedź męki

6.30 1. + Rozalię z okazji Dnia Matki – of. córka Elżbieta
2. + Zofię z okazji Dnia Matki i Stanisława Borutę – of. dzieci

7.00 1. + Elżbietę Kokoszkiewicz z okazji Dnia Matki – of. Maria Mikołajczuk
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Tomasza w 30 r. chrztu św.  

z prośbą o opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia – of. ro-
dzice

3. + Janinę Kliczek z okazji Dnia Matki – of. córki i syn
4. + Stanisławę Ficek z racji Dnia Matki – of. Danuta Doroszenko
5. + Stanisława Nowaka w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

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

I. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla 
Bożeny i Jerzego, dla ich dzieci Barbary i Pawła, Agnieszki i Krzysz-
tofa oraz dla wnucząt Oli, Mateusza, Julki, Damiana i Dawida

II. Dziękczynna za Kornelię w 5 r. urodzin, Oliwię, Łucję, Aleksan-
dra, Bartosza Nikitiuk z prośbą o Boże błogosławieństwo, opie-
kę Matki Bożej i św. Józefa – of. babcia z rodziną

III. Dziękczynno-błagalna za Zosi Koroś oraz Helenkę i Frania  
– of. babcia

IV. Dziękczynna za uratowane życie Macieja z prośbą o wstawien-
nictwo i opiekę św. Józefa

V. + Małgorzatę Stonoga w 29 r. i rodziców
VI. + Franciszka Pióro
VII. + Stanisławę Więsak w 1 r., Zofię i Władysławę Więsak i Jadwi-

gę Hawryluk oraz zmarłych z rodziny
VIII. + Tadeusza Wilczura i Roberta Wilczura oraz zm. z obu stron 

rodziny – of. żona
IX. + Edwarda Mirońskiego i Jadwigę Ługowską i zm. z obu stron 

rodziny – of. rodzina
X. + Tadeusza, Marcina i Marka Szczepaników
XI. + Stanisława Pleskota – of. rodzina Szubielskich
XII. + Ryszarda Wardulińskiego z racji urodzin i Helenę Wardulińską 

z racji Dnia Matki oraz Halinę Zemło
XIII. + Pelagię Piątek w 15 r. i Antoniego
XIV. + Stefanię Suprun – of. sąsiedzi z bloku
2. Gregorianka: + Janinę Brochocką
3. Dziękczynno-błagalna w intencji mamy Marii z prośbą o życie 

wieczne – of. dzieci
4. + Zofię i Kazimierza oraz zm. z rodz. Cetnar i Zubków – of. rodzina

Nabożeństwo majowe 
Różaniec za Ojczyznę
19.15 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory o godz. 20.30 (dolny kościół)

Czwartek 27 maja 2021 r.
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

1. czytanie (Jr 31, 31-34) Nowe przymierze albo 
1. czytanie (Hbr 10, 11-18) Udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani

Psalm (Ps 110 (109), 1bcde. 2-3 (R.: por. 4b))  
Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Ewangelia (Mk 14, 22-25) To jest Ciało moje. To jest moja Krew
6.30 1. + Eugenię i Mariana – of. córka

2. + Kazimierę Kupińską w 2 r., Stefana, Magdalenę i Jana Skoli-
mowskich – of. córka z rodziną

7.00 1. + Czesława, Juliannę, Stanisława Marciszewskich ich rodziców 
oraz Jana

2. + Juliana w 26 r. i Helenę Domańskich, siostrę Annę oraz zm.  
z obu stron rodziny – of. córka

3. + Tadeusza Bareję, Heronima Bareję, Marię Bareja, Stanisławę 
Chmiela – of. rodzina

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
2. + Helenę Wierzbicką w 18 r., Józefa, Jana, Stanisława, Henryka, 

Roberta oraz Józefa – of. dzieci
3. + Eugeniusza Ryciaka w r. śmierci, rodziców z obu stron rodziny 

i zmarłe rodzeństwo
4. + Katarzynę Jakubowską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
5. + Władysława Gabran w 11 r. i zmarłych rodziców Stanisława, 

Jana, Janinę, Władysława
Nabożeństwo majowe
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 28 maja 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Syr 44, 1. 9-13) Pochwała wielkich przodków
Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))

Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 11, 11-25) Nieurodzajny figowiec. Oczyszczenie świątyni

6.30 1. + Bronisława Stańczuka w 30 r.
2. + Zofię Michalak w 8 r.
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Informacje o życiu parafii (23.05)

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Mieczysław Poszalski 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Chrobrego 4 – 100 zł Dziękujemy osobom, które składają 

ofiary na tacę i wpłacają na konto.

7.00 1. + Mariana w 13 r., Teresę i ich rodziców – of. córka z rodziną
2. Dziękczynno-błagalna w 65 r. urodzin Adama z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla jubilata 
i całej rodziny

3. + Eugeniusza Sawickiego i zm. z obu stron rodziny – of. żona i dzieci
17.45 Modlitwy do św. Joanny Beretta Molla 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką

2. + Za rodziców Władysławę i Stanisława oraz Andrzeja, Józefę  
i Wiesława – of. Jadwiga Duk

3. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretta Molla
4. W intencji uczestników Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie 

i uwolnienie
5. Poza parafią: + Józefa Jakimiaka w 21 r. i zm. z rodz. Jakimiaków 

– of. wnuczka
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Nabożeństwo majowe
Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 

Sobota 29 maja 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY

1. czytanie (Syr 51, 12-20b) Szukanie mądrości
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)) Nakazy Pana są radością serca

Ewangelia (Mk 11, 27-33) Skąd pochodzi władza Jezusa
6.30 1. + Stefanię i Stanisława – of. córka

2. + Honoratę Wardulińską – of. Grażyna i Krzysztof Stępień
7.00 1. + Kazimierza, Czesławę oraz zm. z rodz. Zakrajko i Hulińskich 

– of. rodzina
2. + Zmarłych z rodz. Szczech, Wojewódzich, Radzikowskich i Ła-

godzianów
17.00 Ślub: Wiktoria Turska i Rafał Kicka
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką 

2. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. rodzina Adamczuków
3. + Stanisława Pleskota w 30. dzień od śmierci

Nabożeństwo majowe
Niedziela 30 maja 2021 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
1. czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40) Bóg jest jeden

Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12))
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

2. czytanie (Rz 8, 14-17) Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów
Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Mieczysława Burgs w 36 r., Jadwigę, Barbarę Mrawiec i Marka 

Mrawiec – of. p. Wanda
8.30 1. Gregorianka (zakończenie): + Janinę Brochocką

2. + Michała, Sabinę, siostry, braci z obu stron rodziny Konstantych 
– of. p. Chalimoniuk

3. + Zbigniewa w 5 r., Jerzego w 1 r., Zdzisławę w 20 r., Zygmunta 
w 16 r., dziadków z obu stron rodziny – of. Elżbieta

10.00 1. W intencji ks. Filipa w rocznicę święceń kapłańskich z prośbą  
o wierność łasce powołania

2. + Mirosława – of. żona
3. Dziękczynna za małżonków Helenę i Tadeusza Kulgawczyków  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opie-
kę Matki Bożej i św. Józefa i ich dzieci Annę, Monikę, Waldema-
ra, Adama, Michała i wnuka Bartosza – of. Helena Kulgawczyk

11.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty i Leszka Klimiuków 
w 30 r. ślubu – of. rodzina

2. Dziękczynno-błagalna w 16 r. sakramentu małżeństwa Iwony  
i Dariusza z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, umoc-
nienie wzajemnej miłości 

13.00 1. W intencji Parafian
15.00 Poświęcenie pól w Strzale
15.00 Spotkanie kandydatów do bierzmowania – próba 
16.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci i młodzieży Ruchu Świa-

tło-Życie w parafii
18.00 1. + Jadwigę Anusiewicz w 7 r. i Czesława – of. syn Janusz
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – nabożeństwo majowe 
20.00 Czuwanie przed złożeniem aktu oddania życia Jezusowi przez Maryję 

– Nieszpory, Akatyst do Bogurodzicy i Droga Krzyżowa

 Q DZIŚ w niedzielę 23 maja:
•	Rocznica I Komunii Świętej na Mszy świętej o godz. 8.30. 
•	Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	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 „Strażników Kościoła”. 

•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
 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 Spotkanie formacyjne i modlitewne uczestników REKOLEKCJI OD-
DANIA ŻYCIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ w poniedziałek 24 maja ok. 
godz. 19.15 (po zakończeniu nabożeństwa majowego). Czuwanie przed 
zawierzeniem w niedzielę 30 maja od godz. 20.00. Zawierzenie będzie 
31 maja o godz. 20.00. 

 Q We wtorek 25 maja o godz. 17.15 różaniec i modlitwy prowadzone 
przez Obrońców Życia. Zapraszamy wszystkich, którzy podjęli Duchową 
Adopcję Dziecka Poczętego. 

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

 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY w środę 26 maja o godz. 19.15  
w dolnym kościele.

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środa
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-
cieli św. Józefa;
po liturgii nabożeństwo majowe 
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Christeros 

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

 Q W czwartek przezywamy Święto JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻ-
SZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA. Adoracja Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie w ciszy w czwartek po nabożeństwie majowym do godz. 
21.00. Zachęcamy, by tę adorację ofiarować za kapłanów i o powołania 
kapłańskie z naszej parafii. 

 Q W piątek 28 maja o godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o wyproszenie 
łaski UZDROWIENIA i UWOLNIENIA. Po tym nabożeństwie będzie eg-
zorcyzmowana sól. 

 Q Spotkanie formacyjne i próba młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania w tym roku w niedzielę Trójcy Świętej (30.05) o godz. 
15.00 w kościele. Po spotkaniu wspólnie uczestniczymy w Eucharystii  
o godz. 16.30. 

 Q Do końca maja trwają zapisy na OAZY WAKACYJNE dziecięce i mło-
dzieżowe. Informacje 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 spotkaniach oazowych. 

 Q W niedzielę 30 maja o godz. 16.30 Msza Święta w intencji dzieci  
i młodzieży Ruchu Światło-Życie w parafii. Po liturgii spotkanie w dolnym 
kościele dla wszystkich, którzy w tym roku jadą na oazę i są we wspólnocie. 

 Q POŚWIĘCENIE PÓL
•	 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 PRZENIESIE-
NIE DNIA OJCA NA 19 MARCA – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. 

 Q W niedzielę 6 czerwca o godz. 15.00 w kościele odbędzie się spotka-
nie dla rodziców młodzieży z naszej parafii z klas 7 szkół podstawo-
wych i starszych, których dzieci bardzo pragną rozpocząć przygotowania 
do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
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Sól egzorcyzmowana
Sól egzorcyzmowana pomaga zawsze w obronie przeciwko złym du-

chom, lecz ma też specyficzną właściwość ochrony miejsc przed ich nega-
tywnymi wpływami. Może zatem być pozostawiona w pomieszczeniach 
lub domach czy samochodach. Egzorcyzmowana sól oddziałuje na dane 
miejsce poprzez rozsypanie jej w pomieszczeniach uważanych za skażone 
działaniem sił diabelskich, np. w miejscach, gdzie były wywoływane złe 
duchy, odbywały się rytuały pogańskie i spirytystyczne, czy dokonało się 
coś bardzo złego. Stosuje się ją także do ochrony domów, mieszkań, za-
budowań gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi domniemanie, że mogą 
być pod działaniem klątw. Błogosławiona sól może być używana normal-
nie w kuchni, aby każdego dnia razem z egzorcyzmowanym olejem była 
dostarczana do wnętrza naszego organizmu [ciała], i by przez to chroniła 
nas od wpływu różnych nieszczęść. Podczas błogosławieństwa soli kapłan 
mówi m.in.: Niech wszystkim, którzy jej użyją, przyniesie zdrowie duszy  
i ciała, a cokolwiek się dotknie lub będzie nią posypane, będzie uwolnio-
ne od wszelkiej nieczystości i napaści złego ducha, przez Chrystusa Pana 
naszego.

Wielką pomocą w zwalczaniu skutków działania demonicznego na 
ludzi i miejsca – są sakramentalia w postaci: święconej czy egzorcyzmo-
wanej wody, soli, oleju. Egzorcyzmu wody, soli i oleju może dokonać każ-
dy kapłan. Sakramentalia wymagają wiary i modlitwy – czyli otwarcia 
drzwi Chrystusowi do swojego serca. Są one łącznikiem między światem 
nadprzyrodzonym a życiem doczesnym, przyczyniającym się do uświęce-
nia bytowania człowieka.

ROZUMIENIE SAKRAMENTALIÓW
Sakramentalia – to szeroka gama „narzędzi duchowych”, do których 

należy m.in.: błogosławienie miejsc, posiłków, osób, poświęcenie wodą 
święconą, noszenie medalików, szkaplerzy oraz egzorcyzmy. A zatem są 
to znaki święte oraz czynności, czyli obrzędy, które z pewnym podobień-
stwem do sakramentów świętych, oznaczają skutki przede wszystkim 
duchowe: kto je przyjmuje z wiarą – dostępuje ich zbawiennych konse-
kwencji. Sakramentalia przygotowują nas do przyjęcia głównego skutku 
sakramentów świętych, tzn. łaski Bożej i uświęcają różne okoliczności 
naszego życia. Oczywiście, sakramentalia działają tym skuteczniej, im 
mocniejsza jest wiara człowieka. Natomiast, gdy brak jest wiary u danego 
człowieka – to ich stosowanie nie daje oczekiwanych rezultatów. A zatem 
należy sobie szczególnie uświadomić moc wiary w sobie wobec Boga. To 
ona decyduje o skuteczności sakramentaliów, które są znakami umac-
niającymi w nas dary Boże otrzymane w sakramentach świętych. Sakra-
mentalia są łącznikiem między światem 
nadprzyrodzonym a życiem doczesnym, 
ziemskim, a więc uświęcają one życie czło-
wieka. Z tego powodu są one zagrożeniem 
dla złych duchów, a ich wartość w walce  
z siłami zła nie może być lekceważona.

SENS I CEL SAKRAMENTALIÓW
Sakramentalia zostały ustanowione  

w celu uświęcenia pewnych posług w Ko-
ściele (np. funkcja lektora), pewnych stanów 
życia (np. obrzęd profesji zakonnej), najroz-
maitszych okoliczności życia chrześcijańskie-
go (np. błogosławieństwo matki oczekującej 
narodzin dziecka, błogosławieństwo dzieci, 
pielgrzymów), a także rzeczy potrzebnych 
człowiekowi (np. błogosławienie pojaz-
dów), czy pokarmów przed Wielkanocą, 
poświęcenie płodów ziemi – owoców pra-
cy rolników podczas dożynek. Sakramenta-
liami są również m.in.: błogosławieństwo 
świec w święto Matki Bożej Gromnicznej 
(2 lutego), czy błogosławieństwo, któremu 
towarzyszy modlitwa, by za wstawien-
nictwem św. Błażeja (3 lutego), biskupa  
i męczennika, Bóg zachował błogosławio-

nego od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. Podobnie jest  
z chlebem, wodą i solą św. Agaty (5 lutego), którym towarzyszy prośba, 
by chroniły od pożarów, święceniem owsa w św. Szczepana (26 grudnia), 
święceniem ziół i zbóż w uroczystość Matki Bożej Zielnej [Wniebowziętej] 
(15 sierpnia).

ISTOTNA UWAGA:  
SAKRAMENTALIA TO NIE MAGIA, LECZ WIARA I MODLITWA
Przedmioty błogosławione działają przeciwko obiektom, miejscom, 

np. naznaczonym przekleństwem. Przy używaniu sakramentaliów nale-
ży jednak pamiętać o istnieniu realnego niebezpieczeństwa, a miano-
wicie może się zdarzyć, że zostanie im nadane zbyt wielkie znaczenie 
oraz uwierzy się w to, że uwolnienie nastąpi jedynie dzięki przesadnemu 
użyciu samych tych przedmiotów jako środków. Tymczasem to nie do-
tyk czy poświęcony przedmiot ma moc uzdrawiania, ale jest on jedynie 
zewnętrznym znakiem naszego wewnętrznego zawierzenia samego 
siebie Panu Bogu i ufności we wstawiennictwo, np. świętych. Dlatego  
w obrzędach sakramentaliów nie ma żadnej magii. Stąd ważną rzeczą 
jest jednak, by pamiętać, iż to Jezus uzdrawia i chroni, a nie święcona 
woda, medaliki czy inne sakramentalia. Należy unikać w tym względzie 
wszelkich oznak magii czy przesądów i uświadamiać sobie, że ludzie do-
znają uzdrowień, gdyż to Jezus pragnie ich uzdrowić, a nie dlatego, że 
posiadają jakąś figurę, medalik czy obraz.

Moc i skuteczność sakramentaliów wynikają z nieustannej modlitwy 
członków Kościoła, w której sakramentalia są zanurzone, co oznacza, że 
to nie przedmiot sam w sobie ma jakąkolwiek moc, lecz modlitwa zwią-
zana z danym sakramentalium. To wiara i modlitwa sprawia, że między 
talizmanem, który „ma moc” sam w sobie, a sakramentalium, które jest 
symbolem duchowej więzi z Bogiem, jest fundamentalna różnica. W dniu 
przyjęcia np. nowego medalika czy innego sakramentalium – należy 
szczególnie uświadomić sobie moc wiary, bo ona decyduje o skuteczno-
ści sakramentaliów.

Chodzi o to by nie traktować sakramentaliów, np. błogosławieństw, 
jako zabobonu, ale uznać je jako zaproszenie Pana Boga w naszą codzien-
ność, do naszego życia codziennego [prywatnego, rodzinnego, zawodo-
wego, publicznego]. Poprzez używanie owych poświęconych przedmio-
tów – wyrażamy potrzebę kierowania do Boga prośby o pomoc w każdej 
chwili naszego życia. To, co odróżnia sakramentalia od zabobonów, magii, 
przesądów czy talizmanów – to wiara w Boga, a nie w moc danego przed-
miotu jako przedmiotu. Można zapytać: po co zatem komuś świeczka po-

święcona w Gromniczną i postawiona na 
oknie w czasie burzy? Otóż jest ona po to, 
aby była znakiem i przypomnieniem, że  
w ciemnościach Bóg jest Światłem. 
Podobnie: noszę medalik nie po to, by 
wierzyć w jego moc, ale by przypominał  
o wierze w Boga i zaufaniu Bogu. Nosze-
nie medalika, palenie gromnicy, czy uży-
wanie wody święconej, soli czy egzorcy-
zmowanego oleju lub innego przedmiotu 
– bez wiary w Boga – nie ma żadnego 
sensu.

Dlatego bardzo ważne jest, by powró-
cić do częstego używania pewnych sakra-
mentaliów – codziennego ich używania. 
Co to w praktyce oznacza w życiu katoli-
ka? Otóż powstaje postulat, by np. odku-
rzyć stare kropielniczki [lub nabyć nowe] 
na wodę święconą, których miejsce jest 
przy drzwiach, by dzięki temu czynić znak 
krzyża przy wyjściu z domu. Zawieśmy 
również na szyi być może zapomniane 
medaliki, szkaplerze. Czyńmy znak krzyża 
przed posiłkiem i po posiłku, czy na czole 
dziecka wychodzącego do szkoły.

Opracowanie: ks. Mariusz Baran 
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,  
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 24)

Opiekunie Kościołą Świętego – módl się za nami

BEZ MASECZEK

W tym numerze Opiekuna kończymy nasze 
rozważania wezwań do Świętego Józefa. Kie-
dy w grudniu rozpoczynaliśmy te rozważania, 
rozpoczęliśmy wtedy również w całym Kościele 
katolickim rok poświęcony w sposób szczególny 
naszemu patronowi. 150 lat temu, 8 grudnia 
1870 roku św. Pius IX, papież, w trudnych cza-
sach dla Kościoła ogłosił świętego Józefa patro-
nem Kościoła powszechnego. Dzisiejsze czasy są 
także trudne, dlatego trzeba z jeszcze większą 
ufnością zawierzyć Kościół szczególnej opiece 
Świętego Patriarchy. 

Jakie są przyczyny tak wielkiej ufności? Leon 
XIII wyjaśnia: „Józef był małżonkiem Maryi, 
prawnym i naturalnym stróżem, opiekunem  
i obrońcą Świętej Rodziny ... Dlatego jest rzeczą 
słuszną i naturalną, aby teraz swą niebieską 
potęgą strzegł i bronił Kościoła Chrystusowego 
tak, jak niegdyś najsumienniej strzegł Rodziny 
z Nazaretu, gdy było tego potrzeba”. Maryja 
nazwana jest Matką Kościoła, a święty Józef 
– Opiekunem. Nie ojcem, ale właśnie opieku-
nem. Opiekun to ktoś, kto troszczy się o drugie-

go, ochrania go, wspiera.
Ale rola Józefa nie sprowadziła się tylko do 

bycia Opiekunem Świętej Rodziny, ale stał się też 
opiekunem tych, których Jezus nazywa swoimi 
braćmi i siostrami – którzy słuchają Słowa i je 
wypełniają. Jeśli jesteśmy tymi, którzy słuchają 
Słowa i je wypełniają, święty Józef jest również 
naszym opiekunem. 

Wszyscy możemy znaleźć w świętym Józefie 
orędownika, pomocnika i przewodnika w chwi-
lach trudnych, a jego przykład powinien stać się 
drogowskazem na drodze do pokonania obecne-
go kryzysu, z którym zmaga się Kościół. Bo tak 
jak święta Teresa z Avila głosiła: „Innym Świę-
tym, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub 
innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Święte-
mu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, 
dał władzę wspomagania nas we wszystkich”, 
tak i my  uznajmy w  Świętym Józefie patrona 
we wszystkich okolicznościach naszego życia, 
przyjmijmy go jako swego adwokata i pośredni-
ka, często powierzajmy mu siebie, a otrzymamy 
łaski, o które prosimy. (AZ) 

O sprawach dotyczących epidemii rozmawiają 
dwie koleżanki:
– Od jutra, Julka, nareszcie bez maseczek.
– Pamiętam, Kasiu! Więc idziemy jeszcze dziś 
na rynek i powiemy niektórym sprzedawcom  
co o nich myślimy, póki nas nie rozpoznają.
PORZĄDNY FACET
Rozmawiają dwie plotkary:
– Zobacz, a Henio ani nie pił, ani nie palił, nie 
imprezował, za kobitami nie latał, żył sobie spo-
kojnie! I umarł chłopisko. Nikt nie wie dlaczego?
– Pewnie z nudów.
BACK HOME
Kłótliwa kobieta doprowadziła do rozpadu 
małżeństwa, ale w końcu zaczęła tego żałować. 
Sąsiadka upomina ją: 
– No co wy, Nowakowa, dopiero miesiąc po 
rozwodzie i już chcecie do niego wracać? 
– A bo mnie licho bierze, jak patrzę, że on sobie 
tak spokojnie żyje.
SŁOWA UZNANIA
Mąż czyta gazetę. Żona zwraca się do niego:
– Pewnie nawet nie zauważyłeś, że trzeci dzień 
się do ciebie nie odzywam.
– Zauważyłem, kochanie. Bardzo ci za to dzię-
kuję!
MIŁOŚĆ
Koleżanka zwierza się koleżance na temat swe-
go chłopaka:
– Ty wiesz, on mi mówi, że mnie kocha,  
a w ogóle nie przynosi kwiatów, nie kupuje pre-
zentów, nie oświadcza się. Co to jest w ogóle?
– Słyszałam, że w czasie Covida coś takiego jest.
– Co?
– Taka miłość bezobjawowa.
DYCHOTOMIA
Zakochany chłopak żali się swemu starszemu 
koledze, świeżo dyplomowanemu psychologowi:
– Chodzę z dziewczyną. Jest taka śliczna, 
uśmiechnięta, a ciągle przeklina. Dlaczego?
– Psychologia zna takie przypadki.
– A co to takiego jest?
– Dysfunkcyjnokompulsywny dychotomiczno-
dualistyczny kobiecy introwertyzm.
– Coooo? A może jaśniej?
– W sprawach kobiet jaśniej się nie da!
NA BÓL GŁOWY
Mąż do żony:
– Kochanie, idę do sklepu. Potrzebujesz czegoś?
– Może od bólu głowy mi coś weź. Buty jakieś, 
czy coś...
OTOCZONY
W czasie „covidowej” kwarantanny młode mał-
żeństwo siedzi w domu. On mocno przygnę-
biony i smutny. Młoda małżonka odzywa się 
troskliwie:
 – Kotku, co ci jest? Przecież jestem przy tobie.
 – No właśnie. Na zewnątrz wirus, w domu ty...

Święto NMP Matki Kościoła
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone 

w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego, zostało wprowadzone do polskiego 
kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez 
Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten 
został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świę-
tego było początkiem działalności Kościoła. Jak 
podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania 
Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszy-
scy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na 
modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką 
Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświęt-
sza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego 
w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, 
przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstą-
pienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Ma-
ryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, 
towarzyszy Kościołowi w świecie.

Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali 
Matce Najświętszej teologowie już od początków 
dziejów Kościoła, a w dwudziestym stuleciu pa-
pieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi pol-
scy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą 
o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie po-
nowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny 
ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, 
w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 wrze-
śnia 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, 
wygłosił przemówienie, uzasadniając koniecz-
ność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoły-
wał się na doświadczenia naszego Narodu, dla 
którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych 

dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ra-
tunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy 
zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Mat-
ce Najświętszej została włączona do Konstytucji 
o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako 
Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium 
Chrystusa i Kościoła.

W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orze-
czenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary,  
w tzw.  Credo  Pawłowym. Episkopat Polski 
włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe 
wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”. 
Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, 
aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawia-
nej w Kościele Powszechnym, i aby papież usta-
nowił Święto Matki Kościoła również dla całego 
Kościoła Powszechnego.    Źródło: www.brewiarz.pl 


