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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 (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

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI (Rz 8, 14-17)

•	 Nie	otrzymaliście	przecież	ducha	niewoli,	by	się	
znowu	pogrążyć	w	bojaźni – Duch Święty napeł-
nia pokojem i uzdalnia do takiego zawierzenia 
Bogu, że nie ma miejsca na lęk – o  zdrowie,  
o przyszłość, o bliskich, o podjęcie dobrej decy-
zji itd. Przede wszystkim zaś usuwa chory lęk 
przed Bogiem – a raczej przed skoślawionym 
Jego obrazem – jako kogoś mściwego, surowego  
i groźnego. To postawa zastraszonego niewolni-
ka, nie kochanego dziecka. Otrzymaliście	Ducha	
przybrania	za	synów,	w którym	możemy	wołać:	
«Abba,	Ojcze!» Która postawa jest Ci bliższa? 

•	W swoim mniemaniu możesz uważać, że nie 
czujesz się niewolnikiem, ale przypatrz się 
swoim reakcjom, szczególnie w trudnych sytu-
acjach. Czy nie popadasz łatwo w obawy, nie 
martwisz się zbyt wiele starając zabezpieczyć 
wszystkie okoliczności stresując siebie i bliskich 
swoją nadmierną troską? Czy wypełniasz przy-
kazania ze strachu, czy z miłości? Co jest tema-
tem Twoich modlitw – czy nie ciągłe proszenie 
o opiekę, o zdrowie, o ochronę? Czy ufne, czu-
jące się bezpiecznie dziecko tak by się zacho-
wywało – prosiło nieustannie tatę o opiekę? 
Dziecko z natury wie, że kochający tata czuwa, 
wszystko wie i zabezpiecza co trzeba. Ile tej 
dziecięcej ufności jest dziś w Tobie?

•	 Sam	Duch	wspiera	 swym	 świadectwem	nasze-
go	ducha,	że	jesteśmy	dziećmi	Bożymi. Pan wie, 
że taka dziecięca ufność nie jest łatwa, dlatego 
wprost mówi, że On sam w Osobie Ducha Świę-
tego będzie o tym przekonywał nasze serca. Jeśli 
brakuje pokoju, ufności, miłości to właśnie Ducha 
Świętego trzeba wzywać, aby przekonał jeszcze 
bardziej o miłości Ojca, gdyż miłość	Boża	rozlana	
jest	w	sercach	naszych	przez	Ducha	Świętego,	który	
został	nam	dany (Rz 5, 5).[www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat 
Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęci-
ciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego ży-
cia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę 
uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jed-
ność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Trójca Święta

Posłuchajmy co o naszym powołaniu wy-
nikającym z chrztu mówią dzisiejsze czytania 
biblijne. Spróbujmy odnaleźć siebie w Bożym 
słowie. Zobaczmy, że Bóg chce z nami prowadzić 
dialog; a w tym dialogu daje się nam poznać, 
wybiera nas i powołuje. I tak dzieje się zawsze, 
gdy słyszymy słowa Boga. 

Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego 
Prawa mówi o Bogu, który nie tylko wybrał 
Izraelitów spośród innych narodów, aby byli 
Jego szczególną własnością, ale także objawił 
się im, dał się poznać poprzez słowo zawarte  
w Piśmie oraz doświadczenia, znaki, cuda  
i wojny, które były udziałem całego narodu. 

Rozważania do czytań  
z Uroczystości Najświętszej  
Trójcy (30 maja)

Izraelici poznali Boga, gdy zostali przez Niego 
uwolnieni z Egiptu, gdy przeszli przez Morze 
Czerwone, gdy doświadczyli, że Bóg się o nich 
troszczy, prowadząc ich przez pustynię do Ziemi 
Obiecanej. Nie tylko słyszeli o Bogu, ale widzieli 
Jego działanie dla ich dobra. Dlatego też mogli 
śpiewać z radością: Szczęśliwy naród wybrany 
przez Pana, który ocala od śmierci, żywi w cza-
sie głodu, daje obietnicę i ją wypełnia. Mając 
takie doświadczenie Boga, rozumieli skierowa-
ne do nich słowo: Poznaj	dzisiaj	i	rozważ	w	swym	
sercu,	 że	Pan	 jest	Bogiem,	a	na	niebie	wysoko		
i	na	ziemi	nisko	nie	ma	innego.	Strzeż	Jego	praw	
i	nakazów,	które	ja	dziś	polecam	tobie	pełnić,	by	
dobrze	ci	się	wiodło	i	twym	synom	po	tobie.	Pan	
jest	Bogiem,	Pan	jest	jedyny,	nie	ma	innego	– to 
jest treść wiary Izraela i treść naszej wiary, któ-
rą wyznajemy w słowach: „Wierzę w jednego 
Boga”. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Boże Ciało
Julianna z Cornillon (1192-1258) - przeory-

sza klasztoru augustianek w Mont Cornillon  
w pobliżu Liege, w roku 1245 została obdarzona 
objawieniami, w których Chrystus żądał usta-
nowienia osobnego święta ku czci Najświętszej 
Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet 
dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po 
niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po 
naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu 
objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana 
Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza proce-
sja eucharystyczna. W tym samym roku biskup 
zmarł, a wyższe duchowieństwo za namową 
teologów uznało decyzję zmarłego biskupa 
za przedwczesną. Ponadto, w wyniku badania 
sprawy i niewłaściwych wniosków, omalże nie 
oskarżono św. Julianny o herezję. Po interwencji 
archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał 
Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i osta-
tecznie zatwierdził święto. W1251 roku po raz 
drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami 
Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hoj-
nie wynagrodził za to gorliwego kapłana, gdyż 

wkrótce został biskupem, patriarchą Jerozoli-
my, a w roku 1261 roku papieżem przybrawszy 
imię Urban IV. On też w 1264 roku wprowadził 
w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. Po śmierci 
papieża Urbana IV święto zaczęło zanikać. Od-
nowił je w 1314 roku papież Klemens V. Jako 
święto dla całego Kościoła zostało zatwierdzo-
ne przez papieża Jana XXII. Pierwsza wzmianka  
o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z 1277 
roku. W Polsce przekazy historyczne mówią po 
raz pierwszy o procesji Bożego Ciała już w XIV 
wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI 
wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii 
przy czterech ołtarzach, który istnieje do dnia 
dzisiejszego. Obecnie pełna nazwa uroczysto-
ści Bożego Ciała mówi o Najświętszym Ciele  
i Krwi Chrystusa. Do czasu reformy soborowej 
istniało osobne święto ku czci Najdroższej Krwi 
Chrystusa. Jak Boże Ciało jest rozwinięciem 
treści Wielkiego Czwartku, tak uroczystość Naj-
droższej Krwi Jezusa była jakby przedłużeniem 
Wielkiego Piątku. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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KATECHEZA Rola Ducha Świętego  
w życiu chrześcijanina (cz. 2)
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Pytanie pierwsze: kim jest Duch Święty? Odpowiedź zawarta w Pi-
śmie Świętym, w nauce Kościoła, jest jasna: Duch Święty jest Bogiem. Nie 
jest On jakąś bezosobową mocą Bożą, nie jest tylko działaniem Bożym. 
Duch Święty jest osobą i posiada naturę Bożą, tak jak Ojciec i Syn. Jest trze-
cią Osobą Trójcy Przenajświętszej, równym Bogu Ojcu i Synowi. Jest jeden 
Bóg w trzech Osobach. Te trzy Osoby to Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda 
z tych trzech Osób Bożych ma swój udział w dziele zbawienia. Bóg Ojciec 
dokonał zbawienia przez to, że zesłał nam swojego Syna Jednorodzone-
go, Jezusa Chrystusa. Ojciec wraz z Synem zsyłają nam Ducha Świętego. 
Działanie poszczególnych Osób Bożych można wyrazić w tej formule, że 
nasze życie – nowe życie otrzymane dzięki dziełu odkupienia, jest życiem 
dziecięctwa Bożego, życiem skierowanym do Boga, naszego Ojca, przez 
Chrystusa, naszego Pośrednika i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego,  
w Duchu Świętym.

Pytanie drugie: dlaczego Chrystus zesłał nam Ducha Świętego? 
Ewangelia mówi – i to słowami Chrystusa – o kilku istotnych owocach  
i skutkach przyjęcia Ducha Świętego. Po pierwsze, Duch Święty sprawia  
w nas nowe narodzenie, które jest warunkiem wejścia do królestwa 
Bożego, czyli do nowego życia w Bogu, w jedności z Bogiem. Chrystus 
mówi do Nikodema: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się ktoś nie 
narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Duch Święty jest 
sprawcą nowego życia, jakiegoś początku, jakiegoś decydującego zwrotu 
w nas – i to Pismo Święte nazywa nowymi narodzinami. Duch Święty jest 
więc absolutnie konieczny do tego, abyśmy się na nowo narodzili, abyśmy 
rozpoczęli nowe życie. 

Dalej: Duch Święty daje nam poznanie prawdy, tej prawdy, którą przy-
niósł nam Chrystus. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przyjąć tej 

prawdy wiarą pewną, niewzruszoną, tak żeby na tej wierze móc oprzeć 
swoje życie. Dlatego mówi Chrystus: „Jednakże mówię wam prawdę: po-
żyteczne jest dla was Moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie 
przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7). I dalej mówi 
Chrystus: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch prawdy, poprowadzi was do całej 
prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ 
z mojego weźmie i wam objawi” (J 16, 13n).

Duch Święty nie przyniesie nam nowych treści, nowej prawdy  
w stosunku do tej, którą przyniósł nam Chrystus, ale prawdę tę jak gdy-
by umieści w naszym wnętrzu, wzbudzi w nas wiarę, bez której słowo 
Chrystusa nie stanie się dla nas słowem Bożym, które możemy przyjąć 
bez jakiejkolwiek wątpliwości. Tylko w Duchu Świętym możemy przy-
jąć jako prawdę Chrystusową naukę. Nie wystarczy do tego zwyczajna 
inteligencja, wiedza, rozum, dobra pamięć, bo – jak mówi psalmista –  
„w Twej światłości oglądamy światłość” (Ps 36, 10). Musimy mieć w sobie 
wewnętrzne światło Ducha Świętego, abyśmy mogli poznać Chrystusa 
jako światłość, abyśmy mogli poznać tę światłość, którą Chrystus prze-
kazuje nam przez swoje słowo i przez swoje życie. A więc od strony treści 
Duch Święty nie przynosi nic nowego w stosunku do tego, co przyniósł 
Chrystus, ale bez Ducha Świętego cała ta treść pozostałaby jak gdyby na 
zewnątrz nas. Nie moglibyśmy sobie tej treści wewnętrznie przyswoić, 
tak aby stała się ona dla nas treścią naszego życia. Duch Święty jak gdyby 
uwewnętrznia to życie, które przyniósł Chrystus. Staje się ono wówczas 
naszą wewnętrzną własnością i zaczynamy nim żyć. Dlatego porównuje 
się Ducha Świętego do strumienia żywej wody tryskającej z naszego wnę-
trza. Dzięki Duchowi Świętemu jest w nas nowe życie.

Źródło: www.zchrystusem.pl; www.oaza.pl 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Odnosząc do naszego życia to czytanie, zapytajmy siebie o to czy wie-

rzymy, że Bóg jest jeden i żyjemy zgodnie z tą wiarą. Musimy bowiem 
mieć świadomość, że ciągle jesteśmy kuszeni, by podobnie jak Izraelici 
oddawać cześć innym bogom, bożkom, które nazywają się: drugi czło-
wiek, pieniądze, praca, władza, układy i znajomości, uczucia, ciało, tele-
wizor, komputer, komórka, nałogi etc. Tymczasem słowo jest radykalne: 
tylko Pan jest Bogiem. Nikogo i nic nie mogę postawić na miejscu Boga, 
nikt i nic nie może być ważniejsze od relacji z jedynym Bogiem. 

Słyszymy dziś, że mamy przestrzegać Bożych praw i nakazów. Jeśli 
doświadczyliśmy, że Bóg jest z nami, że wyzwala nas z niewoli grzechu  
i prowadzi do prawdziwego życia, jeśli poznaliśmy Boga, a nie chodzi tu  
o poznanie intelektualne, ale o miłość do Niego wyrażoną w sakramen-
talnym, modlitewnym i życiowym zjednoczeniu z Nim, jesteśmy naj-
szczęśliwszymi ludźmi na ziemi; wtedy przestrzeganie Bożych przyka-
zań nie będzie smutnym obowiązkiem, ale wyrazem miłości do jedynego 
Boga, jedynego Oblubieńca duszy.

W drugim czytaniu z Listu św. Pawła do Rzymian usłyszeliśmy, że 
wszyscy	ci,	których	prowadzi	Duch	Boży,	są	synami	Bożymi. Duch Święty 
prowadzi zawsze ku pełni życia. Dzięki Duchowi Świętemu narodziłem 
się na nowo do życia dziecka Bożego, skierowanego w miłości i posłu-
szeństwie ku Ojcu. Czy chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego 
tchnieniu i mocy? (zob. Drogowskazy Nowego Człowieka Ruchu Światło
-Życie) Czy chcę, by Duch Święty wskazywał mi dokąd mam iść, co mam 
robić? Czy wierzę, że Bóg wie lepiej, co jest dla mnie dobre?

Otrzymałem Ducha przybrania za syna Bożego i dlatego mogę  
z wielką ufnością zwracać się do Boga „Ojcze”. Skoro mam w sobie Ducha 
Świętego, skoro On we mnie mieszka, czego się jeszcze lękam? Jeśli mam 
świadomość tego, że Bóg jest moim Ojcem, który się o mnie troszczy  
i zawsze ma dla mnie czas, nie muszę niczego i nikogo się lękać. Jeśli 
widzę tę troskę Boga o mnie, znajdę dla Niego czas i w modlitwie na wzór 
Jezusa w mocy Ducha Świętego będę wołał „Abba”. 

Jako chrześcijanie mamy udział w losie Jezusa Chrystusa, zatem w Jego 
odrzuceniu, które prowadzi do udziału w Jego chwale – cierpienie wraz  

z Jezusem prowadzi do chwały wraz z Jezusem, dlatego w Eucharystii ofia-
rujmy Mu swoje cierpienia, życiowe krzyże, to z czym sobie nie radzimy,  
by On przemienił to mocą swego Ducha. Przyjęcie Jezusa w Jego słowie 
i w Komunii świętej sprawi, że On będzie działał w nas, uzdalniając do wy-
dawania własnego życia i stawania się bezinteresownym darem dla innych.

W Ewangelii słyszymy mowę pożegnalną Jezusa i nakaz misyjny skie-
rowany do uczniów. Jezus odszedł do nieba, ale obiecał: Oto	ja	jestem	
z	wami	przez	wszystkie	dni	aż	do	skończenia	świata. Słowa dotrzymał. 
Jest z nami, jest tu i teraz obecny, 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 przyjmowali, abyśmy się Nim karmili i przez  
to stawali się do Niego podobni.

Radości spotkania Chrystusa, który jest naszą nadzieją nie możemy 
zatrzymać dla siebie. Dzielmy się nią z ludźmi, którzy nie mają nadziei, 
którzy żyją na sposób pogański. Jezus nam zapowiada, że będziemy Jego 
świadkami. Do nas są skierowane słowa: Idźcie	więc	i	nauczajcie (dosłownie 
należałoby przetłumaczyć: czyńcie uczniami) wszystkie narody. Aby iść, 
trzeba wstać ze swego miejsca, opuścić to, co wygodne, to, co jest wybo-
rem 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 ucznio-
wie Pana mamy głosić Ewangelię, czyli przekazywać słowo Jezusa, być Jego 
narzędziami. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy okażemy posłuszeństwo 
naszemu Panu, który codziennie powołuje nas do tej misji. 

Uczniowie posłuszni swemu Panu poszli i głosili Ewangelię wszędzie, 
ale nie czynili tego według własnych pomysłów, nie czynili tego z wła-
snej woli, ale mieli głęboką świadomość swego powołania i wybrania. 
W swym apostolstwie nie byli sami. To Duch Jezusa Chrystusa działał  
w nich i przez nich. Również my koniecznie potrzebujemy Ducha Świę-
tego, by wypełnić nasze powołanie głosicieli Ewangelii. Dlatego módlmy 
się gorliwie, by Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze naszej ziemi, naszej 
ojczyzny, naszej parafii, naszych rodzin, wszystkich wspólnot, w których 
jesteśmy. xIJ 

Trójca Święta
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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 31 maja 2021 r.
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1.	czytanie	(So	3,	14-18)	Pan	jest	pośród	ciebie
albo	1.	czytanie	(Rz	12,	9-16b)

Zaradzajcie	potrzebom	świętych,	przestrzegajcie	gościnności
Psalm	(Iz	12,	2-3.	4bcde.	5-6	(R.:	por.	6b))

Wielki	wśród	ciebie	Święty	Izraela
Ewangelia	(Łk	1,	39-56)	Nawiedzenie	Elżbiety	przez	Maryję

6.30 1. + Wojciecha, Władysławę, Leokadię, Józefa, Tomasza, Tadeusza 
i Sabinę – of.	rodzina

2. + Henryka Zazuniaka – of.	parafianie	z	Rossosza
7.00 1. + Irenę w 19 r., Zdzisława w 21 r. Świerczewskich –	of.	 syn		

z	rodziną
2. Dz. – bł. w 93 r. urodzin Elżbiety Zubek z prośbą o potrzebne 

łaski na dalsze lata życia
3. Dz. – bł. w intencji Anny i Adriana w 10 r. ślubu oraz Boże bło-

gosławieństwo dla Bartłomieja, Marceliny i Wiktorii –	of.	mał-
żonkowie

4.Poza parafią: + Stefana, Adama i Marcina, rodziców z obu stron 
rodziny i ks. Jerzego Górskiego

17.30 Różaniec	przez	KŻR	nr	3
18.00 1. + Stanisława Klimiuka – of.	koleżanki	z	banku

2. + Mirosława Chmielaka w 7 r. –	of.	żona,	wnuki	i	dzieci
3. + Henryka Strus w 4 r. i Emiliana i rodzinę Strus i Skup  

– of.	rodzina
4. Poza parafią: + Władysławę Adamczyk w rocznicę śmierci, Lu-

cjana, Józefa, Zofię i Eugeniusza – of.	rodzina
Nabożeństwo	majowe
20.00 1. Eucharystia w intencji uczestników Rekolekcji oddania życia Je-

zusowi przez Maryję – zawierzenie 
Wtorek 1 czerwca 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA
1.	czytanie	(Tb	2,	9-14)	Tobiasz	przykładem	cierpliwości

Psalm	(Ps	112	(111),	1b-2.	7-8.	9	(R.:	por.	7b))
Zaufał	Panu	człowiek	sprawiedliwy	Albo:	Alleluja

Ewangelia	(Mk	12,	13-17)	Podatek	należny	cezarowi
6.30 1. + Andrzeja Kosmalskiego – of.	brat	Bogdan	z	rodziną

2. Dz. – bł. w intencji wnuków: Mai, Kingi, Karoliny, Jakuba, Ad-
rianny, Marty, Huberta, Igora z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej

7.00 1. + Henrykę w 6 r. – of.	córka
2. + Janinę i Eugeniusza w r. – of.	dzieci
3. Dz.-bł. w intencji wnuków: Susanny, Miłosza i Mikołaja z prośbą 

o opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich rodziców
17.30 Różaniec	prowadzony	przez	KŻR	nr	3
18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Halinę Krasuską – of.	mąż

2. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków Olgierda i Kaje-
tana –	of.	babcia

3. Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej

4. + Stanisława Sioćko w 30 dz. od śmierci – of.	uczestnicy	pogrzebu
Nabożeństwo	czerwcowe

Środa 2 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IX TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra
pierwsza środa miesiąca

1.	czytanie	(Tb	3,	1-11a.	16-17a)	Modlitwa	Tobiasza	i	Sary
Psalm	(Ps	25	(24),	2-3.	4-5.	6	i	7bc.	8-9	(R.:	por.	1b))

Do	Ciebie,	Panie,	wznoszę	moją	duszę
Ewangelia	(Mk	12,	18-27)	Zmartwychwstanie	umarłych

6.30 1. + Antoniego, Edwarda Wiśniewskich, Józefa, Janinę, Alicję So-
kołowskich, Zofię Kaczmarską –	of.	córka

2. + Leokadię Borkowską, Czesława Borkowskiego, Franciszka  
i Andrzeja Kołodziejczyk – of.	Agnieszka	Wyżywniak

7.00 1. Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków z prośbą o Dary Ducha Świętego 
dla Marty, Pawła, Ewy, Michała, Karola, Jadzi, Leona, Felicji i Klaudii

2. + Aleksandra i zmarłych z rodzin Łastowieckich, Tomaszewskich, 
Sienickich, Terasiuków i Krystynę Ostojską –	of.	Stanisław	Ło-
stowiecki

3. + Irenę w r. śmierci 
17.00 Różaniec	św.	Józefa
17.45 Nowenna	do	św.	Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. O łaskę uwolnienia ze skutków zła przodków w rodzinie
II. Dz.-bł. w 9 rocznicę urodzin Jasia Sosnówki z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa
III. O światło i dary Ducha Świętego dla rodziny Mroczek oraz opie-

kę i wstawiennictwo Maryi i św. Józefa
IV. O Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla rodzin 

syna Jarka, Córki Marioli i ich dzieci
V. + Wiesława Chomkę – of.	koleżanki	z	firmy	„Pepko”
VI. + Stanisława Pleskota – of.	Tadeusz	i	Halina	Miłosz
VII. + Romana Chomkę – of.	rodzina Prokuratów
VIII. + Roberta i Tadeusza Wilczurów oraz zm. z obu stron rodziny
IX. + Edwarda Rudnickiego w 1 r. oraz Mariannę Rudnicką –	of.	córka
2. Gregorianka: + Halinę Krasuską 
3. + Józefa Piątek – of.	Marta	Borkowska

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

Czwartek 3 czerwca 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

pierwszy czwartek miesiąca
1.	czytanie	(Wj	24,	3-8)	Zawarcie	przymierza	przez	krew

Psalm	(Ps	116B	(115),	12-13.	15	i	16bc.	17-18	(R.:	por.	13))
Kielich	zbawienia	wzniosę	w	imię	Pana	Albo:	Alleluja

2.	czytanie	(Hbr	9,	11-15)	Krew	Chrystusa	oczyszcza	nasze	sumienia
Ewangelia	(Mk	14,	12-16.	22-26)	Ustanowienie	ofiary	Nowego	Przymierza
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą  

o obfitość Łask Bożych oraz o dobre powołania kapłańskie, za-
konne, i misyjne w naszej parafii – of.	Apostolat	„Złota	Róża”

8.30 1. Za parafian 
2. + Mirosława w 11 r., Helenę i Józefa Kot , Leokadię, Stefana, 

Edwarda Góreckich – of.	Krystyna	Kot	z	dziećmi
3. + Edwarda Mirońskiego – of.	rodzina Chromińskich

Procesja	Eucharystyczna
11.00 1. W intencji mieszkańców Strzały i Kolonii z racji poświęcenia pól

2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, Teresę, 
Janinę, Władysława i zm. z rodz. Sysików i Stachowiczów – of.	rodzina

13.00 1. + Zenobiusza Kondraciuka w 2 r. – of.	córka	Bożena
16.00 Ślub: Jakub Olędzki i Karolina Bareja
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską

2. + Jana, Helenę, Franciszkę, Antoniego, Stanisława oraz zm.  
z rodz. Serzysków i Kajków – of.	córka

3. + Stanisława Borkowskiego – of.	Andrzej	Borkowski
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach

Nabożeństwo	czerwcowe	–	Godzina	Święta
Adoracja	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie	w	ciszy	do	godz.	20.30

Piątek 4 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IX TYGODNIA ZWYKŁEGO pierwszy piątek miesiąca

1.	czytanie	(Tb	11,	5-18)	Uzdrowienie	Tobiasza
Psalm	(Ps	146	(145),	1b-2.	6c-7.	8-9a.	9b-10	(R.:	por.	1b))
Chwal,	duszo	moja,	Pana,	Stwórcę	swego	Albo:	Alleluja
Ewangelia	(Mk	12,	35-37)	Mesjasz	jest	Panem	Dawida

6.30 1. + Jadwigę Pawluczuk w 1 r. – of.	mąż
2. + Bogusława Łydkowskiego w 3 r. – of.	rodzina

7.00 1. + Helenę Wolską w 2 r. – of.	dzieci
2. Dziękczynna z okazji imienin Leszka – of.	B.	Popek
3. + Kazimierza Skolimowskiego w 10 r. –	of.	żona	i	córka

Nabożeństwo	do	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa
17.30 Różaniec	prowadzony	przez	KŻR	nr	3
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l ze Strzały, z ul. Łąkowej – 200 zł

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

18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską
2. + Janinę Kliczek z racji urodzin – of. córki, syn i mąż
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo	czerwcowe	–	procesja	–	czuwanie	modlitewne	„Otwórzcie	serca”	

Sobota 5 czerwca 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

pierwsza sobota miesiąca
1.	czytanie	(Tb	12,	1b.	5-15.	20)	Misja	archanioła	Rafała

Psalm	(Tb	13,	2abcde.	6.	7.	8	(R.:	por.	2a)	Pan	bardzo	wielki,	żyjący	na	wieki
Ewangelia	(Mk	12,	38-44)	Jałmużna	ubogiej	wdowy

6.30 1. + Wiesława Kłoś z racji imienin i Andrzeja – of.	żona	i	matka
2. + Henryka w 12 r. i Stanisławę – of.	córka

7.00 1. + Krystynę Szybka w 7 r.
2. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi  

z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of.	KWC
Nabożeństwo	do	Niepokalanego	Serca	NMP

18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską
2. Dz.-bł. w 39 r. urodzin Ludwika i 41 r. urodzin Ewy z prośbą  

o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i miłość  
w rodzinie – of.	jubilaci

3. + Eugeniusza, Adama, Waldemara oraz zm. z rodz. Strzałków  
i Talachów –	of.	Marta	Strzałek

4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP z racji pierwszej 
soboty miesiąca

Procesja	–	nabożeństwo	do	Niepokalanego	Serca	NMP	–	różaniec	wynagra-
dzający	i	rozmyślanie

20.00 Spotkanie	Duchowych	Niewolników	NMP
Niedziela 6 czerwca 2021 r.

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA pierwsza niedziela miesiąca 
1.	czytanie	(Rdz	3,	9-15)	Obietnica	odkupienia

Psalm	(Ps	130	(129),	1b-2.	3-4.	5-7a.	7b-8	(R.:	por.	7bc))
Bóg	Zbawicielem,	pełnym	miłosierdzia

2.	czytanie	(2	Kor	4,	13	–	5,	1)	Nadzieja	apostolskiego	życia
Ewangelia	(Mk	3,	20-35)	Szatan	został	pokonany

6.40 Godzinki	o	Niepokalanym	Poczęciu	NMP
7.00 1. + Za zm. z rodz. Dmowskich i Tomczyńskich – of.	Elżbieta	Dmowska	
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską

2. + Wiesława Kokoszkę w 3 r. i Mieczysława 
3. + Edwarda Malinowskiego w 10 r., Elżbietę, Stanisławę, Czesława, zm. 

z rodz. Malinowskich, Sawickich oraz dziadków z obu stron rodziny
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Grzegorza z okazji 50 r. urodzin – of.	mama

2. Dz.-bł. w intencji Klaudii Celińskiej w 18 r. urodzin z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of.	rodzice

11.30 1. Dz.-bł. w intencji Mateusza, Laury, Macieja, Kacpra, Julii z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, dary i światło Ducha Świętego 
– of.	dziadkowie

2. Dz.-bł. w intencji Teresy i Jana Nasiłowskich w 40 r. ślubu z proś-
bą o opiekę Świętej Rodziny – of.	Teresa	Nasiłowska

3. Dz.-bł. w intencji Małgorzaty i Zbigniewa Antoniaków z okazji 
34 r. ślubu – of.	małżonkowie

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja	Najświętszego	Sakramentu	–	procesja	
Spotkanie	Kół	Żywego	Różańca
14.00 Poświęcenie	pól	w	Żytniej
15.00 Spotkanie	rodziców	nowych	kandydatów	do	bierzmowania
16.30 1. + Józefa i Alinę Szczepanik, Halinę Grzebisz i dziadków z obu 

stron rodziny – of.	rodzina
18.00 1. + Józefa, Helenę, Tadeusza, Janinę i zm. z rodz. Ciozdów i Koza-

ków –	of.	synowa
Adoracja	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie	–	nabożeństwo	czerwcowe
20.00 Nieszpory	(dolny	kościół)

 Q DZIŚ w niedzielę 30 maja:
•	 Poświęcenie pól w Strzale o godz. 15.00. Msza święta w intencji 

mieszkańców Strzały w Boże Ciało o godz. 11.00. 
•	 Spotkanie formacyjne i próba młodzieży przygotowującej się 

do bierzmowania w tym roku o godz. 15.00 w kościele. Po spotkaniu 
wspólnie uczestniczymy w Eucharystii o godz. 16.30. 

•	 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. Do 
końca maja trwają zapisy na oazy wakacyjne dziecięce i młodzieżo-
we. 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. 

•	Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	 Czuwanie przed złożeniem aktu oddania życia Jezusowi przez 

Maryję: od godz. 20.00 Nieszpory, Akatyst do Bogurodzicy, próba i in-
dywidualna Droga Krzyżowa. 

•	 Ofiary składane na tacę są przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Wo-
lontariusze ze szkoły w Strzale wraz z opiekunami będą zbierali ofiary 
do puszek na operację serca dla 3 - letniego Mateuszka Pietraka. 
 Q NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

będą się odbywały po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00 – w tygo-
dniu ok. godz. 18.45, w niedziele – ok. godz. 19.00. 

 Q 31 maja, w święto Nawiedzenia NMP, podczas Mszy świętej o godz. 
20.00 uczestnicy Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez Maryję ZŁOŻĄ 
AKT ZAWIERZENIA. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

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

 Q 1 czerwca młodzież rozpoczyna przeżywanie NOWENNY PRZED 
BIERZMOWANIEM. Kandydatów zapraszamy na Mszę świętą o godz. 
18.00 i nabożeństwo czerwcowe z modlitwami do Ducha Świętego. 
Bierzmowania udzieli biskup Kazimierz Gurda 10 czerwca podczas Mszy 
świętej o godz. 18.00. 

 Q Zapraszamy dzieci na DZIEŃ DZIECKA W PARAFII – 1 czerwca
O godz. 18.00 Msza święta i nabożeństwo czerwcowe. Dzieciom będzie 
udzielone specjalne błogosławieństwo. Po modlitwie w kościele część 
rekreacyjna na placu przy kościele – gry, zabawy i różne atrakcje dla naj-
młodszych parafian i gości. 

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna
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 czerwcowe
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Christeros 
Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Zapisy na czerwiec 
w zakrystii. 

 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY w środę 2 czerwca o godz. 19.15  
w dolnym kościele.

 Q W czwartek 3 czerwca przeżywamy Uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO 
CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA. W Boże Ciało mamy obowiązek udziału  
w Eucharystii i powstrzymania się od prac niekoniecznych. W naszym ko-
ściele Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 13.00 i 18.00. Po Mszy świętej 
o godz. 8.30 z kościoła wyruszy procesja do czterech ołtarzy ulicami Soko-
łowską, Mieszka I i Chrobrego. Prosimy o przygotowanie ołtarzy i aktywny 
udział w procesji. Niech wyjdą wszystkie chorągwie, feretrony, obrazy. 
Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatków przed Jezusem. Dzieci 
pierwszokomunijne i przeżywające w tym roku rocznicę I Komunii Świętej 
uczestniczą w procesji w albach. W Boże Ciało nabożeństwo czerwcowe po 
Mszy świętej o godz. 18.00. W trakcie koncertu Siedlce dla Jezusa w ko-
ściele będzie możliwość modlitwy w ciszy przed Najświętszym Sakramentem  
i skorzystania ze spowiedzi w godz. 20.30-23.00. W tym dniu mamy też 
pierwszy czwartek miesiąca – modlitwą wspierajmy kapłanów i powołanych. 

 Q Procesja w Oktawie Bożego Ciała po zakończeniu Eucharystii  
o godz. 18.00 i po czerwcowym, w niedzielę po Mszy świętej o godz. 13.00. 

 Q W najbliższy piątek 4 czerwca PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. Nabo-
żeństwa po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź podczas Mszy 
świętych porannych i od godz. 17.15. Po Mszy świętej o godz. 18.00 czu-
wanie modlitewne „Otwórzcie serca” do godz. 20.00. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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 Q WYJAZD DUSZPASTERSKI do CHORYCH w sobotę 5 maja od godz. 
9.00. Chorych zgłaszamy w zakrystii lub w kancelarii. 

 Q W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA po Mszy świętej o godz. 7.00 na-
bożeństwo i różaniec prowadzony przez członków Krucjaty Wyzwolenie 
Człowieka – modlimy się za wszystkich uzależnionych. O godz. 18.00 Eu-
charystia wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. Następnie różaniec 
wynagradzający i rozmyślanie – zgodnie z prośbą Matki Bożej z Fatimy. 
O godz. 20.00 w kościele SPOTKANIE DUCHOWYCH NIEWOLNIKÓW NMP  
– wspólnotowe dziękczynienie za łaskę rekolekcji 33 dniowych. 

 Q W niedzielę 6 czerwca po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja, proce-
sja, spotkanie z KŻR – katecheza, wymiana tajemnic różańcowych. 

 Q POŚWIĘCENIE PÓL
Żytnia – 6 czerwca godz. 14.00 – procesja i Msza święta

 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 podsta-
wowych i starszych, których dzieci bardzo pragną rozpocząć przygoto-
wania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

Kochać jak dziecko
Tradycyjnie, co roku 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. To wspania-

łe , pełne radosnych wydarzeń święto, na które czekają wszystkie dzieci. 
Naszym najmłodszym parafianom życzymy dużo uśmiechu i spełnienia 
marzeń, aby jak najdłużej zachowali w sercach szczerą, czystą miłość 
do bliskich i Boga. Kochane dzieci, bądźcie szczęśliwe i pamiętajcie,  
że w chwilach trudnych i smutkach zawsze znajdziecie pocieszenie w ra-
mionach swoich rodziców, Maryi i naszego wspólnego Ojca. 

A jak Boga i wiarę postrzegają dzieci? Zapytaliśmy o to dziewczynki 
i chłopców ze scholi dziecięcej Światełko. Ich odpowiedzi są piękne, bo 
spontaniczne i szczere, a czasami zaskakująco dojrzałe. 

 Q Jaki jest Bóg?
Mateusz, 5 lat: Pan Bóg jest dobry. Jest stary i ma brodę oraz białe 

ubranie. 
Maja, 9 lat: Bóg jest niewidzialny, ale zawsze jest przy dzieciach , po-

ciesza je, gdy są smutne.
Karolina 10 lat: Pan Bóg jest dobry, wszystkich słucha i chce, by każdy 

człowiek był szczęśliwy. 
Maja, 8 lat: Pan Bóg jest kochany, słucha, kiedy o coś proszę, ale nie 

zawsze wysłuchuje. 
Marta, 11 lat: Bóg nie tylko jest Stwórcą, ale jest także wszechmocny. 

Jego moc jest nieskończona i nigdy się nie wyczerpuje. Jest Miłosierny. 
Piotrek, 9 lat: Pan Bóg jest dobry, uczciwy i łaskawy:) 
Zosia, 9 lat: Bóg to jest najważniejsza Osoba świata. 

 Q Co to jest wiara?
Mateusz, 5 lat: Wiara to wierzenie w Boga:) 
Maja, 9 lat: Wiara to modlenie się z rodziną wieczorem i chodzenie do 

kościoła i poczucie, że to wszystko ma wielką wartość.
Karolina 10 lat: Wiara to ufność w Panu Bogu. 
Maja 8 lat: Wiara to być blisko przy Bogu, spotkania z Jezusem i Mary-

ją, i rozmowa z moim Aniołem...
Marta 11 lat: Wiara jest pierwszą z trzech cnót. Określa ona wiarę czło-

wieka wobec Boga i wiąże nas z Nim. 
Piotrek 9 lat: Wiara..wiara... no wierzyć to znaczy ufać:)
Zosia, 9 lat: Wiara daje nam życie.  (EZ)
 

Jak pomóc dziecku  
przyjaźnić się z Bogiem 
i zatrzymać je w Kościele?

1 MÓDL SIĘ O ŁASKĘ WIARY
Wiara jest łaską. Możemy, a nawet powinniśmy modlić się o ten dar. 

Trzeba rozmawiać z dziećmi o Bogu – ale jeszcze więcej powinniśmy roz-
mawiać z Nim o naszych dzieciach.

2 CZY TWOJA WIARA TO „LOVE STORY”?
Czy twój związek z Jezusem to historia miłosna? Czy twoje dziecko widzi 

w tobie radość z tego, że jesteś dzieckiem Boga? Czy wiara jest rdzeniem two-
jego życia? Czy np. traktujesz mszę świętą jako kolejny obowiązek, czy jako 
okazję do spotkania z żywym, wszechmocnym i kochającym Bogiem? Czy 
przykazania i nauczanie Kościoła to dla ciebie ciężar, czy cenna pomoc? Czy to, 
w co wierzysz, ma realne konsekwencje w twoim życiu, np. pomagasz innym, 
z ufnością przyjmujesz życiowe przeciwności? Dzieci (zwłaszcza te starsze) 
niekoniecznie postępują zgodnie z tym, co im mówimy, natomiast często nas 
naśladują. Nie potrzebują przekazu: „Chodź do Kościoła katolickiego, bo tu jest 
łatwo”, tylko „Chodź do Kościoła, bo tu znajdziesz miłość”.

3 BĄDŹ PRZYJACIELEM
Św. Josemaria Escriva mówił, że dla dzieci najlepszymi przyjaciółmi 

powinni być ich rodzice. Kiedy młody człowiek wie, że jest kochany i ak-
ceptowany, i że rodzice dobrze mu życzą, jest większa szansa, że będzie 
chciał z nami rozmawiać także o tym, co najważniejsze. Bez przyjaźni nie 
ma porozumienia.

4 ROZMAWIAJ
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci 

– także nauczycielami wiary. Trzeba jednak uważać, żeby rozmowa o Bogu 
nie była kazaniem, tylko raczej – jak mówił św. Franciszek – trzeba żyć tak, 
żeby całe nasze życie było kazaniem. To naturalne, że chcielibyśmy ustrzec 
dzieci przed błędami, które sami popełniliśmy. Ale czasem trzeba się ugryźć 
w język, żeby nie popadać w moralizatorstwo. Rozmowy z dzieckiem  
– także rozmowy o Bogu – trzeba zacząć już w pierwszych latach jego 
życia. Warto myśleć naprzód i wcześniej omówić różne tematy niż „gasić 
pożary” w wieku nastoletnim.

5 SŁUCHAJ
Znajdź czas na wysłuchanie tego, co mówi twoje dziecko. Jeśli akurat je-

steś zajęty, zaproponuj, że porozmawiacie o tym później (powiedz dokład-
nie, kiedy). Od początku traktuj z szacunkiem jego pytania, wątpliwości, 
problemy. Nie bagatelizuj, nie wyśmiewaj, nie oburzaj się.

6 CZY NA PEWNO WIESZ?
Wątpliwości w wierze to coś naturalnego. Dzieci także je mają. Nastolatki 

niekiedy z zapałem zadają trudne pytania i podważają prawdy wiary i moral-
ności. Nawet jeśli zachowują się w sposób prowokacyjny albo złośliwy, mają 
prawo dowiedzieć się od nas, jaka jest prawda. Żeby wyjaśnić prawdy wiary  
i moralności, trzeba je najpierw samemu dobrze zrozumieć.

7 ŚRODOWISKO
Dla małego dziecka rodzice są całym światem, ale wraz z upływem lat 

rośnie znaczenie rówieśników. Nastolatek ma wielką potrzebę akceptacji gru-
py, ale też potrafi zrobić wspaniałe rzeczy, pociągnięty przykładem kolegów. 
Warto więc zadbać o środowisko wiary, np. katolicką wspólnotę, szkołę, dobre 
harcerstwo, zaprzyjaźnione wierzące rodziny. W twojej okolicy nie ma żadnej 
wspólnoty dla dzieci? Może założysz ją w swojej parafii?

8 MENTOR
Dobrze by było, żeby dziecko miało oprócz rodziców jeszcze innego do-

rosłego, który również będzie dla niego przewodnikiem w wierze i inspi-
racją. Czasem słucha ono takiej osoby znacznie chętnie niż mamy czy taty. 
Może to być np. mądry wujek czy ciocia, znajomy ksiądz, nauczyciel.

9. A CO, JEŚLI DZIECKO ODCHODZI OD BOGA?
Wtedy szczególnie: patrz punkt pierwszy, czyli modlitwa! Św. Monika 

modliła się o nawrócenie św. Augustyna przez 17 lat. Nam może będzie 
dane prosić o to krócej? Niesłychanie ważne jest też wtedy podtrzymywanie 
przyjaźni z dzieckiem. Przykład z życia wzięty: Co zrobić, gdy młody czło-
wiek odmawia chodzenia do kościoła albo nie chce przyjąć bierzmowania? 
Nic na siłę! Można zaciągnąć kogoś do kościoła, ale przecież nie można go 
zmusić do modlitwy. Żeby mieć relację z Bogiem, człowiek musi Mu powie-
dzieć „tak”. Warto jednak zachęcać zbuntowane dziecko, żeby poszło z nami 
do kościoła, np. dlatego, że taki jest rodzinny zwyczaj.

Autor: Joanna OperaczŹródło: https://pl.aleteia.org

l Kamil Szwaj, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach i Anna 
Kurowska, panna z parafii tutejszej – 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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STAROŚĆ

Dziadkowie rozmawiają przy lampce wina:
 – Wiesz, Krysiu, wszystkiego się w życiu spo-
dziewałam... ale tego, że będę stary, to nigdy!!!
NA NIBY
Rozmawiają dwaj koledzy:
 – Wiesz, mam duży problem.
 – A jaki?
 – 1 kwietnia oświadczyłem się mojej sąsiadce. 
Teraz mamy koniec maja, a ona ciągle nie łapie, 
że w tym dniu był Prima Aprilis!
KŁOPOTY Z PAMIĘCIĄ
Dialogi babci z dziadkiem:
 – Kochasz ty mnie jeszcze Stachu?
 – Możliwe. Pamięć już nie ta.
PODRÓŻ POŚLUBNA
Kilka lat po śmierci babci – swojej żony – dzia-
dek nabrał wigoru i ożenił się po raz drugi  
z młodszą od siebie wdową. Któregoś dnia 
wnuczek zauważył, że dziadek przygotowuje 
się do podróży i pyta go:
 – Dziadku, w podróż poślubną się wybieracie?
 – Tak, ale w podróż poślubną jadę sam.
 – A dlaczego?
 – Chłopcze, ożeniłem się z wdową. Ona już była 
w takiej podróży, a ja jeszcze nie.
TAJEMNICA
Mąż zauważył, że żona rozmawia z sąsiadkami  
o rodzinnych sprawach. Zwraca jej uwagę:
 – Kochanie, przecież to miała być tajemnica, 
którą pozostanie między nami?!
 – Tak, mój drogi, jestem kobietą, tak, jak i one. 
My dochowujemy tajemnic grupowo.
OBJĘTOŚĆ I TŁUSZCZ
Pani Jadzia w czasie epidemii pokaźnie nabrała 
kilogramów. Zwierza się swoim koleżankom:
 – Już wiem, dlaczego ostatnio tak tyję: na 
szamponie, którego używam, a który spływa po 
moim ciele jest napisane: „zwiększa objętość”. 
Od wczoraj przerzuciłam się na płyn do mycia 
naczyń. On ma napisane na opakowaniu: „roz-
puszcza tłuszcz trudny do usunięcia”.
WSPOMNIENIA
W Dniu Matki synek zauważył, że mama płacze 
i kryje się z tym. Pyta więc:
 – Mamusiu, wydaje mi się, że płaczesz. Jesteś 
taka dobra, szkoda twoich łez.
 – Synku, to nie łzy. To czasami wspomnienia 
wydostają się z moich oczu i spływają po po-
liczkach...

Ogień chwały w Boże Ciało
Już 3. czerwca br. w uroczystość Bożego Ciała, po raz kolejny  
odbędzie się nabożeństwo uwielbienia Boga „Siedlce dla Jezusa”.  
Tegoroczne wydarzenie w oprawie muzycznej poprowadzi topowy 
zespół uwielbieniowy Gospel Rain.

Po rocznej przerwie spowodowanej epide-
mią możemy znów przeżyć w szczególny sposób 
zwieńczenie uroczystości Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa. Organizatorzy nabożeństwa 
„Siedlce dla Jezusa” zapraszają zatem tego dnia 
o godz. 19.00, na parking przed sanktuarium 
św. Józefa przy ul. Sokołowskiej 124.

Celem wydarzenia zatytułowanego „Weź 
Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2, 13) jest podkreśle-
nie w trwającym Roku św. Józefa roli opiekuna 
Maryi w historii zbawienia. Organizatorzy, tj.: 
Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej 
przy współpracy ze Wspólnotą Jednego Ducha, 
Fundacją Nasza Szkoła, siedlecką parafią św. 
Jana Pawła II oraz Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Mazowieckiego zachęcają do udzia-
łu w wydarzeniu, które ma podkreślić jedność 
chrześcijan opartą na wierze w Jezusa Chrystusa 
obecnego w Najświętszym Sakramencie.

W pierwszej części nabożeństwa zaplanowa-
no radosne wielbienie Boga z oprawą muzyczną 
grupy Gospel Rain. Zespół ten od wielu lat ani-
muje nabożeństwa i koncerty uwielbieniowe. 
Wielokrotnie gościł na antenie telewizyjnej, 
m.in. w związku z wydarzeniem „Jezus na Sta-
dionie”. W czasie nabożeństwa organizatorzy 
zapraszają także do wysłuchania świadectwa 
wiary Marty Przybyły z inicjatywy propagującej 
Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi (zawie-
rzenie33.pl).

Drugi blok modlitewny będzie prowadzony 
przed Najświętszym Sakramentem w połącze-
niu z błogosławieństwem i Apelem Jasnogór-
skim. W czasie nabożeństwa będzie możliwość 
skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Przewidziana jest transmisja online tego 
wydarzenia na kanale youtube „Siedlce dla Je-
zusa” oraz poprzez profil facebookowy „Siedlce 
dla Jezusa”, Szkoły Nowej Ewangelizacji, telewi-

zji internetowej diecezji siedleckiej FARO.TV, TV 
Wschód oraz Dobre Media.

Patronat honorowy nad wydarzeniem ob-
jęli bp Kazimierz Gurda oraz prezydent Siedlec 
Andrzej Sitnik. Osoby pragnące wziąć udział 
w nabożeństwie proszone są o zachowanie 
ogólnych zasad sanitarnych. Więcej informacji  
o wydarzeniu znajduje się na stronie www.sne.
siedlce.pl. (o. Błażej Mielcarek OMI)

PARKING ZAMKNIĘTY 
Od 2.06.2021 r. (środa) godz. 14.00  

do 3.06.2021 r.  
(czwartek - Boże Ciało) godz 23.00. 

Prosimy o zabranie aut.  
Pojazdy pozostawione na parkingu 

 zostaną odholowane na koszt właściciela. 
Parafia św. Józefa

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Reforma liturgii z roku 1969 złączyła uroczy-

stość Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa z uro-
czystością Bożego Ciała, automatycznie znosząc 
dotychczasowe święto z 1 lipca. Eucharystia to 
bowiem Najświętsze Ciało i Najświętsza Krew 
Pana Jezusa. 

Głównym punktem obchodów Uroczysto-
ści Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest 
Eucharystia i procesja eucharystyczna ulica-
mi miasta. Uczestnictwo w niej to publiczna 
manifestacja wiary. W procesji niesiona jest 
zawsze monstrancja z Najświętszym Sakra-

mentem. Procesja z monstrancją zatrzymuje 
się kolejno przy czterech ołtarzach. Ołtarzy 
jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym 
przystanku czytane są fragmenty z jednej 
Ewangelii, a więc po kolei - Mateusza, Marka, 
Łukasza i Jana. Na zakończenie procesji udzie-
lane jest błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem. 

W tym roku w naszej parafii odbędzie się 
procesja Bożego Ciała ulicami osiedla po Mszy 
św. o godz. 8.30. Pójdźmy za Chrystusem obec-
nym pod postacią Chleba, który jest naszym 
Pokarmem w drodze do nieba. (G Ł-K)

Boże Ciało

Dzień otwarty  
w I Katolickim 

Liceum Ogólnokształcącym
Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów na 

dzień otwarty w naszym liceum,  
który odbędzie się 1 czerwca br.  

w godzinach od 11.00 do 16.00,  
w murach naszej szkoły. 

www.klosiedlce.pl


