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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 (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 apo-
stolskiego życia
Ewangelia (Mk 3, 20-35) Szatan został poko-
nany

X NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUS ZWYCIĘŻYŁ,  

SZATAN ZOSTAŁ POKONANY (Mk 3, 20-35)
•	 Często jest tak, że ludzie odcinają się od Boga 

nie przez świadomy akt woli, ale przez zanie-
dbanie i brak decyzji, aby poddać się wpły-
wom Ducha Świętego i pełnić Jego wolę. Taką 
postawę reprezentują krewni Jezusa. Bóg był 
z nimi, a oni Go nie poznali. Są ludzie, którzy 
doświadczyli wielkich rzeczy w swoim życiu, 
np. uzdrowienia czy uwolnienia, a potem ode-
szli od Boga, bo nie wytrwali w Bożej miłości, 
nie oddali swojego codziennego życia Bogu. 
Dlatego tak niezbędna jest nasza wytrwała 
współpraca z łaską Bożą. Bez osobistego obco-
wania z Jezusem nie jesteśmy w stanie oprzeć 
się naszym grzechom, szczególnie grzechowi 
pychy. I druga ważna rzecz, to skrucha i wiara 
w Boże miłosierdzie. Zawsze mamy kolejną 
szansę i zawsze możemy zacząć od nowa, ni-
gdy nie możemy w to zwątpić. [www.onjest.pl]

Papież Franciszek: Szatan ciągle ukazuje się  
z wielką mocą, obiecuje wiele rzeczy, przynosi pre-
zenty, ładne, dobrze opakowane. «O, jaki piękny!» 
- ale nie wiesz, co jest wewnątrz - «Ale opakowa-
ny jest bardzo pięknie». Kusi opakowaniem bez 
pokazywania, co znajduje się wewnątrz. Wie, jak 
zaspokoić naszą próżność, naszą ciekawość. Jest 
potępiony, zwyciężony, przywiązany do łańcucha 
i umiera, ale może zrobić masakrę. Musimy się 
modlić, pokutować, nie zbliżać się, nie wchodzić  
z nim w dialog. A w ostateczności iść do matki, tak 
jak dzieci. Kiedy się boją idą do mamy: «Mamo, 
mamo... boję się!», kiedy zdarzają się im złe sny 
idą do mamy. Iść do Maryi, Ona nas obroni. Ojco-
wie Kościoła, przede wszystkim mistycy rosyjscy 
mówią: kiedy przeżywasz duchowe problemy, 
skryj się pod płaszczem Matki Boga. Idź do Matki. 
Ona ci pomoże w walce przeciw temu, który został 
pokonany, przeciw temu psu na łańcuchu, Ona 
pomoże go zwyciężyć.
Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, 
wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy 
przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słusz-
ne, i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Czy jeszcze słucham Boga? 
Rozważania do czytań z X Niedzieli Zwykłej (6 czerwca)

Pytanie Boga „Gdzie jesteś?” skierowane do 
pierwszego człowieka, który właśnie popełnił 
grzech pierworodny i przestraszył się jego kon-
sekwencji rozbrzmiewa w ciągu całych dziejów 
zbawienia. Bóg szuka swego zagubionego  
i cierpiącego stworzenia, szuka każdego swego 
dziecka. Stwórca nie pytał Adama w jakich krza-
kach się schował, nie chodziło przede wszyst-
kim o miejsce kryjówki w sensie fizycznym, 
ale o relację. Bóg pyta: Gdzie jesteś w relacji 
do Mnie, czy jeszcze jesteś ze Mną, czy jeszcze 
Mnie słuchasz, czy jeszcze Mnie kochasz? Adam 
opowiada – całkiem szczerze – o swoim stra-
chu. Przed grzechem słuchał Boga, rozmawiał  
z Nim. Po grzechu nie chce słuchać i rozmawiać. 
My również boimy się słowa Bożego. Na wszelki 
wypadek, by się za bardzo nie nawrócić, ogra-
niczamy czas i możliwości słuchania, tłumacząc 
się brakiem czasu, który jest właściwie konse-
kwencją naszego nieuporządkowanego życia. 

Adam nie chce też wziąć odpowiedzialności 
za to, co się stało; zrzuca winę na Ewę, a pośred-
nio na Boga, który przecież mu ją dał jako żonę, 
jako pomoc. Ewa zrzuca winę na węża, który 
jest głównym sprawcą grzechu. Bóg pyta nie-
wiastę o przyczynę grzechu: „Dlaczego to uczy-
niłaś?” Takie pytania musimy sobie przypomi-

nać po grzechu, gdy się pogubimy w szukaniu 
szczęścia bez Boga, abyśmy mogli uczyć się na 
własnych błędach. Poznanie przyczyn choroby 
grzechu będzie bardzo pomocne w znalezie-
niu odpowiedniego lekarstwa. Nie można żyć 
w jakiejś bezmyślności, zawinionej niewiedzy; 
grzechy to świadome i dobrowolne odrzucanie 
miłości Bożej. 

W tym opowiadaniu o Adamie, Ewie i wężu 
Bóg daje już ludzkości obietnicę zbawienia, 
które dokona się podczas walki. Ostatecznie 
zwycięży Potomek Niewiasty, Jezus Chrystus. 
O zwycięstwie naszego Pana mówi dzisiejsza 
Ewangelia. Jezus wyrzucał złe duchy mocą Du-
cha Świętego. Wielu ludzi tego nie rozumiało, 
wielu Jezusa nienawidziło. Pan nie był popraw-
ny politycznie, wzywał do radykalnego zerwa-
nia z grzechem, do traktowania Boga i sprawy 
zbawienia wiecznego z największą powagą. 
Niektórzy przeciwnicy Jezusa przypisywali mu 
działania demoniczne. Jak trzeba być głupim  
i ślepym, by o Synu Bożym mówić, że jest opę-
tany albo że zwariował? A jednak zdarzały się 
takie komentarze, plotki i oszczerstwa powta-
rzane na Jego temat. Tego typu wiadomości 
docierały też do Maryi mieszkającej samotnie  
w Nazarecie. Matka Jezusa cierpiała, gdy musia-
ła słuchać takich oskarżeń pod adresem swego 
Syna. Ze względu na miłość do Jezusa postano-
wiła Go odszukać, porozmawiać z Nim, po ludz-
ku pomóc. I usłyszała pochwałę skierowaną do 
wszystkich, którzy pełnią wolę Bożą. Niech Ma-
ryja wyprosi nam łaskę bycia z Jezusem, który  
i dziś jest nierozumiany i odrzucany, także przez 
tych, którzy są uczeni w Piśmie, ale brakuje im 
żywej wiary i miłości.  (xIJ) 

Bierzmowanie 
10 czerwca (czwartek) podczas Eucharystii o godz. 18.00 biskup siedlecki Kazimierz 

Gurda udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. 
Trwamy w modlitwie nowenny do Ducha Świętego. Wspieramy młodych modlitwą, dobrym 

słowem i przykładem życia chrześcijańskiego. 
Modlitwa za wybranych do przyjęcia bierzmowania 

1. Błagajmy Pana, aby ci wybrani otrzymali wiarę, dzięki której będą wyznawać, że Chrystus jest 
zmartwychwstaniem i życiem. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie. 

2. Błagajmy Pana, aby przez pokutę zerwali więzy grzechów i zawsze żyli dla Boga. 
3. Błagajmy Pana, aby przez eucharystyczny pokarm,  który przyjmują złączyli się z Dawcą życia  

i zmartwychwstania. 
4. Błagajmy Pana, aby prowadząc nowe życie,  ukazywali światu moc zmartwychwstałego Chrystusa.
5. Błagajmy Pana, aby pokładając nadzieję w ożywiającym Duchu,  gorliwie przygotowywali się do 

odmiany życia przez sakrament bierzmowania.
6. Błagajmy Pana, aby wszyscy mieszkańcy ziemi znaleźli Chrystusa, a w Nim nadzieję życia wiecz-

nego.
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KATECHEZA Rola Ducha Świętego  
w życiu chrześcijanina (cz. 3)
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Trzecie pytanie: co to znaczy zostać napełnionym Duchem Świętym? 
Po tym, co zostało powiedziane przed chwilą, odpowiedź: być napełnio-
nym Duchem Świętym to być napełnionym Chrystusem, nie powinna 
być dla nas zaskoczeniem, bo mówiliśmy, że Duch Święty nie przynosi 
nowych treści, tylko sprawia, że to, co było gdzieś na zewnątrz nas, to 
co stało się przed tysiącami lat, nagle staje się obecne, jest żywe w nas. 
Kiedy otrzymuję Ducha Świętego, jestem Nim napełniony, to mogę po-
wiedzieć o sobie to, co powiedział św. Paweł: „Żyję już nie ja, ale żyje we 
mnie Chrystus”. Co to znaczy, że Chrystus żyje we mnie, a ja żyję w Chry-
stusie? Życie polega na tym, żeby myśleć i żeby działać. Jeżeli we mnie 
mieszka Chrystus, a ja mieszkam w Chrystusie, to znaczy, że ja zaczynam 
myśleć tak, jak myśli Chrystus, zaczynam tak postępować, tak działać, jak 
działa Chrystus. Zastanawiam się w konkretnej sytuacji, jak postąpiłby 
teraz Chrystus i staram się postępować tak samo. Wtedy żyję w Chrystu-
sie i Chrystus żyje we mnie. Duch Święty sprawia więc nasze osobowe 
zjednoczenie z Chrystusem, sprawia, że przeżywamy nasze życie jako MY  

z Chrystusem. Wyjaśni to pewne porównanie. Jeżeli dwie osoby się mi-
łują, to najpierw stanowią oni „ja” i „ty”. Ale miłość wyraża się w tym, że 
oni wzajemnie patrzą na siebie, patrzą sobie w oczy i wtedy dochodzi do 
tego, że już nie są „ja” i „ty”, ale są „my”, bo to samo myślą, to samo czują, 
patrzą razem w tym samym kierunku, mają te same dążenia i to samo 
czynią. I to jest owoc miłości. Miłość czyni człowieka przy tym w pełni 
wolnym, człowiek nie staje się niewolnikiem, bo on z miłości, dobrowol-
nie chce spełniać życzenia drugiej strony, którą miłuje, dlatego nie jest 
to żadne zniewolenie, ale pełna wolność. Podobnie jeżeli my zaczynamy 
myśleć razem z Chrystusem, pragnąć tego, czego On pragnie, czynić to, 
co On czyni, stajemy się „my” z Nim, stajemy się jedno z Nim i na tym 
polega nasze pełne wyzwolenie. Chrystus daje mi siebie, a ja daję siebie 
Chrystusowi. Właśnie miłość to wzajemne oddanie siebie.

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

Pielgrzymka młodzieży  
do Kodnia i Pratulina 

„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie 
poprowadź, Panie mój”. W sobotę 29 maja br. młodzież przygotowująca 
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania wyruszyła na pielgrzymkę do 
Kodnia i Pratulina. Cały wyjazd odbył się pod przewodnictwem nasze-
go opiekuna księdza Ireneusza. W Kodniu odwiedziliśmy Sanktuarium 
Matki Bożej Kodeńskiej, gdzie zapoznaliśmy się z historią obrazu naszej 
Mamy, uczestniczyliśmy w Eucharystii, adoracji Jezusa, wzywaliśmy Du-
cha Świętego. Następnie udaliśmy się do Pratulina do Sanktuarium Mę-
czenników Podlaskich, gdzie wysłuchaliśmy opowiadania ks. Proboszcza 
i obejrzeliśmy film przybliżający historię bł. Męczenników Podlaskich.

„Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność. 
Nie lękaj się!” Ten fragment pieśni może w pełni pokazać cel pielgrzymki. 
Dzięki niej ufamy w mądrość i pomoc Boską. Nigdy nie będziemy sami. 
Tak jak Męczennicy pratulińscy, nie bójmy się głośno wołać: Wierzę  
w Boga. Ufam Bogu. Dlatego jeszcze raz prosimy: „Ty tylko mnie popro-
wadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój”. 
Chcemy umocnieni Duchem Świętym iść z Bogiem przez całe życie. Około 
godziny 21:30 pełni Bożej miłości wróciliśmy do Siedlec. Ten wyjazd jest 
zwieńczeniem 2-letniego okresu przygotowań. Obyśmy godnie przyjęli 
10 czerwca Sakrament Dojrzałości. Karolina Maryniak

12/13 czerwca 2021 r. – JASNA GÓRA
IV PIELGRZYMKA APDC  
I CZUWANIE NOCNE  
W INTENCJI DUSZ CZYŚĆCOWYCH
W imieniu Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy – w tym roku zwłaszcza 
za zmarłych z powodu pandemii (również za tych, którzy nie dostali się 
do lekarzy i zmarli z powodu różnych dolegliwości).

Osoby zainteresowane udziałem w pielgrzymce proszone są o kontakt 
telefoniczny z animatorką APDC – Edytą Zadrożną (tel. 664- 178 – 249).

 
Program pielgrzymki i czuwania
Bazylika:

•	15.00 – przywitanie pielgrzymów, wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja w intencji zmarłych

•	16.00 – konferencja I – o. Grzegorz Filipiuk OFMCap
•	17.15 – Msza św.  pod przewodnictwem JE Ks.  Biskupa Stanisła-

wa Salaterskiego, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej 
– przed błogosławieństwem zawierzenie APDC Matce Bożej

•	18.30 – przerwa na posiłek (we własnym zakresie)
Kaplica Cudownego Obrazu:
•	20.00 – Akatyst (dla chętnych)
•	21.00 – Apel Jasnogórski – z transmisją do Bazyliki – słowo na Apelu 

ks. Bp Stanisław Salaterski
•	21.30 – Nabożeństwo za zmarłych „De profundis”
•	22.30 – konferencja II – o. Grzegorz Filipiuk OFMCap
•	23.15 – Różaniec z rozważaniami
•	00.00 – Msza św. z liturgii niedzielnej – przewodniczy o. Grzegorz Fi-

lipiuk OFMCap Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i dalsza część czuwania

•	01.30 – Koronka za zmarłych i adoracja (cisza/śpiew)
•	02.00 – adoracja prowadzona
•	03.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, błogosławieństwo Najświęt-

szym Sakramentem; zakończenie czuwania
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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 7 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI X TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Kor 1, 1-7) Pozdrowienie i dziękczynienie
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a))

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Ewangelia (Mt 5, 1-12) Osiem błogosławieństw

6.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Anny i Wiesława z prośbą o potrzebne 
łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz błogosławieństwo 
Boże dla dzieci i wnuków – of. jubilaci

2. + Romana Grochowskiego w 1 r. i Alfredę Gurbin w 15 r.  
– of. siostra Bożena

7.00 1. + Stanisława i Anielę Kędzel, Andrzeja i Euzebiusza – of. córka i siostra
2. + Wiesława Duka z ok. imienin – of. żona i syn
3. + Jana Chencla w 16 r. oraz zm. z rodz. Olesińskich, Chenclów  

i Chrzanowskich – of. żona
4. + Stefanię Suprun w 30 dz. od śmierci

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Męża Wiesława Duka z racji rocznicy ślubu – of. żona
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
4. Poza parafią: + Irenę Ratomską w 6 r. – of. Danuta Doroszenko

Nabożeństwo czerwcowe
Wtorek 8 czerwca 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
1. czytanie (2 Kor 1, 18-22)

Przez Chrystusa wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę
Psalm (Ps 119 (118), 129-130. 131-132. 133 i 135 (R.: por. 135a))

Okaż swym sługom pogodne oblicze
Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata

6.30 1. + Adelę w 13 r., Aleksandra, Barbarę Marciszewskich, Wandę i Teresę
2. + Za ś.p. rodziców: Mariannę i Antoniego Rudaś – of. syn

7.00 1. + Wiesława Wronę w 9 r. i dusze w czyśćcu cierpiące – of. żona
2. + Rodziców Antoninę i Juliana i męża Stanisława oraz Honoratę 

Wardulińską
3. + Janinę w 70 r., Piotra i Stanisławę Zdanowskich i zm. z rodz. 

Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich – of. syn
4. + Romana Chomkę w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Jana, Władysławę i zm. z rodz. Czarneckich i Kajków – of. syn
3. + Rodziców: Janinę w 3 r., Stanisława w 13 r., brata Stanisława 

w 42 r. i zm. z rodz. Teodorczuk – of. córka
4. Poza parafia: + Lucjana Adamczyka w 30 r., Władysławę, Józefa, 

Zofię i Eugeniusza – of. żona
Nabożeństwo czerwcowe

Środa 9 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI X TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
1. czytanie (2 Kor 3, 4-11)  

Godność sług Nowego Przymierza
Psalm (Ps 99 (98), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9c)) 

Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie
Ewangelia (Mt 5, 17-19)  Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

6.30 1. + Bronisława, Annę, Wojciecha i Mariana 
2. + Bogusława Troć – of. mieszkańcy Purzeca

7.00 1. Dz. – bł. z okazji urodzin córki Amelki z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski – of. rodzice

2. + Zbigniewa Kurowskiego w 5 r. – of. córki
3. + Męża Kazimierza Niedzielaka w 22 r., Waldemara, Łukasza 
i zm. rodziców: Eugenię i Stanisława – of. Teresa Niedzielak

17.00 Spowiedź kandydatów do bierzmowania, rodziców, świadków i bliskich
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa

18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. W intencji Sary Juśkiewicz z racji 1 urodzin z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
II. Dz.-bł. w 50 r. święceń kapłańskich ks. Henryka Drozda o opiekę 

św. Józefa – of. APDC
III. O łaskę zdrowia dla Magdaleny Koć
IV. Dz.-bł. w intencji ks. Piotra Wasiljewa w 14 r. święceń
V. + Albinę, Wincentego, Michała z rodz. Bałdygów – of. rodzina
VI. + Stanisława Pleskota
VII. + Roberta w 5 msc . od śmierci i Tadeusza Wilczurę i zm. z obu 

stron rodziny
VIII. + Irenę Rybeńska
IX. + Leszka kolek i zm. rodziców z obu stron rodziny – of. Halina Kolek
X. + Stanisławę, Mariana, Mariannę, Helenę, Czesława, Juliannę, 

Franciszka, Aleksandra, Mariana, Zobisława, Stanisława i Jani-
nę – of. Halina Wasilewska

XI. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Antoniego,  
Kazimierza, Jadwigę i Elżbietę – of. rodzina

XII. + Wiesławę Soczewka
2. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż
3. + Męża Czesława w 3 r., za rodziców z obojga stron rodziny, 

dziadków i brata Stanisława – of. żona i dzieci
4. + Eugenię w 22 r. i Stanisława Dybowskich – of. Małgorzata 

Frankowska
Nabożeństwo czerwcowe
19.30 Czuwanie przed bierzmowaniem – Akatyst do Ducha Świętego

Czwartek 10 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI X TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6) Bóg dał nam poznać Jezusa Chrystusa
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 10b))

Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale
Ewangelia (Mt 5, 20-26) Pojednaj się najpierw z bratem swoim

6.30 1. + Rafała Włodarka i mamę Wandę Rojek
2. + Lucjana, Otolię, Tadeusza, Arkadiusza, Andrzeja Polkowskich

7.00 1. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. Tomasz z rodziną
2. + Józefa Świniarskiego w 4 msc. po śmierci i rodziców z obu 

stron rodziny – of. rodzina
3. + Józefa, Alinę Szczepanik, Halinę Grzebisz i dziadków z obu 

stron rodziny – of. rodzina
4. Gregorianka:+ Halinę Krasuską – of. mąż

17.00 Nabożeństwo czerwcowe i procesja
18.00 1. BIERZMOWANIE

2. + Bolesława Popek w 22 r., Jana, Zygmunta, Marię Gajowni-
czek, Zofię, Tadeusza, Lidię, Dariusza, Jana i Wiesława Sado-
kierskich – of. Zofia Szczepanik

3. + Adama Mroza i Kazimierza Ilczuka – of. Jolanta Mróz
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 11 czerwca 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

1. czytanie (Oz 11, 1. 3-4. 8c-9)
Moje serce się wzdryga, ale nie przychodzę, żeby zatracać

Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

2. czytanie (Ef 3, 8-12. 14-19) Miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę
Ewangelia (J 19, 31-37) Przebicie boku Chrystusa

6.30 1. + Jadwigę i Oktawiana – of. córka
2. + Stanisława Jędrzejowicza w 5 msc. po śmierci i zm. z rodz. 

Jędrzejowiczów
7.00 1. + Mieczysława i Agnieszkę Prokurat – of. rodzina

2. + Jana Paczuskiego w rocznicę śmierci – of. rodzina
3. + Eugeniusza Ilczuka w 14 r.

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Eugenię Florczyk z ok. rocz. śmierci i zm. z rodz. Kardaczów – of. córka
3.+ Ksawerego Szkup – of. rodzina

Nabożeństwo czerwcowe – czuwanie modlitewne „Otwórzcie serca”  
- ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO  
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
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Informacje o życiu parafii (6.06)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Wiesława Soczewka + Hieronima Biedruna

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l Bezimienna – 50 zł
l Bezimienna – 100 zł

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

 Q W Święto Nawiedzenia NMP (31 maja) zakończyły się rekolekcje  
33 dniowe. Po ich przeżyciu w czasie Eucharystii 48 osób złożyło akt od-
dania życia Jezusowi przez ręce Maryi. Bogu niech będą dzięki!

 Q DZIŚ w niedzielę 6 maja:
•	Poświęcenie pól w Żytniej o godz. 14.00. 
•	Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja, procesja, spotkanie z KŻR  

– katecheza, wymiana tajemnic różańcowych. 
•	O godz. 15.00 w kościele spotkanie dla rodziców młodzieży z klas 7 

szkół podstawowych i starszych w sprawie rozpoczęcia przygotowań do 
bierzmowania. 
•	Nabożeństwo czerwcowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	Dziś o godz. 19.00 w sali przy zakrystii rozpoczynają się katechezy dla 

rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.
•	Nieszpory niedzielne o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 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 Procesja w Oktawie Bożego Ciała po zakończeniu Eucharystii  
o godz. 18.00 i po czerwcowym. 

 Q W czwartek (10.06) z racji bierzmowania nabożeństwo czerwcowe, pro-
cesja i zakończenie Oktawy Bożego Ciała z błogosławieństwem wianków  
z ziół i kwiatów o godz. 17.00. Po bierzmowaniu i zdjęciach adoracja Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie w ciszy od ok. godz. 20.00 do godz. 21.00. 

 Q Trwa NOWENNA PRZED BIERZMOWANIEM. Kandydatów zaprasza-
my na Mszę świętą o godz. 18.00 i nabożeństwo czerwcowe z modlitwa-
mi do Ducha Świętego. 

 Q Spowiedź kandydatów, rodziców, świadków, bliskich w środę 
9 czerwca od godz. 17.00. 

 Q Czuwanie przed bierzmowaniem (Akatyst do Ducha Świętego) 
dla młodzieży, rodziców, animatorów, świadków i wszystkich, którzy chcą 
prosić o dar Ducha Świętego w środę o godz. 19.30 w kościele. 

 Q Bierzmowania udzieli biskup siedlecki Kazimierz Gurda 10 czerwca 
podczas Mszy świętej o godz. 18.00. 

 Q Środowa nowenna IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE  
– 9 czerwca
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicie-
li św. Józefa; po liturgii nabożeństwo czerwcowe; nie będzie wyjątkowo 
różańca prowadzonego przez Cristeros. 

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

 Q W tym tygodniu uczestnicy Kręgu biblijno-liturgicznego spoty-
kają się w środę 9 czerwca o godz. 19.30 w kościele i modlą się za mło-
dzież przed bierzmowaniem.

 Q W najbliższy piątek 11 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Po Mszy świętej o godz. 18.00 nabożeństwo czerwcowe  
i czuwanie „Otwórzcie serca” zakończone ODNOWIENIEM AKTU POŚWIĘ-
CENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA. W tym 
dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 Q W sobotę 12 czerwca w katedrze siedleckiej podczas Eucharystii  
o godz. 10.00 odbędą się święcenia kapłańskie. 

 Q W przyszłą niedzielę 13 czerwca JUBILEUSZ 50 - LECIA ŚWIĘCEŃ 
KAPŁAŃSKICH w naszej parafii będą przeżywali księża Henryk Drozd, 
Stanisław Grochowski i Jan Pracz. Uroczysta Eucharystia będzie sprawo-
wana w naszym kościele o godz. 13.00. Zapraszamy do wspólnej modli-
twy, by wypowiedzieć swą wdzięczność Bogu. 

 Q Młodzież po bierzmowaniu zapraszamy wraz z rodzicami w niedzielę 
13 czerwca na Mszę świętą o godz. 16.30, by wspólnie podziękować za 
dar Ducha Świętego. Po liturgii wręczenie pamiątek w dolnym kościele.

 Q Nabożeństwo fatimskie (procesja różańcowa wokół kościoła)  
w niedzielę 13 czerwca po zakończeniu nabożeństwa czerwcowego. Za-
bieramy ze sobą świece. 

Sobota 12 czerwca 2021 r.
WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. czytanie (Iz 61, 9-11) Ogromnie się weselę w Panu
Psalm (1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a))

Całym swym sercem raduję się w Panu
Ewangelia (Łk 2, 41-51)

Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu
6.30 1. + Helenę Kozak – of. Justyna i Krzysztof Kołek z córką

2. + Elżbietę Pyrzanowską w 14 r. oraz Kazimierza Pyrzanowskie-
go, Stanisława Demianiuka i zm. z rodz. Demianiuków, Ilczu-
ków i Pyrzanowskich – of. rodzina

7.00 1. + Jana Artycha w 10 r. – of. matka
2. + Czesława Januszkiewicza w 28 r. i rodziców z obu stron ro-

dziny – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Edwarda Mirońskiego – of. koledzy
3. + Jana, Leontynę, Eugeniusza, Henryka, Stanisława Celińskich, 

Annę, Antoniego, Zbigniewa Ostasów, Jadwigę Domańską i zm. 
dziadków z obu stron rodziny – of. rodzina

4. Dz. – bł. w 11 r. święceń kapłańskich ks. Grzegorza Walczuka 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary 
Ducha Świętego i codzienne łączenie swojego krzyża z Krzyżem 
Jezusa Chrystusa – of. Marzena

Nabożeństwo czerwcowe
Niedziela 13 czerwca 2021 r.
JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Ez 17, 22-24) Bóg wywyższa drzewo niskie
Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
2. czytanie (2 Kor 5, 6-10) Staramy się podobać Bogu

Ewangelia (Mk 4, 26-34) Rozwój królestwa Bożego
6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Stanisława Sadowskiego w 4 r, Łucję i Zdzisława Tkacza  

– of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Agnieszkę Czerniej w 10 r., Kazimierę i Wacława 
3. + Eugenię Ostasz w 13 r.

10.00 1. Dz.-bł. w 28 r. ślubu Mirosławy i Krzysztofa Osińskich oraz  
o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

2. Dziękczynna za dzieci i ich rodziny – of. rodzice
3. Dz.-bł. w 30 r. ślubu Anny i Jacka o Boże błogosławieństwo, 

światło i dary Ducha Świętego dla nich i ich córki Aleksandry
11.30 1. Dziękczynna w intencji ks. Kamila w 5 r. święceń o wypełnienie 

woli Bożej i dary Ducha Świętego – of. rodzice
2. Dz.-bł. w 35 r. sakramentu małżeństwa Zofii i Andrzeja z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich i ich 
dzieci – of. jubilaci

13.00 1. Dziękczynna w 50 rocznicę święceń kapłańskich ks. Henryka 
Drozda, ks. Stanisława Grochowskiego, ks. Jana Pracza 

2. W intencji Parafian
16.30 1. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie w 

wierze dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodziny 
z Nazaretu i o zdrowie dla dwóch wnuczek – of. Teresa Kafara 

18.00 1. Dziękczynna w 50 r. święceń kapłanów ks. Stanisława Grochow-
skiego i ks. Henryka Drozda – of. rodzina Abramowskich

Nabożeństwo czerwcowe
Nabożeństwo fatimskie
20.30 Nieszpory (dolny kościół)

W „Echu Katolickim”
•	 Relacja	z	pielgrzymki	kobiet	do	Pratulina.
•	 Włoska	zakonnica	zamordowana	przez	trzy	nastoletnie	satanistki	nową	

błogosławioną Kościoła.
•	 Jak	pokonać	w	sobie	kompleks	biblijnego	Jonasza?
•	 Czy	życie	Prymasa	Tysiąclecia	to	materiał	na	hit	filmowy?
•	 Cenione	przez	czytelników	komentarze	do	bieżących	wydarzeń	-	także	

z życia Kościoła.
•	 O	pierwszej	w	Polsce	książce	dla	dzieci	poświęconej	sylwetce	ks.	Dolindo.
•	 Czy	telemedycyna	to	na	pewno	dobry	kierunek	na	przyszłość?
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

l Krzysztof Rytel, kawaler z parafii NMP w Kosowie Lackim i Ewelina 
Talacha, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Zbigniew Krasuski, kawaler z parafii św. Stanisława BM w Zbuczynie 
i Anna Irena Kruk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Mateusz Jakub Gorzkowski, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego 
w Siedlcach i Magdalena Weronika Cecotka, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 1
l Konrad Wojewódzki, kawaler z parafii Nawrócenia św. Pawła Apo-
stoła w Skórcu i Anna Maria Domańska, panna z parafii tutejszej – za-
powiedź 1 
l Hubert Adam Horoszko, kawaler z parafii św. Stanisława BM  
w Zbuczynie i Magdalena Ługowska, panna z parafii tutejszej – zapo-
wiedź 1
l Jakub Sarnowski, kawaler z parafii św. Józefa w Józefosławiu i Justy-
na Stańczuk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Grzegorz Lewicki, kawaler z parafii tutejszej i Anna Kisielewska, 
panna z parafii Trójcy Świętej w Terespolu – zapowiedź 1

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

Jestem osobą, która skończyła 30 kilka lat ;) i rok temu zaczęły się moje 
problemy ze zdrowiem, odzywały się oczywiście już we wcześniejszych la-
tach, ale nigdy tak intensywnie i nigdy wcześniej nie powodowały takiego 
dyskomfortu w codziennym życiu tak jak w ostatnim roku, a w zasadzie 
w ostatnich 7 miesiącach. Zaczęło się od „sztywności mięśni karku w sierpniu 
ubiegłego roku. Lekarz rodzinny przepisał leki i skierował do neurologa. Okres 
oczekiwania na wizytę trwał 2 miesiące, terapia farmakologiczna przyniosła 
skutek, jednak jak się później okazało, tylko na chwilę. Diagnostyka, seria 
badań i kolejne wizyty u lekarzy specjalistów. Neurolog, neurochirurg, orto-
peda... Ból wciąż narastał, wyniki badań pokazały zmiany w obrębie stawu 
barkowego, wysięki, obrzęki przyczepu ramiennego, zmiany przeciążeniowe 
z obrzękami – nie pracuję fizycznie, więc okazało się że najmniejszy ruch 
ręki powoduje również te obciążenia. Rezonans magnetyczny wykazał „tyl-
ne wypukliny krążków kręgowych, z osteofitami na tylnych powierzchniach 
trzonów uwypuklające się do kanału kręgowego, redukujące rezerwę płynu 
kanału i uciskające worek oponowy. (Jednak te zmiany nie powinny wpływać 
na taki ból i ograniczenia w obręczy barkowej). W tym czasie ból był już nie 
do zniesienia, zaczął promieniować do klatki piersiowej, wiec oddychanie 
też zaczęło sprawiać ból i dyskomfort, najmniejszy dotyk powodował, że do-
słownie upadałam na kolana, rękę unosiłam do wysokości klatki piersiowej, 
tylko... Próba przesunięcia jej do tyłu czy uniesienia do góry była zupełnie 
niemożliwa. Lekarz zalecił farmakologiczne złagodzenie bólu, przepisał silne 
leki przeciwbólowe do tego witaminy z gr. B, które miały pomóc w rege-
neracji stawu oraz ograniczenie ruchomości ręki – temblak. Ze względu na 
silne działanie leków przeciwbólowych nie mogłam prowadzić samochodu, 
stosowałam je tylko 3 dni, ponieważ cały czas pracowałam, a utrzymanie 
długopisu w ręku też było wyzwaniem.

I znajduję się tutaj, w tym kościele, którego nie jestem parafianką, ale 
na tą cudowna Mszę zaprasza mnie koleżanka, która była na pierwszym 
Nabożeństwie. Przypomina mi o niej całe 3 tygodnie wcześniej, powielając 
telefony co tydzień, a potem już co 2 dni i rano w piątek. Mówi, abym była 
chwilę wcześniej zająć miejsce. Przyjeżdżam, trochę z lękiem i z obawą, 
ale w drodze już wiem w jakiej jadę intencji, mojej maleńkiej siostrzenicy, 
która jest chora i bardziej potrzebuje uzdrowienia i cudu niż ja.

A potem jest ciąg zdarzeń, które tylko utwierdzają mnie w przekona-
niu że dzieje się coś pięknego od samego momentu przekroczenia progu 
kościoła.

Wchodząc słyszę pieśń – taką, która sprawia, że cisnął mi się łzy do 
oczu, a klatka zaczyna drżeć ze wzruszenia.

Klękam i myślę sobie, że „wypadało by”, jak by to nie zabrzmiało – pójść 
do spowiedzi i przyjąć sakrament Komunii Świętej, więc robię rachunek 
sumienia. Mimo, że nie miałam grzechu ciężkiego, ale 2 dni wcześniej bar-

dzo pokłóciłam się z mężem i za bardzo mi to ciążyło, musiałam to z siebie 
zrzucić.

Cała Msza święta przebiega w skupieniu, piękne kazanie, tak wspaniale 
wyważone słowa przed Nabożeństwem, które ma nastąpić. Czekam, nie ja 
jedyna, kościół wypełniony jest ludźmi w różnym wieku, rodzinami z małymi 
dziećmi i każdy z nich ma jakąś intencję, tak myślę. Początek nabożeństwa 
kiedy ksiądz wzywa Ducha Świętego, aby zszedł na tą świątynię, wszystkie 
zastępy Aniołów i Wszystkich Świętych wywołuje u mnie ciarki na placach. 
Nigdy wcześniej nie byłam tak poruszona jakimkolwiek Nabożeństwem. 
Słyszę z tyłu płacz dziecka, głośny, który na początku totalnie mnie wybija 
ze skupienia się na słowach wypowiadanych przez Księdza, ale za chwile 
wraca refleksja, że pewnie tak ma być, że to czemuś służy. Każde kolejne 
słowo modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie powoduje u mnie olbrzymie 
wzruszenie, słowa księdza, które są przeplatane pięknymi pieśniami, ude-
rzają ze zdwojoną siłą... Pół nabożeństwa przepłakane co daje niesamowite 
ukojenie... I pojawia się to najważniejsze...teraz następuje uzdrowienie du-
szy i ciała, wypowiedz intencję... Wypowiadam:  „Aby malutka była zdrowa”. 
Powtarzam kilkukrotnie, aby jeszcze bardziej zostać usłyszanym. Za chwilę 
słowa księdza, który mówi „ teraz można poczuć ciepło w miejscu które jest 
chore”, i mam nadzieję że ta malutka je czuje, chociaż nie jest obecna w tym 
kościele. Kolejne słowa księdza „skieruj wzrok na Najświętszy Sakrament  
i módl się pieśnią w języku aramejskim „Jeschua”. Klękam, zamykam oczy, 
bo łzy napływają strumieniami i nagle dostrzegam światło... W pewnej 
chwili przekonana, że może zapaliła się jakaś lampa, pod którą siedzę, 
otwieram oczy i próbuję zlokalizować jego źródło, jednak niczego nie ma, 
ponownie zamykam powieki i widzę znowu to samo. Narastające światło 
jakbym patrzyła prosto w słońce, a ono wychodziło zza chmur. Trwa to kilka 
sekund. W tle kolejne słowa „aby uwierzyć i się temu poddać”. I pojawia się 
silny ból barku z tyłu, taki z którym nigdy wcześniej nie miałam do czynie-
nia, jest tak intensywny, że siadam i przyciągam rękę do klatki piersiowej, 
aby ustąpił, jednak narasta jeszcze bardziej mam wrażenie jakby ktoś do-
słownie wbijał mi gwoździe z całą siłą i próbował jednocześnie połamać 
wszystkie kości, które tam są. Trwa to około minuty, może dłużej. Zasta-
nawiam się czy dam radę wytrzymać, czy prosić koleżankę, aby pomogła 
mi wyjść, bo mam obawy że mogę gdzieś upaść po drodze... I przychodzi 
ulga... Tak szybko jak ból się pojawił, zniknął... Jeszcze wtedy nie wiem co to 
oznacza, w zasadzie nawet nie pomyślałam w tamtej chwili, że stało się coś 
wyjątkowego. Po zakończeniu nabożeństwa, wychodzimy większą grupą  
z kościoła, rozmawiamy chwilę o Mszy, o wrażeniach i emocjach, stwier-
dzam otwarcie, że nigdy czegoś takiego nie przeżyłam i że przepłakałam 
sporą część tego Nabożeństwa. Wracam do domu uśmiechnięta i lekka, jak 
już dawno nie byłam po wyjściu z kościoła, nucąc całą drogę pod nosem 
pieśń „Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Gdy rano następnego dnia otwieram oczy dociera do mnie, że ani razu 
nie obudził mnie ból ręki, który również bardzo mi dokuczał właśnie pod-
czas snu, codziennie, nieprzerwanie od paru tygodni. Siadam na łóżku, 
wyglądam przez okno i całym ciałem przeciągam się z rękami wyprosto-
wanymi ku górze... Zastygam, dosłownie... spoglądam w górę, czy ta ręka, 
która bolała jest moja „ bo nic nie czuję, poza niewielkim ciągnięciem jakie-
goś mięśnia, który od dawna nie był widać używany, bo ciągnie do łokcia. 
Nie dowierzam. Opuszczam rękę i kolejny raz unoszę do góry. Znowu zero 
ograniczenia w ruchomości i zero bólu. Sprawdzam dalej, jaki ruch mogę 
wykonać, wiec powoli przekładam rękę do tyłu, unosząc ją ku łopatce. 
I znowu zero bólu, zero ograniczenia. Nie wierzę, a jednak ja dostąpiłam 
cudu uzdrowienia. Jak to jest możliwe? Jest!!!

Oczywiście bladym świtem dzwonię do koleżanki, mówię że ręka nie 
boli, mogę nią ruszać, podnieść, zrobić wszystko. Słyszę: „Niesamowite. 
A jednak dzieją się cuda”.

W poniedziałek kolejne bardzo bolesne badanie ręki. EMG polega na 
podłączeniu elektrod i sprawdzaniu za pomocą przyrządu czy wszystkie 
połączenia nerwowe są całe, czy nie doszło do przerwania i uszkodzenia 
powięzi nerwowych (bo to też było brane przez lekarza jako najbardziej 
prawdopodobne schorzenie)... I słyszę, że wyniki będą w karcie u lekarza, 
ale wszystko jest w porządku, nie ma żadnych uszkodzeń i śladu choroby. 
Oddycham z ulgą.   Chwała Panu!

ŚWIADECTWO Z MSZY ŚWIĘTEJ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE

Moje świadectwo cudu...
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ŻYJMY DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE

DZIEŃ DZIECKA W PARAFII 

– Nie wiem co to oznacza?
 – Cóż takiego?
 – W gazecie napisali, że wynalazca diety zmarł 
w wieku 65 lat. Ten kto wynalazł jogging przeżył 
53 lata. Natomiast wynalazca boczku wędzonego 
zmarł, gdy miał 93 lata. Czy coś wam to mówi 
przed sezonem grillowym?
BEZOBJAWOWO
Mama pyta zamężną córkę:
 – Iwonko, nie wiem, czy dobrze robisz, ale wydaje 
mi się, że jesteś zbyt oschła wobec swego męża. 
Już go nie kochasz?
 – Kocham go, mamusiu. Tylko tak bezobjawowo.
 – Musisz wiedzieć, że z miłością jest jak z Covi-
dem. Przy miłości bezobjawowej pojawiają się 
zazwyczaj kobiety współistniejące!
BAŚŃ O WADZE
Rozmawiają dwie panie posunięte w wadze i w latach:
 – Wiesz Zosiu po świętach weszłam na wagę  
i zamyśliłam się.
 – Nad czym?
 – Nad tym, że na wadze pojawił się komunikat: 
„Wchodzić pojedynczo”.
CIĘŻAR GATUNKOWY
Przy wadze stoją dwaj panowie z zaawansowaną 
ciążą spożywczą:
 – Nie wiem, skąd się ta waga bierze u mnie? Ni-
gdy tyle nie ważyłem.
 – Bo ty, stojąc na wadze nie wciągasz brzucha.
 – Przecież wciąganie brzucha przy ważeniu nic 
nie daje.
 – Jak to nic? Daje! Lepiej widzisz wagę.
POŻYTECZNY GPS
Rozmawiają dwaj panowie mający kłopoty z pa-
mięcią:
 – Kupiłem sobie nowy GPS dla seniorów i uży-
wam go w samochodzie.
 – A czym on się różni od zwykłego?
 – Mówi mi nie tylko, jak dotrzeć do celu, ale i po 
co tam przyjechałem.
PRAWDZIWY POWÓD
Wiekowe koleżanki siedzą przy kawie, w domu 
jednej z nich:
 – Jadziu, ty jak nalewasz kawę, czy herbatę do fi-
liżanki, to do samego wierzchu. Robisz tak pewnie 
ze szczerości serca?
 – Nie. Chodzi mi o to, żeby się cukier nie zmieścił, 
bo podrożał.
POCZUCIE HUMORU
Rozmowa w podobnym towarzyskim gronie:
 – Gdy opowiadamy żarty, jedni się śmieją na głos, 
a inni siedzą naburmuszeni. Dlaczego tak jest?
 – Poczucie humoru jest jak zęby. Nie każdy je ma!

1 czerwca Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach zorganizowało  
dla swoich najmłodszych parafian piknik rodzinny.

Radości i zabawy było co niemiara. Dzieci 
przez dwie godziny mogły bezpłatnie korzy-
stać z atrakcji zapewnionych przez parafię. 
Były pompowane zjeżdżalnie, basen z kulkami, 
bańki mydlane, czy balony, z których tworzono 
najróżniejsze figurki.

W trakcie zabawy wszyscy zebrani mogli 
skosztować pysznych ciast przygotowanych 
przez rodziców. Nie brakowało też napojów, 
owoców i wielu smacznych przekąsek.

Wszyscy bawili się wyśmienicie! Takie spo-
tkania są bardzo ważne dla każdej parafialnej 
społeczności, integrują i sprawiają, że można 
poczuć się jedną wielką rodziną.

Zabawy i poczęstunek poprzedziła Msza św. 
o godz. 18.00 w intencji najmłodszych parafian 
ze specjalnym błogosławieństwem dzieci, a spo-
tkanie rodzin z okazji Dnia Dziecka zakończyło 
wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

(EZ) Zdjęcie TOMASZ KOŃKO

Ks. Franciszek 
Blachnicki, 

„Oblicza Ducha”
Być chrześcija-

ninem to znaczy 
przede wszystkim 
należeć do Chrystusa 
przez otrzymanie od 
Niego namaszczenia 
Duchem Świętym. 
Do Chrystusa na-
leżymy nie w taki 
sposób, jak możemy 
należeć do jakiegoś 
stowarzyszenia, do jakiejś partii, gdzie się za-
pisujemy decyzją swojej woli. Przynależność 
do Chrystusa to jest misterium, tajemnica. Do-
konuję się to przez działanie Boga, a nie przez 
nasze działanie. Bóg Ojciec nas wybiera, prze-
znacza i potem wraz z Synem zsyła nam Ducha 
Syna swego; tym Duchem jesteśmy namasz-
czeni i w ten sposób należymy do Chrystusa. 
Jesteśmy christianoi, jesteśmy tymi, którzy są 
Chrystusowi, współnamaszczeni z Nim Duchem 
Świętym. 

Cena: 11 zł
www.wydawnictwo-oaza.pl 

DOBRA 
KSIĄŻKA

Prymas kardynał  
Stefan Wyszyński: 

Z sakramentu chrztu, który dzieci otrzymu-
ją zarówno w rodzinie, jak i w Kościele, płyną 
pierwsze promienie wartości, którymi żyjemy. 
Jest to nowe narodzenie, przez które, otwierają 
się człowiekowi oczy na nowe życie. Wszystkie 
inne sakramenty bywają tylko dodatkiem, 
wzmocnieniem światła, dolaniem, że tak po-
wiem, oliwy do tego ognia Bożego, który rozpło-
mienia się w rodzinach ochrzczonych, w sercu 
ojca, matki i w sercach dzieci. Obyśmy wszyscy 
żyli konsekwentnie w świetle tych Bożych ogni, 
które rozpala w nas sakrament chrztu święte-
go i inne sakramenty. My wszyscy w Kościele 
Chrystusowym, najmilsze dzieci, rodzimy się 
raz jeszcze do nowego życia, z wody i z Ducha 
Bożego. Wy wszyscy rodzice katoliccy, jesteście 
ochrzczeni z wody i z Ducha. Dla swoich dzie-
ci, które już raz z was się narodziły pragniecie 
takiego samego chrztu, aby jeszcze raz się na-
rodziły, tym razem nie z waszej krwi, ale z Du-
cha i wody. I to jest światłość prawdziwa, która 
oświeca wszelkiego człowieka. Trzeba bardzo 
czuwać, aby życie rodzin naszych nie było ciem-
nością. Dziś niestety, nie brak niebezpieczeństw, 
które mogą zarazić ciemnością nawet życie 
chrześcijańskiej rodziny.


