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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 (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

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
ZIARNEM JEST SŁOWO BOŻE,  

A SIEWCĄ JEST CHRYSTUS
 (Mk 4, 26-34)

Pomyśl 
Jezus zgromadził wokół siebie małą wspól-

notę, która może rozczarowywać własną krucho-
ścią. Wcale nie dążył do tego, żeby zgromadzić 
wokół siebie narody i panować nad tłumami. 
Uczniowie musieli uczyć się przy Nim tej trud-
nej lekcji, że ziarno pszenicy musi obumrzeć, 
by przynieść obfity plon (J 12,24). Tym ziarnem 
pszenicy stał się najpierw sam Jezus, który 
w  kulminacyjnym momencie swej ziemskiej 
misji został opuszczony i umierał w samotności, 
pogrzebany w ziemi. Jego dzieło – wspólnota 
uczniów – obumarła wraz z Nim, by następnie 
doświadczyć potężnej mocy zmartwychwstania. 
Poszukaj odpowiedzi 

Chrześcijanin to według Ewangelii przede 
wszystkim uczeń i  posłaniec Chrystusa. Warto 
uświadomić sobie jakim uczniem Jezusa jestem. 
Kiedy ostatni raz przeżyłem spotkanie z Nim jako 
serdeczną osobistą rozmowę, na osobności, czy to 
w małej wspólnocie braci, czy też całkiem indy-
widualnie, w osobistej modlitwie? Co pamiętam 
z tego spotkania? Co wtedy powiedział mi Jezus? 
Ewangelia mówi, że nasieniem królestwa jest sło-
wo Boże. Jak często i jak obficie „obsiewam” nim 
swoje serce przez lekturę, studium, medytację? 
Kiedy ostatni raz głosiłem słowo innym? Do kogo 
Jezus mnie posyła przede wszystkim? Co uczynię, 
aby stać się lepszym, wierniejszym uczniem króle-
stwa? Jakie podejmę postanowienie na najbliższy 
czas? [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, bez 
Ciebie nic nie możemy uczynić, wysłuchaj nasze 
błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby na-
sza wola i nasze czyny były poddane Twoim 
przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Wzrost wiary dzięki łasce Bożej
Rozważania do Ewangelii  
z XI Niedzieli Zwykłej (13 czerwca)

Jezus opowiada przypowieści, w których 
ukazuje istotę królestwa Bożego. W przypowie-
ściach jest zawarty sens dosłowny – opowieść 
z życia wzięta i sens duchowy – przesłanie do 
realizacji. Królestwo Boże jest najpierw porów-
nane do nasienia wrzuconego w ziemię, które-
go wzrost nie podlega w żaden sposób kontroli 
siewcy. Rolnik może się nie zajmować losem 
ziarna, a ono i tak kiełkuje i rośnie. Moc życia jest 
obecna w samym ziarnie. Oczywiście gospodarz 
musi przygotować glebę i posiać ziarno, ale to, 
co się z nim później stanie jest ukryte w ziemi.  
W naszym chrześcijańskim życiu otrzymaliśmy 
na chrzcie świętym od dobrego Boga łaskę wia-
ry, której rozwój nie zależy tylko od nas. Oczy-
wiście potrzebne jest nasze zaangażowanie, słu-
chanie Słowa Bożego, modlitwa, przyjmowanie 
sakramentów świętych, ale to wszystko ma być 
wyrazem naszej współpracy z łaską Bożą. Nie 
można zapominać, że łaska Boża jest do zba-
wienia koniecznie potrzebna, że bez Boga słaby 
człowiek upada, a dopiero przez Niego, z Nim  
i w Nim jest nowe życie. 

Przypowieść mówi też o stopniowości w roz-
woju królestwa Bożego na świecie i w sercu czło-
wieka wierzącego. Nie od razu jest efekt końco-
wy; potrzeba czasu, by człowiek rozwinął się  

i dojrzał w swej wierze. W tym kontekście trze-
ba uświadomić sobie prawdę o rozwoju naszej 
osobistej relacji z Bogiem. Nie zawsze było tak 
jak jest dzisiaj i nie zawsze tak będzie jak jest 
dzisiaj. Jezus podaje kolejność wzrostu zboża: 
źdźbło – kłos – pełne ziarno w kłosie. Podobnie 
w naszym życiu są etapy rozwoju wiary. O po-
wolnym i stały wzroście możemy mówić odno-
sząc to do działania sakramentu bierzmowania 
w nas. Najczęściej po wielu latach od przyjęcia 
tego sakramentu możemy zauważyć trwałe  
i piękne owoce duchowe; z perspektywy kilku, 
kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat wiele spraw 
wygląda już inaczej; z każdym dniem jesteśmy 
bliżej przejścia do królestwa niebieskiego i na-
sza dojrzałość w wierze winna wzrastać.  

W przypowieści o ziarnku gorczycy również 
możemy odnaleźć naukę o rozwoju królestwa 
Bożego. Ziarnko gorczycy jest bardzo małe,  
a wyrasta z niego wielka roślina. Jezus rozpo-
czynając swą działalność zgromadził dwunastu 
Apostołów. Im wszystko wyjaśniał, ich formo-
wał, a i tak w godzinie krzyża wszyscy zawiedli. 
Wydawało się, że Ukrzyżowany poniósł klęskę, 
że to już koniec pięknej historii o dobrym Jezusie 
z Nazaretu. On jednak powstał z martwych i dał 
swoim uczniom łaskę duchowego zmartwych-
wstania. W dniu Zesłania Ducha Świętego roz-
poczęła się historia Kościoła – wspólnoty wiary 
i miłości, która obecnie jest na całym świecie.  
W ciągu wieków dokonał się wielki wzrost Kościo-
ła, a przez to też rozszerzyło się Królestwo Boże na 
ziemi. Bóg daje wzrost swoim dziełom. My mamy  
w tych działach swoje zadania do wykonania. 
Módlmy się o zrozumienie tego słowa. A jeśli 
czegoś jeszcze nie wiemy, zawsze można zadać 
pytanie Jezusowi i zdać się na rozeznanie usta-
nowionej przez Niego wspólnoty Kościoła.  (xIJ)

Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego - św. Jan Maria Vianney

50 lat temu, 13 czerwca 1971 r. Chrystus obdarzył łaską 
kapłaństwa ks. kan. Henryka Drozda, ks. kan. Stanisława 
Grochowskiego, ks. kan. Jana Pracza. Dziś Księża przeżywa-
ją w naszej parafii złoty jubileusz kapłaństwa. W tym uroczy-
stym dniu życzymy Drogim Kapłanom obfitości łask Bożych, 
światła, mocy i prowadzenia Ducha Świętego, czyli świętości 
życia. Niech Najświętsza Maryja, Matka kapłanów i św. Józef, 
nasz Patron i Opiekun, wspierają Księży w realizacji powoła-
nia. Dziękujemy dziś Bogu za łaski, które wszyscy mogliśmy otrzymać i uwielbiamy 
Jego miłosierdzie. Wdzięczni Panu, modlimy się za Was. Prosimy Boga o zdrowie duszy 
i ciała i wszystko, co jest Wam potrzebne, by coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanem.

Załoga św. Józefa, Parafianie i Redakcja „Opiekuna”
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W „Echu Katolickim”
•	 Przedstawiamy	dziewięciu	nowych	kapłanów	diecezji	siedleckiej.
•	 Czy	proroctwo	fatimskie	już	się	wypełniło?	Recepta	Matki	Bożej	na	oca-

lenie świata.
•	 Po	uszy	w	truciźnie.	Jak	epatowanie	skandalami	niszczy	społeczeństwo?
•	 O	planach	diecezjalnej	telewizji	internetowej	FARO.TV.	
•	 Jak	przejść	z	modlitwy	dziecięcej	do	dojrzałej?
•	 Obalamy	mity	o	kawie.	Mała	czarna	chroni	przed	cukrzycą.

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

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

l Krzysztof Rytel, kawaler z parafii NMP w Kosowie Lackim i Ewelina 
Talacha, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Zbigniew Krasuski, kawaler z parafii św. Stanisława BM w Zbuczynie 
i Anna Irena Kruk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Mateusz Jakub Gorzkowski, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego 
w Siedlcach i Magdalena Weronika Cecotka, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 2
l Konrad Wojewódzki, kawaler z parafii Nawrócenia św. Pawła Apo-
stoła w Skórcu i Anna Maria Domańska, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź 2 
l Hubert Adam Horoszko, kawaler z parafii św. Stanisława BM  
w Zbuczynie i Magdalena Ługowska, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź 2
l Jakub Sarnowski, kawaler z parafii św. Józefa w Józefosławiu  
i Justyna Stańczuk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Grzegorz Lewicki, kawaler z parafii tutejszej i Anna Kisielewska, pan-
na z parafii Trójcy Świętej w Terespolu – zapowiedź 2

Nowi lektorzy
W niedzielę 6 czerwca podczas Eucharystii o godz. 10.00 ks. Proboszcz 

przyjął do grona lektorów naszej parafii 6 ministrantów przygotowanych 
do tej posługi i uroczystości przez ks. Mariusza Barana. Lektorami zosta-
li: Mikołaj Jerzykowski, Jan Mazurek, Łukasz Michalczuk, Michał 
Nasiłowski, Krzysztof Remiszewski, Jan Świnarski. Gratulujemy za-
angażowania i życzymy wielu łask Bożych w służbie. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wszyscy należą do wspólnoty Ruchu Światło-Życie w naszej para-
fii. Niektórzy nowi lektorzy podzielili się z nami odpowiedzią na pytanie: 
dlaczego zostałem lektorem?

Mikołaj Jerzykowski: Zostanie lektorem to było moje marzenie. Czu-
łem, że jak zostanę, to będę mógł być blisko Boga, na przykład przez to, że 
głoszę słowo Boże, mogę nawracać się, spotkać się z Bogiem i mieć w Bogu 
zaufanie. Zostanie lektorem umocniło we mnie wiarę, zacząłem się częściej 
modlić, zawierzać się Bogu. Po tej decyzji jestem bliżej Boga.

Łukasz Michalczuk: Zostałem lektorem, aby głosić słowo Boże, które 
jest najmądrzejszą nauką dla nas wszystkich. Dostałem dar od Pana Boga, 
aby Mu służyć przy Ołtarzu, co jest rzeczą piękną i nie zrezygnuje z tego, bo 
wiem, że jest to dla mnie najlepsza droga, którą sam Pan Bóg mnie prowa-
dzi. Od miesiąca zacząłem głosić Słowo Boże, pierwsze 5 czytań było dla 
mnie stresujące i trudne, aby się przełamać i przekazać cokolwiek, ale gdy 
zacząłem coraz więcej czytać, to teraz, gdy wychodzę do ambony, aby głosić 
Słowo Boże, to się już nie stresuję, a gdy wracam do ławki zawsze mam 
uśmiech na twarzy. Uczucie te jest cudowne i każdemu, który ma możliwość 
z całego serca polecam przystąpić do służby liturgicznej, zaufać i pokochać 
Pana Boga, bo bez Niego nie damy sobie rady.

Krzysztof Remiszewski: Jako ministrant już wiedziałem, że kolejny 
poziom, na który chcę wejść to posługa lektora. Czytanie Słowa Bożego jest 
wyjątkowym zadaniem, bo czyni mnie narzędziem w rękach Pana Boga  
i pozwala temu Słowu działać w sercach i umysłach ludzi. Uroczysta oprawa 
przyjęcia mnie do grona lektorów zostanie w mojej pamięci na zawsze. Wiem 
po prostu, że Pan Bóg tego chciał ode mnie. I ja mu powiedziałem: TAK.

Jan Świnarski: Lektorem chciałem zostać już od dawna. Jestem szczę-
śliwy z tego, że rodzice mnie kiedyś zachęcili do stania się ministrantem, 
przez co mogę teraz być lektorem. Teraz gdy jestem już lektorem, jestem 
jeszcze bliżej Pana Boga z czego się bardzo cieszę.          Opracowanie: xIJ

KATECHEZA Rola Ducha Świętego  
w życiu chrześcijanina (cz. 4)
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Teraz, kiedy już wiemy, co to znaczy być napełnionym Duchem Świę-
tym, możemy zadać czwarte pytanie: dlaczego tylu chrześcijan nie może 
powiedzieć o sobie, że są napełnieni Duchem Świętym? Jeżeli napełnie-
nie Duchem Świętym jest czymś tak wspaniałym, to dlaczego tylu ludzi  
z tego nie korzysta? Można wymienić tutaj dwa powody. Pierwszy po-
wód: brak poznania, brak wiedzy. Drugi powód: brak wiary. Ludzie po 
prostu nie wiedzą o tym, co to znaczy być napełnionym Duchem Świę-
tym, bo nikt im o tym nie mówi. Gdyby wiedzieli, z pewnością większość 
zapragnęłaby napełnienia Duchem Świętym. Niestety jednak brak świa-
dectwa. Nauczanie urzędowe w kościołach jest często sformalizowane, 
suche, ujęte w abstrakcyjne formy. Nie jest to świadectwo o życiu i dla-
tego ludzi to nie interesuje, ich to nie przekonywa. Z chrześcijanami jest 
często podobnie, jak z człowiekiem, który posiadał wprawdzie ziemię, 
ale nieurodzajną i nie mógł z niej wyżyć i dlatego pracował jako pasterz. 
Pewnego dnia przyszli do niego geolodzy i zapytali się, czy mogliby na 

jego gruncie przeprowadzić wiercenia w poszukiwaniu ropy. Zgodził się  
i stał się potem nagle bogatym człowiekiem, bo znaleziono na jego ziemi 
bogate złoża ropy. Podobnie jest z wielu chrześcijanami: mają oni prawo 
do tych bogactw życia według Ducha Świętego. Są te bogactwa jak gdy-
by ich własnością, ale oni o tym nie wiedzą, oni z tego nie korzystają. 
Dlatego trzeba rozbudzić ich wiarę, aby te dary Ducha Świętego, które 
są jak gdyby złożone do ich dyspozycji naprawdę świadomie przyjęli  
i wykorzystali. Wielu znów dlatego nie napełnia się Duchem Świętym, 
bo boją się zrezygnować z własnego egoizmu. Czego też – myślą sobie 
– Chrystus ode mnie zażąda, kiedy uznam Go za swojego Pana i poddam 
Mu swoje życie. Na tronie naszego serca zasiada często nasze ja, nasz 
egoizm i on nie chce być zdetronizowany. Dlatego ci ludzie nie chcą być 
napełnieni Duchem Świętym, bo broni się przed tym egoizm, który jest 
zakorzeniony w ich sercu. Cdn. 

Źródło: www.zchrystusem.pl; www.oaza.pl 
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Oddali życie Jezusowi przez Maryję
31 maja w naszej parafii miało miejsce uroczyste 
złożenie aktu oddania życia Jezusowi przez Maryję.

49 osób zawierzyło swoje życie Chrystusowi przez serce i ręce Naj-
świętszej Maryi Panny według duchowych wskazówek św. Ludwika Marii 
Grignion de Montfort. To wydarzenie było zwieńczeniem 33-dniowych 
rekolekcji, które prowadził ks. Ireneusz Juśkiewicz. 

 Q W naszej parafii to już druga edycja rekolekcji przygotowu-
jących wiernych do zawierzenia życia Jezusowi przez Maryję? Ile 
w sumie osób tego aktu zawierzenia dokonało?

 – W tym roku duszpasterskim rekolekcje odbyły się w naszej parafii 
po raz drugi. Pierwsza edycja miała miejsce od 5 listopada do 8 grudnia 
2020 r. Wtedy prowadziłem to przygotowanie wiernych do zawierzenia 
z inspiracji ks. proboszcza, który miał sygnały od parafian, że jest potrze-
ba zorganizowania w naszym sanktuarium takich rekolekcji. Była grupa 
osób, które już dokonały aktu zawierzenia, posługując się internetową 
wersją rozważań. To jednak, w odbiorze wiernych nie było wystarczające, 
wiele osób odczuwało potrzebę odbycia tych 33-dniowych rekolekcji we 
wspólnocie, mając realny kontakt z kapłanem, czy innymi chętnymi do 
zawierzenia. W odpowiedzi na zapotrzebowanie wiernych, podjąłem się 
tego zadania, bo Maryja jest mi bliska od zawsze. Było to dla mnie nowe, 
ale bardzo owocne doświadczenie. Instrukcji w zakresie wykorzystania 
materiałów, czy sposobu przeprowadzenia tych rekolekcji udzielili nam 
ojcowie oblaci z parafii św. Teresy w Siedlcach. Odzew na informację  
o rekolekcjach był bardzo duży. Na pierwsze spotkanie przyszło ponad  
50 osób, a ostatecznie rekolekcje ukończyło i zawierzyło się 73 osoby. 
Wtedy także ja sam zawierzyłem swoje życie Jezusowi poprzez Maryję, 
włączając się do grona duchowych niewolników Najświętszej Maryi Pan-
ny. Było to dla mnie mocne duchowe przeżycie, zrozumiałem, że nie da 
się innych zaprowadzić tam, gdzie się samemu nie było. 

 Q Druga edycja rekolekcji została ogłoszona dość szybko. Z cze-
go to wynikało?

 – Z potrzeby wiernych. Zgłosiło się dużo osób, które nie mogły lub 
jeszcze nie były gotowe do wzięcia udziału w pierwszej edycji. Maj, 
miesiąc maryjny, był idealny do przeprowadzenia kolejnych rekolekcji. 
Rozpoczęliśmy je 28 kwietnia, a zakończyliśmy 31 maja, w święto Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

 Q  Jak jest forma tych rekolekcji?
 – 33-dniowe rekolekcje są pomysłem św. Ludwika. On je opracował 

w głównym zarysie i przygotował akt oddania się Jezusowi, który się 
wypowiada na koniec. Czas rekolekcji ma nas doprowadzić do wyzna-
nia wiary, do osobistego nawrócenia i potwierdzenia obietnic z chrztu 
świętego. Program rekolekcji dzieli się na dwa okresy. Pierwszych 12 dni 
stanowi przygotowanie do kolejnych etapów. W ciągu tych dni wierni 
mają odrywać się od ducha tego świata, by móc przyjąć Ducha Jezusa 
Chrystusa. To czas duchowego zmagania, poznawania prawdy o wła-
snym grzechu, własnej słabości, o tym jak człowiek jest zagubiony i jak 
bardzo potrzebuje nawrócenia. W tym czasie zaleca się uczynki pokut-
ne, wyciszenie, post, w tym od różnego rodzaju mediów. W trakcie tych 
pierwszych dni odmawiane są modlitwy wstawiennicze, wierni prowa-
dzą rozmowy w wybranymi kapłanami. Drugi okres rekolekcji obejmuje 
trzy tygodnie. Każdy z nich ma swój temat i program. Pierwszy to po-
znawanie samego siebie. Bywa to niekiedy bardzo trudne. Dzisiaj mamy 
życie szybkie, powierzchowne, bez głębszej refleksji. Trzeba odwagi, by 

zajrzeć w głąb siebie. Drugi tydzień to poznawanie Matki Najświętszej. 
Niektórym wydaje się, że już dużo wiedzą o Maryi, ale jeśli wejdziemy 
głębiej w modlitwę różańcową i zapoznamy się chociażby z lekturą dzieł 
św. Ludwika, to okaże się, że Maryja była dla nas do tej pory nieodkryta. 
Św. Ludwik daje dużo wskazówek jeśli chodzi o modlitwę różańcową. 
Twierdzi np., że podstawowy błąd przy odmawianiu różańca to taki, że 
zaczynając, chcemy go jak najszybciej skończyć. Z tego powodu nie otrzy-
mujemy wielu łask, bo różaniec to modlitwa kontemplacji, wyciszenia, 
bliskości. Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

 Q Czy uczestnicy rekolekcji muszą być codziennie w kościele? 
Jak często odbywają się spotkania wspólnotowe? 

 – Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekolekcjach jest 
przeczytanie Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP św. Ludwika 
i uczestniczenie w spotkaniach wstępnych, wprowadzających. Dziewięć 
dni przed rozpoczęciem rekolekcji wierni indywidualnie odmawiają No-
wennę Płomienną do Ducha Świętego. Te rekolekcje nie wymagają tego, 
by codziennie być w kościele. Są dwie formy ich przeżywania: całkowi-
cie indywidualna, polegająca na samodzielnym rozważaniu i modleniu 
się oraz parafialna, która jest połączeniem indywidualnych rozważań  
z celebracjami, adoracjami, katechezami, rozmowami, świadectwami 
dawanymi we wspólnocie. Każdy uczestnik rekolekcji powinien chociaż 
pół godziny dziennie poświęcić na rozważania. Są wyznaczone modli-
twy do odmawiania na poszczególne tygodnie. W każdym tygodniu są 
one zróżnicowane, ale i z każdym tygodniem jest ich więcej. Spotkania 
we wspólnocie obywają się w pierwszy dzień rekolekcji, a następnie, 
zgodnie z kalendarzem, mniej więcej co tydzień. Spotkanie składa się  
z części informacyjnej, części formacyjnej, adoracji Jezusa oraz wspólnego 
odmówienia części różańca. W ostatnim tygodniu uczestnicy przeżywają 
nabożeństwo przebłagania za grzechy i często umawiają się z księdzem 
na spowiedź generalną. Nie jest to obowiązkowe, ale bardzo zalecane.  
W naszej parafii, w przeddzień zawierzenia było jeszcze czuwanie: nie-
szpory, odśpiewanie akatystu do Matki Bożej i na koniec indywidualna 
droga krzyżowa.

 Q  Na uroczystej Eucharystii 31 maja zawierzyło się kilkadziesiąt 
osób. Jak wygląda takie zawierzenie wieńczące okres 33-dnio-
wych rekolekcji?

 – Zawierzenie następuje w czasie Eucharystii. Przynosi się na Mszę 
własnoręcznie przepisany akt zawierzenia, świecę oraz kwiaty, któ-
re później składane są przy figurce Matki Bożej. Bardzo ważne jest, by  
w trakcie Mszy przyjąć Komunię św. Po przyjęciu Eucharystii, wszyscy 
głośno odczytują akt zawierzenia, następnie podpisują go na stolikach  
w prezbiterium, po czym podchodzą do kapłana, który ich błogosławi  
i potem osobiście każdy składa ten akt na ołtarzu. Następnie jest po-
święcenie łańcuszków z medalikami, które wierni zakładają na znak 
duchowego niewolnictwa. Na koniec nabożeństwa jest specjalne błogo-
sławieństwo i złożenia kwiatów przy figurze Matki Bożej. Po Mszy św. 
odmawiany jest jeszcze dziesiątek różańca i Apel Jasnogórski.

 Q  Czy po akcie oddania życia Jezusowi przez Maryję, jest jakaś 
kontynuacja zawierzenia?

 – Wszyscy niewolnicy Matki Bożej spotykają się w każdą pierwszą 
sobotę w naszym kościele o godz. 20. Samo zawierzenie nie jest końcem, 
jest raczej początkiem nowego życia. Jeżeli ktoś już zostanie poruszony, 
obudzi się duchowo, musi wytrwać i podtrzymywać, a nawet rozwijać 
aktywność duchową, którą dały rekolekcje. Są też dostępne specjalne 

materiały formacyjne, które mają  
w tym pomóc. 

 Q  Kiedy odbędą się kolejne ta-
kie rekolekcje w naszej parafii?

 – Plan jest taki, by odbyły się 
w przyszłym roku w maju (28.04-
31.05.2022 r.). Jest więc jeszcze spo-
ro czasu, by przemyśleć możliwość 
dołączenia do grona zawierzonych. 
Kto powoli dojrzewa do tej decyzji, 
może w każdej chwili zgłosić się do 
kapłanów. (EZ)

Rozmowa z ks. Ireneuszem Juśkiewiczem
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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 14 czerwca 2021 r.

WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (2 Kor 6, 1-10) Stałość apostołów wśród doświadczeń

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 5, 38-42) Nie stawiajcie oporu złemu

6.30 1. + Antoniego Łaszczyka z racji imienin, Helenę i Wacława Łasz-
czyk oraz Małgorzatę i Stanisława Wasiluk – of. rodzina

2. Dz.-bł. w rocznicę urodzin Siostry Emanueli z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. rodzina Studzińskich

7.00 1. + Józefa i Halinę Oleksiuków, Sebastiana Guza
2. Dz.-bł. w 40 r. ślubu Iwony i Krzysztofa z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich, ich dzieci i wnuków  
– of. małżonkowie

3. + Bronisławę i Jana Gogłuska – of. Stanisława Niedziółka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż 

2. + Bolesława Kowalczuk w rocz. śmierci i zmarłych z rodz. Mi-
chalaków – of. syn

3. + Janusza Tadeusza Czuba w 2 r. – of. rodzina
4. + Mieczysława Poszalskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
5. Poza parafią: Dz.-bł. z okazji 16 r. urodzin Pawła i 41 r. urodzin 

Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętych Pa-
tronów – of. rodzina

Nabożeństwo czerwcowe
Wtorek 15 czerwca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (2 Kor 8, 1-9) Chrystus dla was stał się ubogim
Psalm (Ps 146 (145), 1b-2. 5-6b. 6c-7. 8-9a (R.: por. 2a))

Przez całe życie będę chwalił Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
6.30 1. + Mieczysława Prokurata w 26 r. – of. syn

2. Dz.-bł. w 25 r. ślubu Anety i Jerzego oraz potrzebne łaski dla 
Kajetana – of. rodzina

7.00 1. + Stanisława Klepackiego w 44 r. i za zm. z całej rodz. Klepac-
kich – of. Teresa Alaba

2. +Artura w 10 r. – of. żona
3. + Wacława, Marię, Bolesława, Józefa – of. Barbara Kołodziejczyk

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Antoniego z racji imienin, Bronisławę Kaliksta, Mariana, Sta-
nisława i Mariannę

3. Dziękczynna w 36 r. ślubu Ewy i Jerzego z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla nich, ich dzieci w wnuków – of. p. Skorupka

4. Dz.-bł. w intencji Julii z okazji 18 r. urodzin – of. rodzice
5.	+	Andrzeja	Frankowskiego	–	of. syn Michał

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

Środa 16 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Kor 9, 6-11) Zachęta do hojności
Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 9 (R.: por. 1b))

Błogosławiony ten, kto służy Panu Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie
6.30 1. Dz.-bł. w intencji Adama w 4 r. urodzin – of. Hanna Żurek

2. + Pelagię w 3 r.
7.00 1. + Ludwikę i Antoniego, Michalinę i Janinę oraz zm. z rodz. Tury-

ków, Kozaków i Chojeckich
2. + Józefa w 49 r., Kazimierę i zm. z rodz. Drozdów i Domańskich 

– of. dzieci Halina Drozd
3. Dz.-bł. w intencji ks. Ireneusza i księży wyświęconych w 2012 r. 

w 9 r. święceń
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa

18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. Dz.-bł. w intencji Alicji i Mariusza z okazji 5 r. ślubu z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa dla nich i dla ich 
dzieci – of. małżonkowie

II. Dz.-bł. w 1 r. urodzin Leona Kirchnera z prośbą o opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dal niego i rodziców of. babcia

III. W intencji Panu Bogu Wiadomej – of. Ewa Błońska
IV.	O	zdrowie	dla	ks.	Grzegorza	Walczuka	i	ks.	Piotra	Wasyljewa
V.	+	Stanisława	Pleskota	– of. chrześnica Urszula z mężem i rodziną
VI.	+	Antoniego	i	Jadwigę	Paczuskich
VII.	+	Roberta	i	Tadeusza	Wilczurę	i	zm.	z	obu	stron	rodziny
VIII.	+	Mariannę,	Bronisława	Sawków	i	Elżbietę	Kuryło
IX. + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of. sąsiadka p. Olszewska
2. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż
3. + Genowefę w 28 r., zm. z rodz. Replinów, Krzyckich, Salachów, 

Jereminiaków, Omieciuchów – of. Elżbieta Jereminiak
4. Dziękczynna w 9 r. urodzin Małgosi z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla niej i jej rodziców
Nabożeństwo czerwcowe
Różaniec za Ojczyznę

Czwartek 17 czerwca 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA

1. czytanie (2 Kor 11, 1-11) Bezinteresowność św. Pawła
Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 7-8 (R.: por. 7a))

Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić

6.30 1. + Mariannę Rucińską w 9 msc. od śmierci – of. rodzina
2. Dz.-bł. z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę św. Józefa dla 

rodziców – of. syn i synowa
7.00 1. + Edwarda Marciniuka w 15 r. – of. Bożena Marciniuk

2. + Waldemara Skiermunta w 16 r. oraz zm. z rodz. Sysików  
i Skiermuntów – of. Paweł Skiermunt

3. + Rodziców z obojga stron rodziny, Annę, Zofię, Kazimierza  
i Jerzego – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Jadwigę Stefaniuk w 16 r., Lucjana, Wiesławę, Arkadiusza  
i zm. z rodziny – of. rodzina

3. + Tadeusza Borychowskiego, zm. z rodz. Borychowskich, Wier-
cińskich, Paprockich, Kucharskich i ks. Jerzego Górskiego 

4. Poza parafią: W intencji Elżbiety Kielak z racji imienin – of. Maria 
i Tadeusz Ślusarczykowie

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

Piątek 18 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Kor 11, 18. 21b-30) Paweł chlubi się ze swoich słabości
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 18b))

Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli
Ewangelia (Mt 6, 19-23) Gromadźcie sobie skarby w niebie

6.30 1. + Zofię, Jana, Zbigniewa, Stefana i Bogdana – of. rodzice
2. + Za rodziców Aleksandrę i Wincentego, męża Tadeusza i braci 

Henryka i Bogdana – of. Janina Tymosiak
7.00 1. + Józefę, Helenę, Irenę, Witolda i zm. z rodz. Wilanowskich, Pi-

sanko i Mariana Dzurdzaka – of. rodzina
2. + Leszka Nieścioruka i zm. z rodz. – of. Katarzyna Nieścioruk
3. + Mariannę, Alicję, Stefana, Ireneusza, Waldemara Jarockich, 

Karolinę Komar, Urszulę i Jana Kłosowskich – of. rodzina
14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
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Informacje o życiu parafii (13.06)

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Jan Skoczek

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Chrobrego 15 - 200 zł l z ul. Jagiełły 13 - 600 zł  l z ul. Żytniej - 500 zł

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

 Q DZIŚ w niedzielę 13 maja:
•	 JUBILEUSZ 50 – LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH w naszej parafii przeży-

wają księża Henryk Drozd, Stanisław Grochowski i Jan Pracz. Uroczysta Eucha-
rystia będzie sprawowana w naszym kościele o godz. 13.00. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy, by wypowiedzieć swą wdzięczność Bogu. 

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

•	Druga katecheza chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych  
o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

•	Nabożeństwo czerwcowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	Nabożeństwo fatimskie (procesja różańcowa wokół kościoła) po zakoń-

czeniu nabożeństwa czerwcowego. Zabieramy ze sobą świece. 
•	Nieszpory niedzielne o godz. 20.30 w dolnym kościele.

 Q NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
będą się odbywały po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.

 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY we wtorek 15 czerwca o godz. 19.15  
w dolnym kościele.

 Q Środowa nowenna IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – 16 czerwca
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 
św. Józefa; po liturgii nabożeństwo czerwcowe; różaniec za Ojczyznę prowa-
dzony przez Cristeros. 

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

 Q Młodzież zapraszamy do wyjazdu na Jerycho Młodych do Pratulina 
w dniu 18 czerwca (zbiórka o godz. 15.30 pod katedrą, koszt: 30 zł). Zapisy 
w zakrystii i u księży. 
18.00 – zawiązanie wspólnoty, wniesienie relikwii bł. Karoliny, krzyż ŚDM
19.00 – o bł. Karolinie – życiorys przygotowany przez młodych z Zabawy
19.30 – konferencja ks. Piotr Jarosiewicz
20.10 – świadectwo Ruchu Czystych Serc
20.40 – Droga Krzyżowa
22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Uwielbienie)
23.00 – Msza święta – Bp Grzegorz Suchodolski

 Q Uczestnicy Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez Maryję i oso-
by chętne mogą pojechać na PIELGRZYMKĘ DO KODNIA I PRATULINA w sobotę 
26 czerwca. Zapisy w zakrystii i u ks. Ireneusza. Koszt: 80 zł 

 Q Czuwanie ze świętym Józefem w sobotę 19 czerwca:
18.00 – Eucharystia z homilią o św. Józefie
19.00 – nabożeństwo czerwcowe i adoracja Jezusa 
20.00 – Akatyst do św. Józefa, błogosławieństwo czcicieli św. Józefa, Apel 

 Q Trwają ZAPISY MŁODZIEŻY (od klasy 7) do grupy przygotowującej się 
do przyjęcia sakramentu bierzmowania w latach 2021-2023. Rodzic zapi-
suje swoje dziecko, przychodząc razem z nim na spotkanie z księdzem. Zapisy do 
końca czerwca. Najbliższe terminy to wtorek 15 czerwca od godz. 15.30 do 17.30; 
czwartek 17 czerwca od godz. 15.30 do 17.30 w dolnym kościele w sali nr 2.  
W razie pytań, proszę dzwonić – ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490). 
Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii przynoszą przy zapisywaniu 
się metrykę chrztu z parafii, gdzie otrzymały ten sakrament. 

 Q Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w rekolekcjach Oaza Modli-
twy w Łukowie w dniach 18 - 20 czerwca. Tematem tych 48 godzin dla Pana 
są słowa „Duchu Święty, przyjdź, otwórz serce me”. Rekolekcje odbędą się  
w oazowym domu Moria. Wspólny wyjazd busem z naszego parkingu  
w piątek 18.06 o godz. 17.00; powrót w niedzielę 20.06 ok. godz. 17.00. Koszt 
pobytu: 100 zł; bus: 25 zł. Zgłoszenia do ks. Ireneusza do środy 16 czerwca. 

 Q W przyszłą niedzielę 20 czerwca będziemy gościli w naszej parafii księ-
dza Radosława Żukowskiego z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
w Knychówku, w diecezji drohiczyńskiej, który wygłosi słowo Boże i zbierze 
ofiary do puszki na budowę kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Korczewie. 

 Q Rekolekcje powołaniowe dla chłopców z najstarszych klas szkół 
podstawowych, szkół średnich i studentów w dniach 25 - 27 czerwca 2021 r.  
w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu k. Siedlec. 
Informacje u księży. www.wsd.siedlce.pl  

18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż
2. + Jadwigę Burską w 15 r., zm. z rodz. Burskich, Strusów i Mie-

ścickich – of. rodzina
3. Dz.-bł. w 30 r. urodzin Sylwii z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze 
lata życia – of. mama

4. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Anny Marii w 3 r. urodzin z prośbą 
o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, zdrowie i opiekę 
św. Józefa – of. rodzice

Nabożeństwo czerwcowe
Sobota 19 czerwca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 

albo wspomnienie św. Romualda, opata
1. czytanie (2 Kor 12, 1-10) Paweł chlubi się ze swoich słabości

Psalm (Ps 34 (33), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 9a))
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Ewangelia (Mt 6, 24-34) Ufność w opatrzność Bożą
6.30 1. Dz.-bł. z okazji 23 r. ślubu Marzeny i Pawła z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. Dz.-bł. w intencji dzieci: Anny, Pawła, Piotra, Agnieszki, Beaty oraz 

wnuków: Maksia, Kai, Gabrysia, Michałka i Antosia z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. Urszula Strzalińska 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż
2. + Wiktora Majek w 27 r. i rodziców z obu stron rodziny  

– of. rodzina
3. + Edwarda i zm. z rodz. Mirońskich, Szpurów i Ługowskich  

– of. rodzina
16.00 Ślub: Marcin Wyszomierski i Patrycja Wakuła
17.00 Ślub: Maciej Borkowski i Anna Księżopolska
Czuwanie ze św. Józefem 
18.00 1. + Jana Skoczek w 7 dz. od śmierci – of. rodzina

2. + Alinę Brochocką – of. wychowankowie z lat 2009-2012
19.00 Nabożeństwo czerwcowe i adoracja Jezusa
20.00 Akatyst ku czci św. Józefa 

Niedziela 20 czerwca 2021 r.
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Hi 38, 1. 8-11) Bóg jest władcą morza
Psalm (Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1))

Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana Albo: Alleluja
2. czytanie (2 Kor 5, 14-17) Wszystko stało się nowe

Ewangelia (Mk 4, 35-41) Jezus ucisza burzę
7.00 1. + Za zmarłych z rodz. Adamczyków i Chmielewskich  

– of. Elżbieta Dmowska
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Janinę i Zenona Szczumiewskich oraz Stefana i Mariannę Ma-
łek – of. siostra

3. + Józefa w 30 r. i Adelę w 10 r. – of. p. Karcz
10.00 1. Dz.-bł. w intencji 30 r. sakramentu małżeństwa Grażyny i Sła-

womira
2. Dz.-bł. w intencji Bożeny i Wiesława w 35 r. ślubu i za ich dzieci: Syl-

wię i Karola w 5 r. ślubu, Moniki i Marcina w 2 r. ślubu – of. rodzina
3. Dz.-bł. w intencji Marleny i Michała z okazji 16 r. ślubu  

– of. małżonkowie
11.30 1. + Łucję w 5 r., Zdzisława w 17 r., Zygmunta i Stanisławę Rychlik 

– of. córka
2.	+	Marię,	Franciszka,	Juliannę,	zm.	z	 rodz.	Omelańczuk	 i	zm.	 

z rodz. Wiszniewskich
3. + Jana i Helenę Piekut – of. córka

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Bernarda, Antoniego, Amelię Brańczak oraz Mariana i Halinę 

Podniesińskich – of. rodzina
18.00 1. + Eugenię, Kazimierza, Marię i zm. rodziców z obu stron rodziny
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – nabożeństwo czerwcowe
20.00 Nieszpory (dolny kościół)
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Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusa, znany był już od średniowie-
cza. Początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie 
rzesze	 społeczeństwa.	 Od	 XVII	wieku	 kult	 Najświętszego	 Serca	 rozsze-
rzył się na cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie dwoje ludzi: 
św. Małgorzata Maria Alacoque z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial 
oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes. Był on pierwszym, który - za pozwo-
leniem biskupa Rennes - nadał temu nabożeństwu wymiar liturgiczny. 
Ułożył teksty oficjum i Mszy świętej na święto Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, które z jego inicjatywy zaczęło być obchodzone lokalnie w kil-
ku diecezjach francuskich. Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu 
kultu Najświętszego Serca przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque.  
Św. Małgorzata działała pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego 
Chrystusa, który objawiał się jej w latach 1673-1675 i który chciał się jej po-
średnictwem posłużyć. Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście 
obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wy-

pisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, 

którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć 
miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę 
pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych,  
a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. 
Po dokładnych badaniach Stolica Apostolska uznała wiarygodność obja-

wień św. Małgorzaty Marii i zezwoliła na obchodzenie kultu i święta Serca 
Pana Jezusa. Pierwszy zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 r. Na dzień 
uroczystości wyznaczono - zgodnie z żądaniem, które Jezus przedstawił św. 
Marii Małgorzacie - piątek po oktawie Bożego Ciała. Pius IX w 1856 roku roz-
szerzył to święto na cały Kościół. Papież Leon XIII zatwierdził natomiast aktu-
alną Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w 1899 r. oddał Kościół oraz 
całą ludzkość w opiekę Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI encykliką Miserentis-
simus Redemptor dodał do święta oktawę. Pius XII zaś opublikował w 1956 r. 
specjalną encyklikę Haurietis aquas, poświęconą czci Jezusowego Serca. 

Kult Serca Jezusowego to wyraz przyjęcia prawdy o tym, że Bóg jest Mi-
łością. W Kościele kult ten przejawia się:
•	 w odprawianiu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa (tzw. 

czerwcowe)
•	 w ustanowieniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
•	 w odprawianiu pierwszych piątków miesiąca
•	 w nabożeństwie Godziny Świętej

Serce Jezusa pełne dobroci i miłości

•	 w odmawianiu litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, nowenny do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i koronki do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa

•	 w śpiewaniu pieśni do Serca Jezusowego czy Godzinek o Najświętszym 
Sercu Pana Jezusa

•	 w nazywaniu parafii i kościołów wezwaniem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.
Mamy tak wiele możliwości, by medytować i jednocześnie coraz bardziej 

poznawać jak głęboka jest miłość Boga do nas. Jezus na Krzyżu oddał się 
nam całkowicie, aby udowodnić swoją miłość do nas, i każdego dnia konty-
nuuje to w Ofierze Mszy Świętej. Za każdym razem, gdy przystępujemy do 
Komunii Jezus daje nam swoje serce, a jedyną rozsądną rzeczą, jaką możemy 
zrobić, to oddać Mu w zamian nasze serca, podporządkować się autoryte-
towi Jezusa Chrystusa w każdym aspekcie naszego życia, dokonywać akty 
zadośćuczynienia za znieważanie i nadużywanie w mediach, literaturze  
i naszych codziennych rozmowach Imienia Jezus. Miłość Najświętszego Ser-
ca Jezusa to niesienie Jego miłości innym. A to oznacza dzielenie się naszą 
wiarą z tymi, których spotykamy w naszym życiu, którzy nie słyszeli, że 
Chrystus nas kocha oraz daje nam swoje ciało i krew w Eucharystii. Oznacza 
to również pełne miłości i cierpliwe niesienie naszych krzyży. (AZ)

Krąg biblijno-liturgiczny – świadectwo
 Q Barbara
Dla mnie udział w Kręgu biblijnym jest bardzo ważny. Pięknie przygo-

towuje mnie do przeżycia w pełni niedzielnej Eucharystii, zrozumienia Sło-
wa Bożego, zanurzenia się w nim i odpowiedniego przeżycia duchowego. 
Bardziej świadomy udział we Mszy św. pogłębia moje życie wewnętrzne. 
Warto dzielić się tym, jak Słowo Boże pracuje w moim sercu, czego dotyka, 
co przemienia. Rozważając Biblię indywidualnie i w grupie pod przewod-
nictwem ks. Ireneusza zdałam sobie sprawę, że cały czas trzeba poznawać 
historię zbawienia i przekładać ją na swoje życie, odnajdywać w niej swoją 
historię, w której są momenty, gdzie Pan Bóg grozi mi palcem, gdzie daje 
drogowskazy. Zanurzam się w to Słowo, wgryzam się w nie i zaczynam so-
bie zdawać sprawę, że to wszystko nie wydarzyło się tylko raz, dwa tysiące 
lat temu, ale dzieje się tu i teraz. Tak jak Pan Bóg mówił wtedy do Izraeli-
tów, tak teraz mówi do mnie i przeprowadza mnie swoim przykładem przez 
trudne etapy mojego życia. Doświadczyłam tego podczas choroby męża, 
która wbrew pozorom była dla naszego małżeństwa czasem błogosławio-

nym. Dopiero w starciu z perspektywą śmierci i rychłego rozstania doceni-
liśmy swoje wartości, dokonało się w nas pojednanie, przebaczenie. Zdali-
śmy sobie sprawę, że bez przebaczenia żadne z nas nie będzie miało życia, 
ani mąż po tamtej stronie, ani ja, zostając tu. Nasze małżeństwo nie było 
łatwe, zmagaliśmy się z nałogiem, brakiem akceptacji, zrozumienia, ale 
pojednanie, które się dokonało, oczyściło naszą relację. Pomogłam mężowi 
przejść na tamtą stronę, trzymając rękę na jego sercu. To było niesamowite 
doświadczenie prawdziwej, czystej miłości, której nigdy wcześniej w takim 
wymiarze nie czułam. To niesamowite przeżycie pozwoliło mi zdjąć maskę, 
czuć się wreszcie sobą i nie bać się pokazać taką, jaką jestem naprawdę. 
Kiedy na kręgu było czytanie dotyczące pojednania i przebaczenia poczu-
łam, że muszę się podzielić swoim świadectwem. Duch Święty sprawił, że 
się przełamałam i odważyłam opowiedzieć o tym, czego doświadczyłam. 
Czytane Słowo Boże mnie dotknęło i ja się tym Słowem chcę dzielić dla 
zbudowania innych, bo może ktoś na to moje słowo czeka i ono spowoduje, 
że pękną bariery, hamulce i kolejna osoba się otworzy. Odważmy się mówić!

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE  
Katecheza liturgiczna 
Wyznanie wiary i modlitwa wiernych

W każdą niedzielę na usłyszane Słowo Boże odpowiadamy naszym 
„Wierzę”. Wyznanie wiary w czasie Mszy Św. to nie tylko wypowiedzenie 
pewnej formuły, ale to przede wszystkim zaproszenie dla każdego z nas 
do przylgnięcia, do uczynienia swoim Słowa, które sam Bóg do nas kie-
ruje. Nasze „Wierzę” wypowiadane w liturgii to nasza odpowiedź wiary 
na zbawczą inicjatywę miłości Boga. Słowo Boże może w nas działać tym 
bardziej, im bardziej otwarte jest nasze serce na Jego działanie. Św. Elż-
bieta pod natchnieniem Ducha Świętego powiedziała o Maryi: Błogosła-
wiona jesteś, któraś uwierzyła... Otwórzmy się dziś z wiarą na Boże Słowo 
i wypowiedzmy z dziecięcą ufnością nasze „Wierzę”, abyśmy i my stali się 
dziedzicami tego błogosławieństwa.

Gdy przyjmiemy Boże Słowo do naszych serc, wówczas każda prośba, którą 
będziemy kierować do Boga, będzie według Jego woli i na Jego chwałę.

Otwórzmy serca na spotkanie z Panem, który przychodzi do nas  
w mocy swojego Słowa oraz szczególnie pod postaciami chleba i wina.

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

Opracowanie: EZ



Strona 7 OPIEKUN nr 24 13 czerwca 2021 r.

13 czerwca mija dokładnie 50 lat od dnia,  
w którym ks. kanonik Henryk Drozd  
przyjął święcenia kapłańskie.

 Jego droga duszpasterska obfitowała w wiele 
ważnych wydarzeń, niełatwych wyzwań, sukce-
sów, ale i trudów. Z pewnością nie starczyłoby stron 
„Opiekuna” na opisanie tych wszystkich zadań, któ-
re Pan Bóg postawił przed ks. Henrykiem. On sam 
mówi, że nie da się po ludzku pojąć tego wszystkie-
go, co się w jego życiu dokonało. Widać, że Bóg miał 
wobec niego plan i tak pokierował jego losami, by 
mógł wypełnić wolę Pana. 

 Q Wraca ksiądz czasami do momentu, kiedy 
wszystko się zaczęło, czyli do dnia święceń 
kapłańskich... Pamięta ksiądz, co wtedy czuł? 
Minęło 50 lat... 

 – Nie zastanawiam się specjalnie nad tym.  Pół 
wieku „zleciało” tak szybko, że nie traktuję tego 
czasu jako odległej perspektywy. W dniu święceń 
cieszyłem się, że ukończyłem seminarium, że został 
zaakceptowany mój poziom formacji. Seminarium to wszechstronnie wy-
magająca uczelnia, ale tak jak każda uczelnia jest elementem przejścio-
wym w życiu młodego człowieka. Przyjaźniłem się z kapłanami, którzy 
pokazali mi wzorce pracy duszpasterskiej. Ważna rolę odegrali w moim 
życiu	księża:	Kazimierz	Miszczak,	Wacław	Furman,	Jan	Rosa,	Jan	Toczy-
ski, Stanisław Stachyra i wielu innych. To oni wzbudzili w moim sercu 
wielką potrzebę pełnego wejścia w prawdziwe duszpasterskie życie. Zło-
ty Jubileusz świętuję razem z ks. kanonikiem Stanisławem Grochowskim  
i ks. prof. Janem Praczem. W tym samym dniu, 13 czerwca 1971 roku, Bóg 
obdarzył nas łaską kapłaństwa.

 Q  Pierwsza księdza parafia to...?
 – Najpierw na krótko byłem oddelegowany do parafii Sławatycze. 

Potem zostałem przeniesiony do Wereszczyna, gdzie spędziłem pełne eg-
zotyki 2 lata. Wioska ta była oddalona około 6 kilometrów od najbliższej 
szosy i przystanku autobusowego. Trzeba było konno lub motocyklem 
dotrzeć do „cywilizowanego świata”. Czas ten dobrze wykorzystałem, 
kończąc zaoczne studia z socjologii. 

 Q  To były pierwsze dodatkowe studia, ale były też kolejne...
 – Parę lat później, był to koniec lat siedemdziesiątych i początek 

osiemdziesiątych, na Akademii Teologii Katolickiej (dziś UKSW) w War-
szawie ukończyłem historię sztuki, a wkrótce potem na Uniwersytecie 
Warszawskim podyplomowe studium rzeczoznawstwa dzieł sztuki.

 Q  W którym momencie pojawiła się u księdza fascynacja sztuką?
 – Miłość do sztuki zaszczepił we mnie jeszcze w seminarium ks. Ta-

deusz Kulik, który miał ciekawe wykłady z historii sztuki i konserwacji 
zabytków. Z grupą księży, pod wodzą ks. Kulika, zwiedziliśmy zabytki  
w krajach „demoludów”. Były to w tamtych czasach niemal traperskie po-
dróże „pod namiotami”, z wkładką paszportową i 20 dolarami w kieszeni. 
To one były prowokacją do późniejszych studiów. 

 Q  Nie dziwi więc fakt, że biskup w pewnym momencie powierzył 
księdzu funkcję dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

 – W 1999 roku dostałem zadanie zorganizowania i otwarcia muzeum 
dla zwiedzających. Było to związane z wizytą Jana Pawła II w Siedlcach. 
Zasoby muzealne były dość duże. Pewna ich część, dzięki staraniom ks. Ta-
deusza Kulika i bpa Wacława Skomoruchy, była poddana konserwacji. Dzięki 
temu w czerwcu 1999 roku muzeum gościło pierwszych zwiedzających. 

 Q  Zanim jednak ksiądz został dyrektorem muzeum, przez wie-
le lat stał ksiądz na czele Katolickiego Radia Podlasie. Zadanie 
stworzenia radia od podstaw musiało być wielkim wyzwaniem?

 – W 1991 roku zostałem oddelegowany do stworzenia rozgłośni ra-
diowej w Siedlcach. Było to duże wyzwanie dla mnie, ponieważ na tym 
się nie znałem. Gdy powiedziałem ks. biskupowi Janowi Mazurowi, że 
nie wiem od czego zacząć, usłyszałem odpowiedź: „To się nauczysz!”. 
Dzięki ks. biskupowi Alojzemu Orszulikowi, pomysłodawcy powstania 
radia, spędziłem pewien czas w warszawskim „Radio Kolor”. Potem od-
wiedziłem podobne rozgłośnie w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i we 

Mam za co dziękować Bogu
Włoszech. W lipcu 1991 roku otrzymałem klucze od przyszłej siedziby 
rozgłośni. Rok później, 9 lipca 1992 roku, w eterze pojawiły się pierwsze 
audycje Katolickiego Radia Podlasie.

 Q  Czy KRP od początku miało charakter informacyjny, czy po-
czątkowo było stacją gdzie przeważały audycje ewangelizacyjne?

 – Profil tematyczny radia praktycznie do dziś 
pozostaje niezmieniony. Jest to rozgłośnia ewange-
lizacyjna i informacyjna, z naciskiem na informacje 
o regionie. Ta równowaga jest zachowana, dzięki 
czemu nasza stacja radiowa budzi zainteresowanie 
tak słuchaczy, jak i reklamodawców. Dlatego ważne 
było i jest to, kto tym radiem zarządza. Ciekawost-
ką jest fakt, że aż trzech dyrektorów naszego radia 
pochodziło z Ostrowa Lubelskiego, z mojej rodzinnej 
miejscowości. Tam urodziłem się ja, tam przyszedł 
na świat ks. Sławek Kapitan i stamtąd wywodzi się 
rodzina obecnego dyrektora ks. Andrzeja Sochala.

 Q  Dyrektorem radia był ksiądz 6 lat...Co było 
powodem odejścia?

 – Skończyły mi się pomysły na rozwój radia. 
Uznałem, że pałeczkę w tej sztafecie trzeba przeka-
zać komuś innemu, kto będzie miał nowe pomysły  

i podejdzie do rozgłośni z takim zaangażowaniem, jakie mi towarzyszyło 
na początku. Zależało mi na tym, by radio dalej funkcjonowało dobrze. 
Nie odciąłem się od razu. Towarzyszyłem radiowcom, dzieląc się swoim 
doświadczeniem. Podobnie się stało, gdy zakończyłem moją pracę w mu-
zeum. Radio i muzeum są podmiotami samofinansującymi się. Wymagają 
nieustannej troski, by uniknęły zawirowań ekonomicznych, a co za tym 
idzie potrzebują mądrych zmian w odpowiednim czasie. 

 Q  Czy w czasie takiej wytężonej pracy, miał ksiądz czas by re-
alizować swoje pasje? 

 – Praca, którą wykonywałem była moją pasją. A oprócz tego? Lubiłem 
podróżować. Jako historyka sztuki, zapraszano mnie aby być przewodni-
kiem. Najczęściej odwiedzałem Włochy i Grecję, a studentów prowadzi-
łem przez kraje Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. 

 Q  Czy był na księdza drodze kapłańskiej jakiś szczególny mo-
ment, czy wydarzenie?

 – Najbardziej emocjonalnie angażującym wydarzeniem była wizyta 
Ojca Świętego w 1999 roku. Siedlecki Komitet Organizacyjny powołał 
mnie (jako przedstawiciela naszej diecezji) na przewodniczącego dwóch 
komisji: budowy ołtarza papieskiej celebry i dekoracji miasta. Było to 
moje bardzo odpowiedzialne zadania, generujące mocne emocjonalne 
przeżycia. Z drugiej strony był to czas największej satysfakcji, z tego co 
się udało zrobić. Nie było chyba większego wydarzenia na mojej drodze 
kapłańskiego życia. 

 Q  W 2013 roku przeszedł ksiądz na emeryturę, ale ten czas też 
obfituje w różne aktywności. Mam na myśli przewodniki turystycz-
ne, które wydał ksiądz wspólnie z Mirosławem Andrzejewskim.

 – Traktuję je jako ciekawe hobby. Do tej pory udało nam się wydać 
dwa przewodniki, jeden po Siedlcach i okolicy, drugi po Łukowie i okoli-
cy. Kończę właśnie trzeci przewodnik pod tytułem „Z Drozdem i Zbirkiem 
przez siedlecki pierścień”. Jest to ciekawa opowieść o małych miejsco-
wościach leżących dookoła Siedlec, a dokładnie w powiecie siedleckim.

 Q  Można powiedzieć, że ksiądz jest osobą wielu talentów...
– Ja nie wierzę w talenty. Uważam, że talent jest tylko i wyłącznie 

sumą doświadczeń, wypracowanych dzięki własnemu wysiłkowi. Jeśli 
człowiek bierze się za coś solidnie, z pełnym zaangażowaniem, wyciąga 
wnioski z popełnionych błędów, to dojdzie do perfekcji, którą ludzie na-
zywają talentem. 

 Q  Czy ma ksiądz jeszcze jakieś niezrealizowane marzenie?
 – Moim marzeniem jest, by dobrze przeżyć dany mi przez Boga każ-

dy następny dzień. Cieszę się, gdy mogę pomagać kapłanom w pracach 
duszpasterskich. Wiele radości sprawiają mi wędrówki rowerowe i maj-
sterkowanie. Każdego dnia czekam na to, co Pan Bóg ma dla mnie, bo 
Jego pomysły są najlepsze. Nie potrafię, tak po ludzku i racjonalnie wy-
tłumaczyć wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w moim życiu. Ju-
bileusz kapłaństwa przypomina mi, że mam za co Panu Bogu dziękować.

EDYTA ZDUNEK
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna. 
(opr. xHD)

W SZPITALU

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
„Kościół to my wszyscy: i ci, co należą 

do Głowy Kościoła, i ci, którzy są członka-
mi Kościoła. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni  
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszy-
scy otrzymaliśmy Trójcę Świętą. (…) Ta 
przedziwna jedność jest jeszcze pogłębiona 
przez to, że w sakramencie bierzmowania 
wszyscy wezwani jesteśmy do wyznawa-
nia Chrystusa przed ludźmi. Jesteśmy pa-
sowani na rycerzy Chrystusowych i mamy 
nie tylko posiadać Go dla swego dobra, na 
swój niejako użytek, ale mamy obowiązek bronić Go, wyznawać  
i odpowiadać. Mocą chrztu i bierzmowania stajemy się apostoła-
mi, królewskim kapłaństwem. Tak, więc nie tylko do nas, biskupów  
i kapłanów, należy wyznawać Chrystusa przed ludźmi, ale do każ-
dego z Was, i to wszędzie, bo kto wzywa Chrystusa, który żyje w Ko-
ściele, przed ludźmi, tego wyzna przed Ojcem, który jest w niebie”. 

Podczas krótkiej przerwy w pracy rozmawiają pie-
lęgniarki:
 – Chcesz kawę?
 – Tak.
 – W filiżance?
 – Nie, dożylnie…
MSZA ŚW. SPOKOJNA
W domu trwa niedzielna dyskusja na temat: na któ-
rą godzinę pójdziemy „do Józefa” na Mszę św:
 – Ojciec rodziny: Najlepiej rano będzie dzień dłuż-
szy.
 – Mama: Może na 11.30 to się wszyscy „wyrobi-
my” z czasem.
 – Babcia: Nie, o 11.30 jest Msza dla dzieci. Może 
wybierzmy jakąś Mszę „spokojną”!
KŁAMCZUCHY
Pani nauczycielka zauważyła w klasie, że kilku-
osobowe grono dziewcząt i chłopców posługuje 
się kłamstwem. Mówi do nich:
 – Mam do was propozycję nie do odrzucenia.
 – A jaką?
 – Ustanowimy, że od dziś „Prima Aprilis” będzie 
waszym świętem narodowym!
W 18 BATALIONIE
Żołnierze ustawili się w dwuszeregu. Sierżant 
zwraca się do jednego z nich:
– Żołnierzu, nie widziałem was dziś na zajęciach 
z kamuflażu?!
– Dziękuję, panie sierżancie. Oznacza to, że mój 
kamuflaż był doskonały!
PLANY NA WAKACJE
Sąsiadki dzielą się wrażeniami. Jedna z nich mówi:
– Dziś mój mąż powiesił na ścianie mapę Europy.
– Będziecie robić powtórkę z geografii?
– Nie. Mąż dał mi jeszcze rzutkę do ręki i dodał: 
„ponieważ skończył się Covid, pojedziemy do ta-
kiego kraju w jaki trafisz”.
– I w jaki kraj pocelowałaś?
– W żaden. Tak rzuciłam lotką, że spadła za szafę  
i tam pewnie spędzę dwa tygodnie urlopu.
KOTY
Po ulicy Sokołowskiej biegają dwa czarne koty. 
Jeden z nich mówi w kocim języku:
– Nudno jakoś?!
 – A to chodź, przebiegajmy ludziom ulicę. Niech 
się boją!
REKLAMACJA
Telewidz dzwoni do jednej ze stacji telewizyjnych:
 – Wasze prognozy pogody są niewiele warte.  
Nigdy się nie sprawdzają!
 – O, szanowny panie, nie zgodzę się z tym. Nasi 
meteorolodzy zawsze znakomicie prognozują  
pogodę, tylko nieraz daty się im mylą.
KOMPUTERY
W	klasie	V	trwa	dyskusja.	Jeden	z	chłopców	mówi:
– Dzieci Billa Gatesa mają dobrze.
– A dlaczego?
– Bo nie muszą rodziców uczyć obsługi komputera!

Spadł ogień chwały w Boże Ciało!
3 czerwca br., w Uroczystość Bożego Ciała 

odbyło się na placu przez naszą świątynią nabo-
żeństwo uwielbienia Boga „Siedlce dla Jezusa”. 
Była	to	już	IV	edycja	tego	wydarzenia,	które	tym	
razem zostało zatytułowane „Weź Dziecię i Jego 
Matkę” (Mt 2, 13), nawiązując w ten sposób do 
trwającego Roku św. Józefa i podkreślając Jego 
ogromną rolę w historii zbawienia. Zespół Gos-
pel Rain, znany nam z mediów i wielu projek-
tów fonograficznych, przygotował niezwykłą 
ucztę muzyczną. Piękne utwory i profesjonalne 
wykonanie stały się wyjątkową oprawą dla tego 
zgromadzenia modlitewnego. Dopełnieniem 
tej oprawy były zaprezentowane harmonij-
ne układy diakonii flag. To wyjątkowy, święty 
czas, kiedy uczestnictwo w tym nabożeństwie 
było niejako przedłużeniem procesji Bożego 
Ciała. Wiele osób przybyło, by uczestniczyć  
w tym wieczorze uwielbienia, by oddać chwałę 
i hołd naszemu Bogu – Jezusowi Chrystusowi. 
Moment wyjątkowy to złożenie świadectwa ze 
swojego życia Marty Przybyły z inicjatywy pro-
pagującej Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi 
(zawierzenie33.pl). Mocne świadectwo, zapada-
jące głęboko w serce było chyba dla wszystkich 
uczestników wielkim przeżyciem. Słowa Pani 
Marty skłaniały do głębokich przemyśleń, wręcz 
zmuszały do zweryfikowania własnego postępo-
wania, by nawrócenie stało się udziałem każde-

go z nas. Kulminacyjny jednak moment to przy-
niesienie na scenę Najświętszego Sakramentu. 
Król tego świata w asyście honorowej harcerzy 
z płonącymi pochodniami przyszedł do nas, 
byśmy mogli Go adorować i wielbić. Wiele osób  
w tym czasie skorzystało z uzdrowienia duszy  
w sakramencie pokuty i pojednania. Łaski pły-
nęły strumieniami, jakby spadł ogień Ducha 
Świętego na to miejsce, w tym czasie! 

Minął już tydzień, a w sercu nadal czujemy 
żar Ducha, którego uwielbiamy w naszych ser-
cach, w naszej modlitwie, pracy, staraniach, 
w naszym życiu. Wspominamy i mówimy  
o naszych poruszeniach serc. Przez kolejny rok 
będziemy	 oczekiwali	 na	 ponowną,	V	 edycję	
wieczoru uwielbienia, w nadziei, że nic nie 
przeszkodzi w organizacji tego wyjątkowego 
wydarzenia – „Siedlce dla Jezusa”. Już dzisiaj 
dziękujmy za wszelkie łaski, jakimi nas Bóg 
obdarzy. Nie marnujmy żadnej okazji i czasu,  
by Bogu składać uwielbienie i cześć! (GŁ-K)

Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim wiernym para-

fii świętego Józefa za życzliwość, okazaną pomoc 
i wyrozumiałość dla utrudnień, jakie z powodu 
organizacji Wieczoru Uwielbienia zaistniały  
w dniu Uroczystości Bożego Ciała. 

ks. dr Tomasz Bieliński

Podręcznik formacyjny „Ta-
jemnica Ave Maria” dla wszyst-
kich osób, które złożyły swój Akt 
Ofiarowania Panu Jezusowi przez 
Niepokalaną Maryję wg św. Lu-
dwika M. Grignion de Montfort, 
aby mogły 
w z r a s t a ć 
w formacji 
duchowej 
n i e w o l i 
miłości. 

K o s z t : 
15 zł (do-
stępny w 
zakrystii) 

DOBRA 
KSIĄŻKA


