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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce

www.jozef.siedlce.pl

VI NIEDZIELA WIELKANOCY
TRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ! (J 15, 9-17)
• Jesteś kochany taką samą miłością, jaka łączy
Osoby Trójcy Świętej, a czy może być miłość
większa, piękniejsza, pełniejsza? Dlatego
świadomość tego powinna być źródłem niegasnącej radości, wracanie do tej prawdy ma
być lekarstwem na wszelki trud i smutek – czy
tak jest? Czy wierzysz w tę miłość na tyle, by
umieć się nią cieszyć, na niej się oprzeć w trudnych momentach? A może jest zbyt abstrakcyjna, nierzeczywista, by mogła cię umocnić?
• Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,
będziecie trwać w miłości mojej – Boża miłość
jest niezmienna, wciąż taka sama – to my możemy ją przyjmować lub nie, trwać w niej lub
odcinać się od niej – przez wierność przykazaniom i sakramentom, przez codzienne decyzje
podejmowane dla miłości Boga i bliźniego. Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich – codziennie
możesz oddawać swoje życie – wybierając to, co
niewygodne, trudne, męczące czy nieprzyjemne, ale potrzebne dla dobra bliźniego – tracisz
wtedy swoje siły i czas, aby ktoś inny zyskał dobro. Przyjemniej jest obejrzeć wieczorem film,
niż zadbać o bliskość z małżonkiem, łatwiej
dać dziecku tablet, niż z nim porozmawiać,
czy pograć w planszówkę, prościej zostać dłużej
w pracy, niż wspomóc żonę w kąpaniu i kładzeniu dzieci, ciężko zrezygnować z przyjemnych
planów i bezinteresownie poświęcić czas potrzebującemu, albo samemu Bogu. Okazji do
codziennego umierania dla swojego egoizmu
i pychy jest mnóstwo. Czy masz na tyle wyczulone serce, by je dostrzegać? Jak wykorzystujesz
te zauważone? [www.onjest.pl]

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw,
abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu;
niech misterium paschalne, które wspominamy,
przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY
w środę o godz. 19.15. (xIJ)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Jesteście przyjaciółmi moimi
Rozważania do Słowa Bożego z VI Niedzieli Wielkanocy (9 maja)
1. czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)
Powołanie pogan do Kościoła
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja
2. czytanie (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością
Ewangelia (J 15, 9-17) Przykazanie miłości
Św. Jan Apostoł mówi, że kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym poznaniu Boga nie chodzi o intelektualne zrozumienie, ale o bliskość relacji z Nim,
o zachwycenie się Bogiem, o taką świadomość:
dobrze mi Panie być z Tobą, chcę, abyś mnie
zabrał do siebie, abym już doświadczył pełni
miłości w Twoim królestwie.
Św. Augustyn powiedział: Nie ma człowieka,
który by nie kochał, lecz wolno spytać, co kocha?
Nie każe się nam porzucać miłości, ale wybrać
przedmiot naszej miłości. Jak zweryfikować to,
czy kochamy Boga. Przyjmowanie pokarmu
Bożego słowa, przyjmowanie Eucharystii, modlitwa, udział w życiu Kościoła, okazywanie
miłości bliźnim na co dzień są dowodami na
to, że wybraliśmy Boga jako „przedmiot naszej
miłości”.
Prawdziwa miłość do Boga wyraża się
w naszym sakramentalnym, modlitewnym
zjednoczeniu z Nim, prawdziwa miłość do bliźnich również nie pozostaje na poziomie słownych deklaracji, dobrych chęci, ale wyraża się
– jak powiedział św. Jan Paweł II – w stałym
wybieraniu dobra drugiego człowieka zamiast
swojego własnego, w darze z siebie, w byciu dla
drugiego, w poświęceniu czasu osobie kochanej. Moc do tego, by kochać bliźnich nie pochodzi od nas, ale jest darem Ducha Świętego. To
Duch Jezusa działający w nas sprawia, że umie-

ramy dla własnego egoizmu, a otwieramy się
na braci, zaczynamy odkrywać, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu (Dz 20, 35).
Wypełnianie Bożych przykazań to nie tyle i nie
tylko nasz wysiłek, ale przede wszystkim dzieło
Ducha Świętego, gdy jesteśmy Mu posłuszni
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Chrystus uczynił
nas swoimi przyjaciółmi. Przyjaciele chcą
przebywać ze sobą, znają się bardzo dobrze.
Przyjaciel Jezusa wypełnia wolę Jezusa. Czy
oby na pewno jesteśmy przyjaciółmi Jezusa?
On nam ukazał Boga, wybrał nas i przeznaczył,
abyśmy idąc za Nim, przynosili owoc wiary
i miłości. Jezus mówi: Nie wy Mnie wybraliście,
tzn. wasze wybranie było moim pomysłem,
Ja wiem kogo powołuję, Ja wiem co będzie
dla was najlepsze. Te Jezusowe słowa warto
przypominać siebie w chwilach zwątpienia,
jakiegoś kryzysu, by stale mieć przed oczyma
Pana, który powołuje z miłości i do miłości.
Boże powołanie jest propozycją skierowaną
do wszystkich. Nie jest nakazem, bo do miłości nie można zmusić, ale słowem obietnicy:
Ja jestem Miłością – w zjednoczeniu ze Mną
ty będzie stawał się miłością.
Przykład człowieka, który odpowiedział na
to powołanie mamy w dzisiejszym pierwszym
czytaniu z Dziejów Apostolskich. Rzymski setnik Korneliusz z pochodzenia poganin, stał się
prozelitą – tzw. „bojącym się Boga”, człowiekiem, który odnalazł Boga Izraela i zaczął Mu
służyć poprzez modlitwę, ofiarowane ubogim
jałmużny i sprawiedliwe postępowanie. Nie
wystarczyło jednak, że Korneliusz był w miarę
dobrym, porządnym człowiekiem. Bóg powołał
go do swojego Kościoła. My również otrzymaliśmy to powołanie. (xIJ)
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Dlaczego warto jechać na oazę wakacyjną?

Strona 2

Świadectwa młodzieży ze wspólnoty Ruchu Światło-Życie w naszej parafii
QQ Karol: Oaza to przede wszystkim świetne miejsce i sposób na polepszenie swoich relacji z Panem Bogiem. To nie tylko modlitwa, lecz
wspólne spotkania i rozmowy. Serdecznie polecam oazę każdemu, kto
chciałby właśnie w ten sposób zbliżyć się do Pana Jezusa, a także poznać
świetnych i kreatywnych ludzi, z którymi na pewno nie będzie nudno.
QQ Angela: Jadąc na oazę poznałam tam swoich prawdziwych przyjaciół, na których mogę liczyć w każdej chwili, spędziłam z nimi niesamowity czas. Na oazie poznałam bliżej Pana Boga. Kompletnie nie umiałam
przez parę lat robić namiotu spotkania aż w końcu po tych 4 lata starań
i próśb do Ducha Świętego, zrozumiałam Słowo Boże.
QQ Katarzyna: Dla mnie wyjazd na oazę wakacyjną jest wyjątkowym
czasem, w którym mogę skupić się na swojej relacji z Bogiem, przyglądać
się swojemu życiu i szukać kierunków, w których mam podążać zgodnie
z wolą Boga. Czasem, w którym odrywam się od codziennej zwyczajności
i mam szansę, nie tylko na duchowy rozwój, ale także uczenie się życia
we wspólnocie: bycia z innymi ludźmi i bycia dla nich. Wszystko po to, by
później pracować nad przełożeniem tego na życie codzienne.
QQ Damian: Oaza jest najlepszym miejscem, gdzie możesz poznać Boga.
Ja Go tam odnalazłem i oddałem Mu swoje życie. Od najprostszych spraw,
takich jak mycie zębów po ciężkie wybory życiowe. Poza tym poznałem
tam prawdziwych przyjaciół i wielu innych niesamowitych ludzi, którzy
nie boją się publicznie wyznawać swoją wiarę.
QQ Jacek: Oaza nauczyła mnie wytrwałości, mimo że na początku wyjazdu czułem się niepewnie, życzliwa atmosfera pomogła mi przełamać
lęk. Moje życie duchowe zmieniło się o 180 stopni. Zupełnie zmieniłem
moje patrzenie na życie. Stałem się bardziej otwarty na kontakty z nowymi ludźmi, zrozumiałem sens modlitwy i odczułem potrzebę chłodzenia
do kościoła na Mszę świętą, gdzie spotykam żywego Jezusa. Słyszę jak
Jezus mówi do mnie w swoim słowie.
QQ Justyna: Oaza wakacyjna jest to czas przemiany własnego życia, ale
także czas radości i zabawy ze znajomymi. Dzięki tym rekolekcjom można zyskać również wielu przyjaciół, którzy będą wspierać nas w naszym
życiu zarówno duchowym jak i ziemskim. Każda oaza jest cudownym
wspomnieniem przepełnionym Bożą radością.

QQ Gabriel: Na oazie wakacyjnej łatwiej mi się przeżywa Mszę świętą.
Poznaje mnóstwo wspaniałych ludzi z podobnymi wartościami co ja. Na
oazie wakacyjnej łatwiej mi jest odciąć od grzechu.
QQ Michał: Przed oazą wakacyjną moja relacja z Bogiem wyglądała
mniej więcej tak jak u większości nastolatków w moim wieku. Chodziłem
do kościoła w niedzielę i święta nakazane, czyli to co „obowiązkowe” i do
tego jeszcze zmuszany przez rodziców. Na oazie przeżyłem swoją „duchową pustynię”, tzn. nie odczuwałem żadnego odzewu od Boga, pod żadną
postacią. Około miesiąca po mojej ONŻ1(Oaza Nowego Życia pierwszego
stopnia) poczułem właśnie ten „odzew” od Boga, czyli jeżeli proszę o siłę,
On mi ją daje, gdy proszę o pomoc, na przykład na sprawdzianie, to On
daje mi spokój (dzięki któremu mogę się skupić), i wiele innych (za długo
wymieniać). W skrócie umocniłem swoją wiarę i relacje z Bogiem.
QQ Milena: Czas oazy wakacyjnej był dla mnie bardzo ubogacający,
przeżyłam tam moje ,,nawrócenie”. Przed oazą bardzo niechętnie chodziłam do kościoła, a podczas oazy poznałam Go na nowo i od tego czasu
bardzo polubiłam spędzić z Nim czas, zaczęłam więcej się modlić i rozmawiać z Jezusem. Kiedy nauczyłam się prawdziwie modlić dostąpiłam
wielu łask Bożych, np. zostałam uzdrowiona z choroby, z którą zmagałam
się przez kilka lat. Ponadto poznałam też fantastycznych ludzi, z którymi
mam kontakt do dziś. Wspaniałym czasem na oazie są również pogodne
wieczorki, gdzie bawimy się wszyscy razem i integrujemy się.
QQ Oliwia: Pojechałam na oazę wakacyjną, gdzie poznałam fajnych ludzi, którzy zawsze są gotowi pomóc mi, gdy będę w trudnej sytuacji. Na
rekolekcjach zbliżyłam się do Boga, poznałam Go jako żywą osobę. Nauczyłam się tam rozważać Pismo Święte, co dało mi możliwość poznania
życia Chrystusa.
QQ Łukasz: Warto pojechać na oazę, gdyż na tegorocznej oazie będzie
z nami animator Jacek. Charakteryzuje się on dużym poczuciem humoru,
wielkim życiem duchowym. Jacek ma swoje zasady, więc na oazie panuje
spokój duchowy, fizyczny jak i psychiczny. Gdy trzeba potrafi być groźny,
ale jak trzeba, to jest bardzo miły. Młodym ministrantom jak i lektorem
zawsze pomaga, gdy ktoś czegoś nie umie, bądź zapomni; w każdym
momencie służy pomocą.
Zebrał: (xIJ)

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na Rok Rodziny (fragmenty)
Rozpoczęty Rok Rodziny daje nam możliwość ponownego spojrzenia
na rodzinę w Bożej perspektywie. Jak więc mamy go przeżyć, aby nie
pozostał on dla nas tylko hasłem, o którym szybko się zapomina? W dniu
ogłoszenia Roku Rodziny, 19 marca, w czasie Mszy św. sprawowanej
w kościele w Szpakach, gdzie szczególnie czczony jest św. Józef, zachęciłem,
aby każda rodzina raz w tygodniu modliła się jednym dziesiątkiem różańca o potrzebne jej łaski. Zaprosiłem także do udziału w odbywających się
w każdego roku diecezjalnych pielgrzymkach do Parczewa, Pratulina i do
Kodnia. Każda z tych pielgrzymek adresowana jest do poszczególnych
członków rodziny: małżonków, młodzieży, dziadków i chorych, a także
kobiet i mężczyzn. W niedzielę 9 maja, będzie miała miejsce pielgrzymka
rodzin do Parczewa. Odbędzie się ona pod hasłem: „Pojednanie w rodzinie”. Program pielgrzymki został już zaprezentowany na plakatach rozesłanych do wszystkich parafii. Wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin
naszej Kurii Diecezjalnej bardzo się tą pielgrzymką cieszymy i bardzo jej
oczekujemy, zapraszając do licznego udziału w tym wydarzeniu rodziny
z całej diecezji. Te rodziny, które ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia sanitarne nie zdecydują się na
przyjazd do Parczewa, zachęcamy do uczestnictwa w pielgrzymce za pośrednictwem transmisji przeprowadzonej przez Katolickie Radio Podlasie
i diecezjalną telewizję internetową FARO.
W niedzielę po Dniu Matki, czyli 30 maja, zaproszone są na pielgrzymkę do Pratulina kobiety. W czerwcu do Pratulina będzie pielgrzymować
młodzież w ramach Jerycha Młodych. 2 lipca na pielgrzymkę do Kodnia
zaproszeni są chorzy i osoby niepełnosprawne; na czwartą niedzielę lipca
do Parczewa jest skierowane zaproszenie do dziadków i babci oraz teściów i teściowych, natomiast w pierwszą niedzielę października w Pratulinie zgromadzą się na swojej dorocznej pielgrzymce mężczyźni. Będzie

to także 25 rocznica beatyfikacji Męczenników z Pratulina. Nie możemy
zapomnieć o dzieciach. To ich wraz z rodzicami zapraszamy w Dniu
Dziecka – 1 czerwca – do parafialnych kościołów na Mszę św. i modlitwę
połączoną ze specjalnym błogosławieństwem dzieci. Program każdej
z tych pielgrzymek, jak i dnia modlitwy za dzieci, będzie wcześniej podany. Ufamy, że ograniczenia epidemiczne będą powoli ustępować i pozwolą nam osobiście udać się do tych miejsc pielgrzymkowych.
Oprócz diecezjalnych pielgrzymek do wspomnianych sanktuariów naszej diecezji, Wydział Duszpasterstwa Rodzin – w celu jak najszerszego
zapoznania wiernych z tekstem adhortacji Amoris Leatitia – zaproponował przeprowadzenie comiesięcznych spotkań pod nazwą „Rodzinna
Niedziela”. Temat pierwszego spotkania, które odbędzie się już 16 maja,
brzmi „Małżeństwo i rodzina – piękny Boży projekt”. Te spotkania odbędą
się w sześciu miejscach naszej diecezji, które są ośrodkami rejonów duszpasterskich. […] Zachęcam małżonków należących do poszczególnych
dekanatów, aby odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie skierowane
do nich przez Księży Dziekanów i przez dekanalnych duszpasterzy rodzin.
Niech te spotkania przyczynią się do poznania papieskiej adhortacji na
temat rodziny oraz uwrażliwią nas na rolę rodziny w życiu Kościoła.
Drodzy Bracia i Siostry! Tylko w zjednoczeniu z Bogiem, w trwaniu
w Chrystusie jak winorośl w winnym krzewie, rodzina pozostanie silna
i będzie zdolna przeciwstawić się trudnościom, na które natrafia we
współczesnym świecie. Dlatego, na cotygodniową modlitwę za swoją rodzinę jednym dziesiątkiem różańca, na udział w diecezjalnych pielgrzymkach
i w „Rodzinnej Niedzieli” w czasie rozpoczętego Roku Rodziny, z serca Wam
wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
+Kazimierz Gurda
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
BISKUP SIEDLECKI
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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.
Poniedziałek 10 maja 2021 r.
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
1. czytanie (Dz 16, 11-15) Chrzest Lidii
I. O łaskę zdrowia dla księdza Grzegorza Walczuka – of. Schola
Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))
„Światełko”
Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja
II. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty i jej rodziny
Ewangelia (J 15, 26 – 16, 4a) Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie
– of. Beata
6.30 1. + Stanisława Sałatę, Jerzego, Arkadiusza, Zofię, Tadeusza, StaIII. O zdrowie dla syna Xaviera
nisława, Mirosława, Tadeusza i zmarłych z rodzin Sałatów, KoIV. + Józefa Świniarskiego w 3 msc. od śmierci
bylińskich i Rucińskich – of. Teresa Górecka
2. + Heronima, Tadeusza, Marię Bareja, Stanisławę Chmielak i MaV. + Waldemara Oskrobę – of. pracownicy pogotowia ratunkowego
rię Strzałek – of. rodzina
VI. + Halinę Muszyńską w 1 r.
7.00 1. + Janinę w 21 r. i Mikołaja Karwowskich, Zygmunta i Aleksandrę
VII. + Tadeusza Wilczura i Roberta Wilczura oraz zmarłych z obu
Matyków i Krystynę – of. rodzina
stron rodziny
2. + Stanisławę Rzyszkowicz z okazji imienin oraz zmarłych rodziVIII. + Wiesława Chomka – of rodzina Prokuratów
ców z obu stron rodziny – of. mąż
IX. + Stanisława Klimiuka – of. chrześnica Anna
3. + Stanisławę, Piotra, Zofię, Zdzisława, Marię, Ireneusza, Danutę,
X. + O dar nieba dla ś.p. Edwarda Mirońskiego i Jadwigi Ługowskiej
Stanisława, Piotra i zmarłych z rodz. Strzalińskich – of. MichaXI. + Jerzego Rucińskiego w 30 dz.
lina Strzalińska
XII. + Tadeusza, Marcina i Marka Szczepanika
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
XIV. + Stanisława Nowaka – of. sąsiedzi z klatki
2. + Stanisława z racji imienin, Zofię, Adama, Franciszka, Czesława,
XV. + Stanisława Pleskota – of. sąsiedzi
Waldemara – of. Henryka Kornilak
2. Gregorianka: + Janinę Brochocką
3. + Stanisława Stańczuka, Jana, Leokadię Gochnio – of. Halina
3. + Stanisława Aleksandrowicza z okazji imienin i zmarłych z roStańczuk z rodziną
dziny – of. żona
4. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w intencji Agnieszki
4. + Janinę Rusinek w 5 r.
z okazji 39 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
5. + Elżbietę Filiks w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
– of. dzieci z rodziną
Nabożeństwo majowe
Nabożeństwo majowe
19.15 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory o godz. 20.30 (dolny kościół)
Spotkanie modlitewne uczestników Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez
Czwartek 13 maja 2021 r.
Maryję
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
Wtorek 11 maja 2021 r.
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 18, 1-8) Święty Paweł w Koryncie
1. czytanie (Dz 16, 22-34) Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 7e))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja
Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 16-20) Smutek wasz przemieni się w radość
Ewangelia (J 16, 5-11) Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was
6.30 1. + Mariana Soszyńskiego w 4 r.
6.30 1. + Mariannę Głuchowską w 10 r. śmierci – of. córki
2. + Stanisława w 6 r. i Zofię Borutę i rodziców z obu stron rodziny
2. + Stefana w 21 r., Stanisławę z racji imienin, Stefana, Ryszarda, Han– of. dzieci
nę oraz zmarłych z obu stron rodziny – of. rodzina Wymiatał
7.00 1. W 37 r. urodzin Michała Wojewódzkiego z prośbą o zdrowie, bezpie7.00 1. + Zygmunta Pachnika w 11 r. – of. córka Barbara
czeństwo dla niego, Miłosza, Michaliny i żony Justyny – of. rodzice
2. + Helenę Rymuza w 3 r. i Wacława – of. syn
2. Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny o uwolnienie z nało3. + Rodziców Wacława i Mariannę i brata Witolda – of. Teresa
gów, umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego i wstawienNiedziałek
nictwo Świętej Rodziny z Nazaretu oraz zdrowie dla całej rodzi4. + Janinę Rudnicką w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
ny – of. Teresa Kafara
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
3. + Piotra Borkowskiego – of. Andrzej Borkowski
2. + Zmarłych z rodziny Golców – of. rodzina
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
3. Dziękczynna z racji urodzin Beaty o Boże błogosławieństwo, opiekę
2. O zdrowie i potrzebne łaski dla członków KŻR nr 2 p.w. Matki
Maryi, potrzebne łaski dla niej i jej rodziny – of. mama K. Pastor
Bożej Fatimskiej
Nabożeństwo majowe
3. + Stefana Gajowniczka w 3 r. – of córka
Środa 12 maja 2021 r.
Nabożeństwo majowe
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
Nabożeństwo fatimskie
albo wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
albo wspomnienie św. Pankracego, męczennika
Piątek 14 maja 2021 r.
1. czytanie (Dz 17, 15. 22 – 18, 1) Paweł w Atenach
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Psalm (Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c)
1. czytanie (Dz 1, 15-17. 20-26) Wybór Macieja na Apostoła
Niebo i ziemia pełne chwały Twojej Albo: Alleluja
Psalm (Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8))
Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził Albo: Alleluja
6.30 1. + Za zmarłych rodziców Helenę, Antoniego i zmarłych z rodzin
Ewangelia (J 15, 9-17)
Łęczyckich i Olędzkich – of. Barbara Kukawska
Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc
2. Dziękczynna w intencji Pani Doktor Elżbiety Kuczyńskiej za 6.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Karoliny i jej rodziny z prośbą
wspaniałą opiekę medyczną i uratowanie zdrowia oraz Boże
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of.
błogosławieństwo w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobimama
stym – of. Krystyna Ślaz
2. + Edwarda, Janinę, Mariannę i Michała – of. wnuczka
7.00 1. + Martę i Józefa Zaliwskich – of. rodzina
7.00 1. + Mariannę i Stanisława Abram oraz zmarłych z rodzin Abra2. + Zofię, Józefa, Czesława i zmarłych z rodziny Popków
mów, Szkobowców i Pieńkowskich – of. córka
3. Dziękczynna za otrzymane łaski w intencji Marka z racji 46 r.
2. + Adolfa Adamczyka – of. chrześniak Andrzej z rodziną
urodzin – of. Marek Jurecki
3. + Małgorzatę w 17 r. – of. mąż

9 maja 2021 r.
OPIEKUN nr 19
Strona 4
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
(9.05)
2. + Zofię w 25 r., Henryka i Piotra – of. Hanna Kozioł
3. + Krystynę Miałkowską w 6 r. – of. rodzina
QQ DZIŚ w niedzielę 9 maja:
4. Dziękczynna za dzieci, otrzymane łaski, rodziców modlących się • Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00.
w Różach Różańcowych
• Koncert Wielkanocny „Światełka” o godz. 19.30 w kościele.
Nabożeństwo majowe
• Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
Sobota 15 maja 2021 r.
QQ NABOŻEŃSTWA MAJOWE będą się odbywały po zakończeniu Mszy
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
Świętej o godz. 18.00 – w tygodniu ok. 18.45, w niedziele – ok. 19.00.
1. czytanie (Dz 18, 23-28) Działalność Apollosa
QQ IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a))
17.00 – różaniec św. Józefa
Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: Alleluja
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
Ewangelia (J 16, 23b-28) Opuszczam świat i idę do Ojca
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci6.30 1. + Mariannę Rucińską w 8 miesiąc od śmierci – of. rodzina
cieli św. Józefa; po liturgii nabożeństwo majowe
2. + Grażynę i Wojciecha Szyszko vel Choraży – of. córki z rodzinami Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Zapisy na
7.00 1. + Zofię, Henryka, Genowefę, Honoratę Wardulińską i zmarłych czerwiec w zakrystii.
z rodziny Galińskich
QQ Spotkanie formacyjne i modlitewne uczestników REKOLEKCJI
2. + Stanisława i Zofię Boruc z racji imienin – of. syn
ODDANIA ŻYCIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ w poniedziałek 10 maja
9.00 I Komunia Święta (grupa I)
ok. godz. 19.15 (po zakończeniu nabożeństwa majowego).
11.00 I Komunia Święta (grupa II)
QQ KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY w środę 12 maja o godz. 19.15
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
w dolnym kościele.
2. + Waldemara Oskrobę – of. pracownicy pogotowia ratunkowego
QQ NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE (procesja różańcowa wokół kościoła)
3. + Stanisławę, Stanisława Kowalczyk i Hannę Soszyńską w czwartek 13 maja po zakończeniu nabożeństwa majowego (ok. godz.
– of. rodzeństwo
19.15). Po nabożeństwie adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
4. + Mariana Chacińskiego w 30 r., rodziców z obu stron rodziny– w ciszy do godz. 21.00.
of. żona
QQ W piątek 14 maja rozpoczyna się NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO.
Nabożeństwo majowe – różaniec za młodzież
Modlitwa w kościele będzie w trakcie nabożeństwa majowego. W piątek
Niedziela 16 maja 2021 r.
w zakrystii będzie można otrzymać tekst nowenny z rozważaniami o DuUROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
chu Świętym.
1. czytanie (Dz 1, 1-11) Uniósł się w ich obecności w górę
QQ PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 15 MAJA (sobota)
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))
• I grupa o godz. 9.00 – Szkoła nr 9 (klasy 3a, 3c), Szkoła nr 4.
Pan wśród radości wstępuje do nieba
• II grupa o godz. 11.00 – Szkoła nr 9 (klasa 3b, 3d), Szkoła w Strzale,
2. czytanie (Ef 4, 1-13) Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa
Szkoła nr 11, Szkoła katolicka i inne szkoły.
Ewangelia (Mk 16, 15-20)
• Spowiedź: dzieci, rodziców, rodzeństwa, dziadków, rodziców chrzestJezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
nych 14 maja (piątek) od godz. 16.30 – 17.15 grupa z godz. 9.00; od
6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
godz. 17.15 – 18.00 grupa z godz. 11.00.
7.00 1. + Stanisławę z okazji imienin oraz Arkadiusza Krasnodębskich, QQ ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ dzieci z klas czwartych będzie
Stanisławę z okazji imienin, Jana Zdolińskich, Annę, Władysła- w niedzielę 23 maja o godz. 8.30.
wa, Józefa Wasilewskich – of. Zdolińscy
QQ W sobotę 15 maja po Mszy Świętej wieczorowej i po nabożeństwie
8.30 1. Gregorianka: + Janinę Brochocką
majowym będziemy się MODLILI NA RÓŻAŃCU ZA MŁODZIEŻ, ze szcze2. + Mariannę, Czesława Kazimierczuków, Franciszkę i Mariana gólną intencją umocnienia wiary i o światło Ducha Świętego przed egTuros – of. rodzina
zaminami, wyborem nowych szkół dla uczniów klas 8, za maturzystów,
3. + Rodziców: Zofię z racji imienin, Franciszka oraz rodzeństwo za kandydatów do bierzmowania i za tych co już ten sakrament przyjęli.
– of. Jan Mędza
Pragniemy przez Maryję iść do Jezusa. Zapraszamy.
10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Kingi w 45 r. urodzin z prośbą QQ Trwają zapisy na WAKACYJNE OAZY dziecięce i młodzieżowe. Inforo Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla macje na stronie www.siedlce.oaza.pl i u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490).
niej i jej rodziny – of. mama
Mogą zapisać się także osoby, które jeszcze nie brały udziału w spotka2. Dziękczynno-błagalna z racji imienin Ewy z prośbą o zdrowie, Boże bło- niach oazowych.
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mama
QQ SPOTKANIE LEKTORÓW I PSAŁTERZYSTÓW w przyszłą niedzielę 16
3. Dziękczynno-błagalna w 5 r. ślubu Sylwii i Mariusza Karwow- maja o godz. 15.00 w kościele.
skich z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej QQ SPOTKANIE ZE SŁUGĄ BOŻYM KS. FRANCISZKIEM BLACHNICKIM
i Boże błogosławieństwo dla dzieci – of. małżonkowie
w niedzielę 16 maja:
11.30 1. W intencji Mateusza w 16 r. urodzin z prośbą o błogosławieństwo - godz. 18.00 – Eucharystia
Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego – of. rodzice
- godz. 19.00 – film o Słudze Bożym w dolnym kościele
2. Dziękczynna z okazji 16 urodzin Karoliny z prośbą o Boże błogo- - godz. 20.00 – Nieszpory (dolny kościół)
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Karoliny i jej QQ W zakrystii i kancelarii zbieramy podpisy pod wnioskiem o PRZENIErodziny – of. rodzice
SIENIE DNIA OJCA NA 19 MARCA – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca
13.00 1. W intencji Parafian
NMP.
15.00 Spotkanie formacyjne lektorów i psałterzystów
QQ W związku z tworzeniem w Białej Podlaskiej batalionu zmechanizo16.30 1. + Annę w 19 r., Henryka w 8 r., Zygmunta, Stanisława z racji wanego generał brygady Jarosław Gronowski zawiadamia o możliwości
imienin, Reginę, Teresę, Andrzeja i zmarłych z rodzin Andrzej- podjęcia służby, szczególnie w korpusie szeregowy zawodowy. Osoby
czuków i Wierzbickich – of. Elżbieta Wierzbicka
chętne do podjęcia pracy jako żołnierz zawodowy w Białej Pod18.00 1. + Krystynę, Teresę, Dariusza, Walentego i Joannę – of. rodzina laskiej proszone są o zgłaszanie się do sekcji personalnej brygady pod
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – nabożeństwo majowe
tel. 261 812 108 lub 261 812 109.
19.00 Spotkanie o Słudze Bożym ks. Franciszku Blachnickim (dolny kościół)
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

Informacje o życiu parafii

Odeszli do Pana

+ Stanisław Sioćko
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

l z ul. Broniewskiego – 50 zł l z ul. Chrobrego 9 – 100 zł

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.
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OPIEKUN nr 19

Formacja DROGA NOWEGO ŻYCIA
– przygotowanie młodzieży do bierzmowania w rodzinie (maj 2021)

9 maja 2021 r.

– każdy może skorzystać z tej katechezy

PRZYJMUJĘ JEZUSA JAKO PANA I ZBAWICIELA
Przeczytaj 6 rozdział Ewangelii według Świetego Jana

Sługa Boży, abp Fulton Sheen: Chrystus nie zgodził się zostać Królem Chlebowym

Zapowiedź Eucharystii wywołała jeden z największych kryzysów
w życiu Chrystusa. Obietnica wydania Jego Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa
za dusze ludzkie spowodowała, że utracił wiele z tego, co uprzednio zyskał. Do tego momentu popierali Go prawie wszyscy: tłumy, czyli zwykli
ludzie, elity, czyli intelektualiści oraz duchowi przywódcy i wreszcie Jego
apostołowie. Lecz ta wzniosła nauka duchowa ich przerosła. Zapowiedź
Eucharystii dokonała otwartego rozłamu w gronie Jego wyznawców. Nic
dziwnego, że istnieje taki podział między różnymi odłamami chrześcijaństwa, skoro każdy człowiek sam decyduje, czy chce przyjąć wycinek
prawdy Chrystusowej, czy jej całość. Nasz Pan był osobiście za to odpowiedzialny; poprosił o wiarę, która przerosła większość ludzi. Gdyby tylko
był trochę bardziej tolerancyjny, gdyby tylko pozwolił, aby Jego słowa
traktowane były jako figury retoryczne, gdyby tylko był mniej kategoryczny, prawdopodobnie cieszyłby się większą popularnością.
Ale On wstrząsnął wszystkimi swoimi wyznawcami. Kalwaria miała
się stać otwartą wojną, którą mu wypowiedziano; to był początek zimnej
wojny. Kalwaria miała się stać fizycznym ukrzyżowaniem; to było ukrzyżowanie społeczne.
Utracił poparcie tłumów;
Wprowadził schizmę wśród swoich uczniów;
Osłabił nawet grupę swoich apostołów.
Utracił poparcie tłumów: tłumy były w zasadzie zainteresowane jedynie cudami i poczuciem bezpieczeństwa. Gdy rozmnożył bochenki
chleba i ryby, zachwycił ich oczy. Gdy wypełnił ich żołądki, zaspokoił
ich poczucie sprawiedliwości społecznej. Właśnie takiego króla chcieli,
Króla Chlebowego. „Cóż jeszcze może zdziałać religia dla człowieka, poza
zapewnieniem mu bezpieczeństwa społecznego?” – zdawali się pytać.
Tłumy próbowały zmusić Go do tego, aby stał się królem. Szatan też tego
chciał! Pełne żołądki, kamienie zamienione w chleb i obietnica dobrobytu
– tak kończy się żywot większości śmiertelników.
Lecz nasz Zbawiciel nie chciał królestwa opartego na ekonomii mas.
Uczynienie Go Królem było zadaniem Jego Ojca, a nie zadaniem tłumów.
Jego Królestwo miało być królestwem serc i dusz, a nie królestwem układów pokarmowych. Dlatego Ewangelia mówi nam, że oddalił się samotnie w góry, aby uciec przed ich tombakową koroną i mieczem z cyny.
Jak niewiele dzieliło tłumy od zbawienia! Pragnęły one życia, a On
pragnął dać im życie. Różnica tkwiła w interpretacji słowa „życie”. Czy
sprawą Chrystusa było zyskiwać wyznawców dzięki wyszukanym programom społecznym? Jest to wszak jedna z form życia. Czy celem Chrystusa była chęć utraty wszystkich myślących o swych żołądkach jako cena
za zyskanie tych kilku, którzy przyjmą wiarę i którym dane będą Chleb
i Wino Życia? Od tamtego dnia Chrystus już nigdy nie porwał tłumów;
dwadzieścia miesięcy później miały one krzyczeć „Ukrzyżuj Go”, gdy Piłat
powiedział „Oto wasz Król”. Chrystus nie jest w stanie utrzymać wszystkich przy sobie; to Jego wina; jest On zbyt Boski, zbyt przejęty duszami,
zbyt uduchowiony dla większości ludzi.
Owego dnia utracił też poparcie drugiej grupy, a mianowicie elit,
czyli przywódców intelektualnych i religijnych. Chętnie przyjmowali Go
jako łagodnego, delikatnego Reformatora, który nie zagasi knotka o nikłym płomyku; lecz gdy usłyszeli, że miał On oddać swoje własne życie,
w sposób bardziej intymny niż ten, w który matka daje życie niemowlęciu
przy swej piersi, było to dla nich za dużo. Ewangelia mówi nam zatem:
A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest
ta mowa. Któż jej może słuchać? (J 6,60) Odtąd wielu uczniów Jego się
wycofało i już z Nim nie chodziło. (J 6,66)
Nasz Zbawiciel z pewnością nigdy nie pozwoliłby im odejść, gdyby nie
zrozumieli, co powiedział, a mianowicie, że da nam swoje własne życie
i uczyni je naszym życiem. Ponieważ jednak właściwie to zrozumieli, nie

byli w stanie tego przełknąć. A On pozwolił im odejść. Gdy odchodzili,
powiedział im: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie
wstępował tam, gdzie był przedtem? (J 6,61-62)
Oczywiście, że wystawiał ich wiarę na próbę. Czyż ludzie nie mają
rozumu? W co według Niego mieli uwierzyć? Że był Bogiem? Że każde słowo, które wypowiedział, było Prawdą absolutną? Że potrafił dać
wygłodniałym duszom to samo Boskie życie, które widzieli przed sobą?
A może lepiej zapomnieć o Chlebie Życia i nazwać go figurą retoryczną?
Zatem nasz Pan patrzał, jak odchodzili i nigdy już nie powrócili. Pewnego
dnia mieli zacząć podburzać tłumy przeciw Niemu, gdyż – mimo iż nie
wszyscy odeszli z tego samego powodu – wszyscy zgadzali się co do tego,
że powinni się Go pozbyć.
Chrystus utracił zarówno plewy, jak i ziarno, gdy mówił o sobie jako
o Chlebie Życia. Lecz do tego doszło pęknięcie, które wyrządziło Mu ból
największy ze wszystkich – ból tak wielki, że tysiąc lat wcześniej został
on wyprorokowany jako coś, co miało się stać torturą Jego duszy – utrata
Judasza. Wielu zastanawia się, dlaczego Judasz zerwał z naszym Panem;
myślą, że stało się to dopiero pod koniec Jego życia i że winę za to ponosi judaszowa miłość pieniędzy. Faktycznie, powodowała nim chciwość,
lecz Ewangelia przekazuje nam zdumiewającą historię o tym, że Judasz
zerwał z naszym Panem w dniu, w którym ogłosił On, że odda on swoje
Ciało za życie świata. W środku tej długiej historii o Ciele i Krwi Chrystusa,
Ewangelia mówi nam, że nasz Pan wiedział, kto Go zdradzi. Zdradzając
Judaszowi, że wie o tym, Chrystus powiedział: Czyż nie wybrałem was
dwunastu? A jeden z was jest diabłem. (J 6, 70-71)
Usłyszawszy obietnicę o Niebiańskim Chlebie, w Judaszu dokonało
się pęknięcie; a gdy Eucharystia została dana w noc Ostatniej Wieczerzy,
Judasz otwarcie wyłamał się i zdradził.
Odtąd nasz Pan przemierzał ziemię praktycznie w osamotnieniu. Jedynie 12 osób oczekiwało Jego Ducha w dzień Pięćdziesiątnicy. Utracił
wszystkie trzy rodzaje ludzi: widział, jak opuszczają Go tłumy, widział, jak
odchodzą elity i jak Judasz szykował się do tego, by Go zdradzić. Dlatego
nasz Pan zwrócił się do tego, którego tak ściśle związał ze Sobą, człowieka, którego imię zmienił z Szymona na Piotra lub Skałę, i powiedział do
niego: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie,
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli
i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. (J 6, 67-69)
Lecz w Sercu Chrystusa był już wyryty Krzyż. Jeden z Jego dwunastki
był zdrajcą. Elita, która podzieliła się między sobą, miała się teraz zjednoczyć przeciwko Niemu. A pięć tysięcy, które dotykało Jego dłoni, nie
chciało dotknąć Jego Serca. Zbliżała się „Jego godzina”, a przeciw Niemu
zaczęły zbierać się siły.
Źródło: www.abpsheen.pl „The Life of Christ”, 1958 r., str. 164-167.
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 22)

Patronie umierających – módl się za nami
Dlaczego święty Józef jest patronem dobrej
śmierci i umierających? Choć nie ma na to źródeł
biblijnych, uważa się, że jego śmierci towarzyszyli Jezus i Matka Najświętsza. Ponieważ Ewangelia nic nie mówi na temat Józefa, kiedy Jezus
rozpoczynał swoją publiczną misję domyślamy
się, że jego już nie ma, że odszedł z tego świata.
Szczęśliwy człowiek, który jak święty Józef,
odchodzi z tego świata spokojnie, cicho, który
nie ma w swoim sercu nienawiści, złości, nieprzebaczenia. Taki człowiek wie, że odchodzi do
domu Ojca. Jednak w każdym z nas jest głęboko
zakorzeniony lęk przed śmiercią. Widać to szczególnie teraz i być może dzisiaj jeszcze bardziej
niż kiedykolwiek wcześniej potrzebna jest nam
pomoc i wstawiennictwo patrona umierających.
Święty Józef może być patronem dobrej
śmierci dla tych wszystkich, którzy przeżywają
lęk przed śmiercią, ale też przeżywają kryzys połowy życia i którzy czynią niesamowite wysiłki,
żeby zagłuszyć w sobie myśl o przybliżaniu się
do własnej śmierci. Jeśli tak postępują, przedłużają jedynie swoją walkę, która i tak skazana jest
na przegraną. Człowiek nie uniknie procesu zbli-

żania się do śmierci, nawet jeśli stara się zagłuszyć go poprzez zaangażowanie w kolejne studia, poszukiwanie nowej miłości, czy też troskę
o utrzymanie swego ciała w stanie niekończącej
się młodości. Warto sobie uświadomić prawdę
o nieuchronności śmierci i ze spokojem i nadzieją przeżywać każdy dzień, bo „nasza nadzieja
jest zakotwiczona w Chrystusie, który oczekuje
nas po drugiej stronie. I to właśnie dlatego ta
nadzieja nigdy nie zawodzi”.
Maryja i Jezus towarzyszą Józefowi w odejściu z tego świata. I to jest piękny wzór, który
zostawia nam Święta Rodzina. Dlatego właśnie
święty Józef może nam pomóc odkryć jak ważna jest rola rodziny wobec tych, którzy odchodzą
z tego świata, jak ważne dla naszych najbliższych
jest byśmy byli obecni w ostatnich momentach
ich życia i byśmy towarzyszyli ich modlitwom.
Przez świętego Józefa prośmy dla siebie o nadzieję i o dobre przygotowanie się na moment
śmierci. Módlmy się przez jego wstawiennictwo
także za naszych bliskich zmarłych, aby Matka
Najświętsza i święty Józef przyjęli ich i poprowadzili na spotkanie Pana. (AZ) cdn.

Prymas kardynał Stefan Wyszyński:
Niejeden raz Kościół był ukrzyżowany i niejeden raz zapowiadano jego
koniec. Spotykamy się nieraz z oceną, że Kościół znajduje się dziś w sytuacji
trudniejszej niż po reformacji Lutra, a to, co się dzisiaj dzieje, jest groźniejsze od
modernizmu z czasów świętego Piusa X. A jednak tamto minęło i Kościół pozostał… Wszystko przeminęło i wiele jeszcze przeminie… Bo tylko on ma słowa
Żywota. Tylko on może uratować wszystkich, nie wyłączając tych, którzy tak
strasznie boją się o jego losy. Obowiązuje nas zwykła, prosta, dziecięca wiara
i spokój dzieci Bożych. „Dokąd pójdziemy?... Słowa Żywota Ty masz...” (J 6, 68).
„Nie lękaj się, maleńka trzódko...” – zapewniał Chrystus, widząc lęk w oczach
Apostołów – „albowiem Ojcu spodobało się dać wam królestwo” (Łk 12, 32).
W chwilach zamętu trzeba umieć zachować spokój, który czerpiemy z wiary.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
l Maciej Borkowski, kawaler z parafii tutejszej i Anna Księżopolska,
panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Damian Rymuza, kawaler z parafii tutejszej i Marta Grzyb, panna
z parafii Ducha Świętego w Siedlcach – zapowiedź 1
l Mateusz Wadas, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny w Suchożebrach
i Klaudia Marciszewska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Jakub Olędzki i Karolina Olędzka, z domu Bareja, cywilnie związani,
z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Krzysztof Charuta, kawaler z parafii tutejszej i Paulina Jóźwik, panna
z parafii MB Anielskiej w Dziewulach – zapowiedź 2
l Marcin Wyszomierski, kawaler z parafii św. Antoniego w Kotuniu i Patrycja
Wakuła, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Łukasz Kompolt, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Talacha, panna
z parafii św. Teresy w Siedlcach – zapowiedź 2

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

W „Echu Katolickim”
• Księża diecezji siedleckiej
rozpoczęli modlitewną sztafetę różańcową w intencji
młodzieży - o niecodziennej
akcji Zmów „dyszkę” za młodego!
• Jaką rolę pełni muzyka
w Kościele oraz o tym, jak
zostać organistą?
• Materiały formacyjne dla
tych, co przed i po przyjęciu
bierzmowania.
• O wyzwaniach katechizacji
dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie.
• Stan polskiej gospodarki po
rocznej pandemii.

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 egz. wydaje Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl. Druk: NOWATOR. Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak, ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd, Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska. Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na adres
ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna.
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PORZUCONY

W domu smutny ojciec siedzi z dwojgiem dzieci.
Starszy synek pyta go:
– Tato, czemu jesteś smutny?
– Odkąd mama nas porzuciła, nie jest mi łatwo.
Wszystko spadło na moją głowę!
– Tatusiu, ale mama poszła tylko do Biedronki
na Rynkowej…
– Nieważne, synku, ból to ból…
DWA RODZAJE
Tato z synkiem spacerują po odnowionych alejkach w siedleckiej „Aleksandrii”. Synek pyta
ojca:
– Tato, widziałeś? Kiedykolwiek idziemy, ta
dziewczyna codziennie siedzi tu na ławeczce,
na kolanach trzyma kota i go głaszcze.
– Musisz wiedzieć, synku, że w naszym mieście
są dwa rodzaje kobiet. Pierwsze to te, które
jeszcze wierzą w miłość, a drugie to takie, które
już kupiły kota.
SMAROWANIE
Rozmawiają dwie koleżanki:
– Wczoraj miałam przygodę na obwodnicy
siedleckiej. Jechałam naszą Toyotą i zapaliła mi
się dziwna czerwona lampka, takie naczyńko
z kropelką. Zadzwoniłam do męża, co to jest.
On wrzasnął do mnie: „To olej!!!”.
– I co zrobiłaś?
– No… olałam, tak jak mi powiedział i pojechałam dalej. Niestety po kilkuset metrach samochód się zbuntował, a mąż musiał na lawecie
odstawić go do warsztatu.
NA OGRÓDKACH
Są piękne słoneczne dni, które siedlczanie spędzają na ogródkach działkowych. Sąsiad pyta
sąsiada:
– Wdziałem, że przed godziną dobrze imprezowaliście i biegaliście! Imieniny, czy urodziny?
– Nie, tylko dziadek przewrócił ul i oblazły nas
pszczoły!
PROMOCJA
Wąż do Ewy w raju:
– Weź owoc z drzewa, jest smaczny!
– Nie wezmę, bo Pan Bóg zakazał go zrywać.
– No weź, jest w promocji.
– Tak? Jak w promocji to biorę.
TITANIC
Chłopak opowiada kolegom:
– Mój dziadek był na „Titanicu”. Jeszcze przed
tragedią zaczął ostrzegać wszystkich, że statek
zatonie.
– I co?
– Nic. Tylko z kina go wywalili.
KŁOPOTY Z PAMIĘCIĄ
Rozmawia dwóch mężczyzn mocno posuniętych
w latach i sklerozie:
– Znasz Kowalskiego?
– A jak się nazywa?
– Kto?
(opr. xHD)

