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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18)
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim
2. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1)
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do 
swego chwalebnego ciała
Ewangelia (Łk 9, 28b-36)
Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Dobrze, że możemy słuchać i adorować Chrystusa
Rozważania do Ewangelii w II Niedzielę Wielkiego Postu (13 marca)

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
PRZEZ CIERPIENIE – DO CHWAŁY  

ZMARTWYCHWSTANIA (Łk 9, 28b-36) 

Góra Przemienienia to góra spotkania z człowie-
ka z Bogiem. Na tej górze Bóg pokazuje chwalebną 
twarz Jezusa. Słuchanie Jezusa umożliwia uczniom 
dostrzeżenie pełni daru Bożego. Kontemplowana 
twarz Syna i słuchany głos Ojca pozwala uczniom 
głębiej wchodzić w tajemnicę, która poprzez krzyż 
prowadzi do chwały zmartwychwstania. Oglą-
dając Jezusa oglądamy samego Ojca a słuchając 
Jezusa słuchamy samego Ojca. To Jezus rozmawia-
jący z Mojżeszem i Eliaszem jest wypełnieniem 
Prawa i wszystkich proroctw Starego Testamen-
tu. W Jezusie – Synu Bożym ogniskuje się cała hi-
storia zbawienia. To On jest Drogą, i Prawdą i Życiem 
dla każdego człowieka, który z wiarą, nadzieją i mi-
łością tworzy z nim wspólnotę. Na Górze Przemie-
nienia każdy z nas może oglądać przedsmak chwały 
pozwalający nam na niesienie krzyża ku Jeruzalem 
naszej wędrówki. W naszym życiu Góra Tabor oświe-
ca blaskiem chwały cierpienie Góry Oliwnej i mę-
czeństwo Golgoty. W blasku Góry Przemienienia 
życie odnajduje swój pełny sens. Człowiek doświad-
czający blasku Góry Przemienienia czuje się dobrze 
jak w Domu i może za św. Piotrem wołać: „Mistrzu, 
dobrze, że tu jesteśmy”. Razem z Apostołami i z Jezu-
sem trzeba jednak zejść do dolin życia, gdzie wciąż 
trzeba przemierzać drogę, na której nieraz znużenie, 
słabość, samotność, zmaganie ze złem i z pośpie-
chem. Na tej drodze jest jednak Jezus, który nigdy 
nie pozostawia nas samymi. On uczy nas o koniecz-
ności przemiany naszego życia poprzez najważniej-
sze tajemnice swojego życia. 

ks. Mirosław Stanisław Wróbel 
[www.sfd.kuria.lublin.pl]

Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać 
Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj naszą wiarę 
swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość du-
szy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego  
we wtorek o godz. 19.00 w dolnym kościele 

Jezus zabiera ze sobą wybranych Aposto-
łów na górę. Nie pyta ich o zdanie, nie przeko-
nuje. Nie wiemy czy chcieli iść. Może narzekali, 
że trzeba będzie się zmęczyć. Już sama droga 
na górę, konieczność pokonywania zmęcze-
nia i zniechęceń, była ważnym i potrzebnym 
elementem formacji chrześcijańskiej uczniów. 
Chrystus zaprosił Piotra, Jana i Jakuba – swych 
najbliższych współpracowników w ogłaszaniu 
nadejścia królestwa Bożego na rekolekcje, 
można być rzec: na taką oazę modlitwy. On po 
prostu dał im udział w swoim doświadczeniu 
modlitwy. Szedł na górę, aby się modlić, aby 
także jako Człowiek doświadczyć bliskości 
Ojca, odpocząć przy Nim, znaleźć ciszę. A oni 
poszli z Nim. Jezus w czasie modlitwy został 
przemieniony. Apostołowie zobaczyli Boży 
blask na twarzy i szatach ich Nauczyciela. 
Dotarło do nich, że ten Jezus, który ich powo-
łał i kształcił w swej szkole Ewangelii jest Kimś 
więcej. Uczestniczyli w Bożej jasności, w świe-
tle nie z tego świata. Byli pod wrażeniem. 

Na górze Przemienienia dwóch najwięk-
szych bohaterów Starego Testamentu, czyli 
Mojżesz i Eliasz, rozmawiało z Jezusem o zbli-
żającym się misterium paschalnym. W tym 
czasie uczniowie Pana „snem byli zmorze-
ni”. W pewien sposób nadzieję dla siebie mogą 

tu znaleźć wszyscy, którym zdarzyło się czy też 
zdarza się zasnąć na modlitwie ze zmęczenia, 
gdy jest już późno, serce tęskni za Bogiem, a cia-
ło odmawia posłuszeństwa i żąda odpoczynku. 
Może nie jest z nami tak źle, skoro nawet Apo-
stołowie w tak ważnej chwili nie wytrzymali. 

Ze snu trzeba jednak się ocknąć. Uczniowie 
po swoim przebudzeniu zobaczyli chwałę Jezu-
sa i wspomnianych Mojżesza z Eliaszem. Piotr 
nawet chciał budować im namioty, licząc na to, 
że nie będzie trzeba zbyt szybko wracać z tej 
góry do zwykłej, szarej codzienności. „Trwaj, 
piękna chwilo!” – podobne pragnienia są w nas, 
gdy dobrze nam z Bogiem, z naszym Jezusem 
na Eucharystii, adoracji, Namiocie Spotkania… 
Doświadczenie Taboru jest potrzebne, by nie 
ustać w drodze, by nie zgorszyć się krzyżem 
Jezusa i swoim własnym krzyżem. Trzeba pa-
miętać o tych pięknych chwilach z Bogiem, ale 
jeszcze ważniejsze jest, by Boga usłyszeć dzisiaj. 

Wybrani świadkowie usłyszeli głos Boga 
Ojca, który przedstawił im swego Syna Wybra-
nego – podobnie jak przy Jego chrzcie w Jor-
danie – i nakazał posłuszeństwo. „Jego słu-
chajcie!” – to polecenie, rozkaz do wykonania. 
Trwanie w obłoku, czyli w obecności Boga – 
życie w łasce uświęcającej na co dzień pozwala 
nam praktycznie wypełnić to słowo. Dzień po 
dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesią-
cu i rok po roku słuchamy Pana Boga, aby nie 
robić głupich rzeczy, aby mądrze wybierać, 
aby zwiększyć swoją szansę na szczęśliwe ży-
cie wieczne w niebie, gdzie wszyscy słuchają, 
adorują i nie są zmęczeni świętością. Warto też 
często zachowywać milczenie, aby bardziej słu-
chać słowa Chrystusa, zwłaszcza teraz, w okre-
sie przygotowań do naszej Paschy. (xIJ) 

Możesz pomóc
Parafialny Zespół Caritas (PZC) działający w na-

szej parafii od dawna niesie pomoc najbardziej po-
trzebującym rodzinom, osobom z naszej parafii. 
Pozyskuje artykuły żywnościowe ze sklepu Bie-
dronka i innych, a następnie rozdziela je osobom 
potrzebującym. PZC zachęca osoby, które potrze-
bują takiej pomocy, a dotąd z niej nie korzystają, 
do zgłoszenia się. 

Punkt jest czynny codziennie w godzinach od 
7.00 do 9.00. Wejście od strony północnej kościoła. 

W zakrystii można otrzymać papierową 
Torbę Miłosierdzia, którą po wypełnieniu pro-
duktami żywnościowymi i innymi, należy przy-
nieść do PZC. 

W przedsionku kościoła PZC rozprowadza 
baranki wielkanocne i paschałki (świece na 
Wielkanoc). 
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Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022 (cz.2)
„W CZYNIENIU DOBRZE NIE USTAWAJMY”

Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia ziemskie nadzieje „wielką na-
dzieją” życia wiecznego i już teraz wprowadza w czas teraźniejszy ziarno 
zbawienia (por. BENEDYKT XVI, Spe salvi, 3; 7). W obliczu gorzkiego rozcza-
rowania z powodu tak wielu złamanych marzeń, w obliczu niepokoju z po-
wodu wyzwań, które stoją przed nami, w obliczu zniechęcenia z powodu 
ubóstwa naszych środków, pojawia się pokusa zamknięcia się w naszym 
własnym indywidualistycznym egoizmie i schronienia się w obojętności 
na cierpienia innych. Rzeczywiście, nawet najlepsze zasoby są ograniczo-
ne: Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy (Iz 40, 30). 
Ale Bóg daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego […] ci, co zaufali 
Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez 
znużenia idą (Iz 40, 29.31). Wielki Post wzywa nas do pokładania wia-
ry i nadziei w Panu (por. 1 P 1, 21), ponieważ tylko wpatrzeni w zmar-
twychwstałego Jezusa Chrystusa (por. Hbr 12, 2) możemy przyjąć zachętę 
Apostoła: W czynieniu dobrze nie ustawajmy (Ga 6, 9).

Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał, że trzeba „zawsze się 
modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). Potrzebujemy modlitwy, ponieważ 
potrzebujemy Boga. Bycie samowystarczalnym to niebezpieczna iluzja. 
Jeśli pandemia sprawiła, że doświadczyliśmy naszej osobistej i społecz-
nej słabości, niech ten Wielki Post pozwoli nam doświadczyć pocieszenia 
płynącego z wiary w Boga, bez którego nie możemy mieć ostoi (por. Iz 
7, 9). Nikt nie zbawia się sam, ponieważ wszyscy jesteśmy w tej samej 
łodzi pośród burz historii[2] ; ale przede wszystkim nikt nie zbawia się 
bez Boga, ponieważ tylko tajemnica paschalna Jezusa Chrystusa daje 
zwycięstwo nad ciemnymi wodami śmierci. Wiara nie uwalnia nas od 
udręk życia, ale pozwala nam przejść przez nie w zjednoczeniu z Bo-
giem w Chrystusie, z wielką nadzieją, która nie zawodzi, a której zadat-
kiem jest miłość, jaką Bóg rozlał w naszych sercach przez Ducha Świętego 
(por. Rz 5, 1-5).

Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z naszego życia. Niech post cie-
lesny, do którego wzywa nas Wielki Post, umocni naszego ducha do wal-
ki z grzechem. Nie ustawajmy w proszeniu o przebaczenie w sakramencie 
pokuty i pojednania, wiedząc, że Bóg niestrudzenie nam przebacza[3]. 
Nie ustawajmy w walce z pożądliwością, tą słabością, która prowadzi do 
egoizmu i wszelkiego zła, znajdując w ciągu wieków różne sposoby po-
grążania człowieka w grzechu (por. Enc. Fratelli tutti, 166). Jednym z tych 
sposobów jest ryzyko uzależnienia od mediów cyfrowych, które zubaża 
relacje międzyludzkie. Wielki Post jest odpowiednim czasem, aby prze-
ciwdziałać tym pułapkom i kultywować bardziej integralną komunikację 

międzyludzką (por. tamże, 43), składającą się z „prawdziwych spotkań” 
(tamże, 50), twarzą w twarz.

Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktywnej miłości względem bliź-
niego. W czasie tego Wielkiego Postu praktykujmy jałmużnę, dając z rado-
ścią (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, który daje siewcy ziarno [do zasiewu], i chleb do 
jedzenia (2 Kor 9, 10), troszczy się o każdego z nas nie tylko po to, abyśmy 
mieli co jeść, ale także po to, abyśmy byli hojni w czynieniu dobra innym. 
Jeśli prawdą jest, że całe nasze życie to czas siania dobra, wykorzystajmy 
ten Wielki Post szczególnie, by zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do 
braci i sióstr poranionych na drodze życia (por. Łk 10, 25 – 37). Wielki Post 
jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać potrzebujących; aby 
wołać, a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; aby 
odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności. 
Wcielajmy w życie wezwanie do czynienia dobra wszystkim, poświęca-
jąc czas na miłość do najmniejszych i najbardziej bezbronnych, opusz-
czonych i wzgardzonych, dyskryminowanych i zepchniętych na margines 
(por. Enc. Fratelli tutti, 193).

„BĘDZIEMY ZBIERAĆ PLONY, O ILE W PRACY NIE USTANIEMY”
Wielki Post przypomina nam co roku, że „dobra, podobnie jak miło-

ści, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze; trzeba 
je zdobywać każdego dnia” (tamże, 11). Prośmy więc Boga o cierpliwą 
wytrwałość rolnika (por. J 5, 7), aby nie ustawać w czynieniu dobra, krok 
po kroku. Kto upada, niech wyciąga rękę do Ojca, który zawsze nas pod-
nosi. Ci, którzy są zagubieni, oszukani przez uwodzenie złego, nie powinni 
zwlekać z powrotem do Tego, który „hojny jest w przebaczaniu” (Iz 55, 
7). W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej i w komunii 
Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra. Post przygotowuje glebę, modli-
twa nawadnia, jałmużna użyźnia. Mamy pewność w wierze, że „gdy pora 
nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” i że dzięki 
darowi wytrwałości otrzymamy obiecane dobro (por. Hbr 10, 36) dla na-
szego i innych zbawienia (por. 1 Tm 4, 16). Praktykując miłość braterską 
wobec wszystkich, jednoczymy się z Chrystusem, który oddał za nas życie 
(por. 2 Kor 5, 14-15), smakujemy radości Królestwa niebieskiego, w któ-
rym Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28).

Niech Dziewica Maryja, której łono wydało Zbawiciela, która zachowy-
wała wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 19), wyjedna 
nam dar cierpliwości i niech będzie przy nas ze swoją macierzyńską obec-
nością, aby ten czas nawrócenia przyniósł owoce wiecznego zbawienia.

Franciszek
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

W „Echu Katolickim”

ŻYCIE W ŚWIETLE (1)
Na początku Wielkiego Postu przypominamy podstawowe zasady ini-

cjacji, czyli wprowadzenia do życia chrześcijańskiego. Według tych zasad 
był i jest realizowany katechumenat (przygotowanie do chrztu, bierzmo-
wania i Eucharystii). A my, już ochrzczeni, w czasie przygotowania pas-
chalnego (Wielki Post) mamy na nowo wejść w życie chrztem świętym. 
Przygotowujemy się do wyznania wiary w czasie Wigilii Paschalnej. 

„Żeby stać się chrześcijaninem, trzeba było zdobyć pewne 
umiejętności i postawy w następujących dziedzinach: 
•	 Po pierwsze: życie słowem Bożym. To nie jest to samo, co poznanie 

Pisma Świętego. Tu chodzi o przyjęcie słowa Pisma Świętego jako słowa 
życia, według którego musimy postępować.

•	 Po drugie: wdrażanie do życia modlitwy. To nie jest znowu to samo, 
co nauczenie się pacierza. Tak niestety dzisiaj często bywa, że dzieci się 
uczą pacierza w domu czy na nauce religii, i odmawiają ten pacierz, 
ale gdy dorastają, nie potrafią się modlić spontanicznie, bezpośrednio.

•	 Po trzecie: wdrażanie do tego, co wyraża greckie słowo metano-
ia - nawrócenie, przemiana sposobu myślenia, wartościowania, działa-
nia. Żeby się stać chrześcijaninem, trzeba odrzucić pogańskie zwyczaje, 
obyczaje, trzeba się przemienić.

•	 Po czwarte: wdrażanie do życia liturgicznego, czyli do przyjmo-
wania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii.

•	 Po piąte: wdrażanie do dawania świadectwa. Ten, kto chce być 
chrześcijaninem, musi umieć dawać świadectwo o Chrystusie, o swo-
jej wierze.

•	 Po szóste: wdrażanie do diakonii, czyli do służby we wspólnocie. 
Żeby wejść do wspólnoty, trzeba służyć za pomocą darów, które każdy 
posiada, trzeba wejść do wspólnoty Kościoła w postawie aktywnej, 
w postawie odpowiedzialności za sprawy wspólnoty”. 

(ks. F. Blachnicki „Idąc, czyńcie uczniami”)
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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 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Dn 9, 4b-10) Wyznanie grzechów
Psalm (Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 [102], 10a))

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów
Ewangelia (Łk 6, 36-38) Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

6.30 1. + Eugeniusza Bącika w 25 r. – of. Roman Bącik
7.00 1. + Rafała Choińskiego w 4 r., Zofię Choińską, Piotra Żukowskiego 

oraz Zenona
2. + Stanisława Dziewulskiego w 15 r. – of. córka
3. + Reginę Dębską – of. koledzy z Mostostalu
4. + Pelagię Kowalczyk i Władysława Kowalczyka – of. synowa

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 5
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Mieczysława Gadomskiego w 5 r. – of. rodzina
3. + Tadeusza w 2 r. – of. żona z dziećmi

Wtorek 15 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Iz 1, 10. 16-20) Przestańcie czy-
nić zło, zaprawiajcie się w dobru

Psalm (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy
6.30 1. Dz.-bł. w intencji Julii Pawłowskiej z racji 2 r. urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dziadkowie
2. + Jadwigę Hawryluk w 2 r., Teofilę, Stanisława, Jana, Wandę, 

Marzenę, Krzysztofa Hawryluków, Stanisławę, Józefa Więsak, 
Stanisławę, Zenona Olszewskich – of. Zbigniew Hawryluk

7.00 1. + Leszka Piekarta w 9 r., Julię i Wacława – of. córka Maria
2. + Czesława Strzalińskiego w 13 r. – of. żona
3. + Jolantę Skłodowską – of. Zarząd i Pracownicy firmy Apis

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 6
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Leszka Kolek w 12 r., zmarłych rodziców z obu stron rodziny 
– of. Halina Kolek

3. + Mariannę w 7 r., Józefa Smuniewskich oraz zmarłych dziad-
ków z obu stron rodziny i ks. Stanisława Smuniewskiego – of. 
córka Elżbieta

19.00 Nieszpory 
19.30 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Środa 16 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Jr 18, 18-20) Modlitwa prześladowanego Jeremiasza
Psalm (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b))
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Ewangelia (Mt 20, 17-28)
Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

6.30 1. Dz.-bł. z okazji 18 r. urodzin Szymona z prośbą o dary Ducha Świę-
tego w dorosłym życiu i szczęśliwe zdanie egzaminu – of. babcia

2. + Leokadię w 18 r. i Jadwigę w 35 r., zmarłych z rodz. Szupilu-
ków, Hryciuków, Stefaniuków i Żuków – of. rodzina

7.00 1. + Eugenię, Aleksandra, Michała, Zenona, Mariannę, Henryka, 
zm. z rodz. Rucińskich, Kozioł i Pyziołek – of. Chalimoniuk

2. + Stanisława, Leontynę, Wiesława, Łukasza, zmarłych z rodz. 
Trociów, Bronisława, Bronisławę, Kazimierza i zmarłych z rodz. 
Gałązków – of. Zofia Górecka

3. + Józefę i Józefa Jastrzębskich z okazji imienin oraz śp. Jadwigę 
w rocznicę śmierci – of. dzieci

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 7

18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. Dz.-bł. z racji urodzin Justyny o potrzebne łaski dla rodziny  

– of. mama z rodziną
II. Dz.-bł. w intencji Grzegorza w 50 r. urodzin – of. mama
III. W intencji Sylwii i Piotrka z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Świętej Rodziny – of. rodzice
IV. Dz.-bł. w intencji Marysi i Michała – of. rodzice
V. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aliny, Iwony  

i Wojciecha
VI. O łaskę zdrowia dla Wiesławy – of. rodzina
VII. O rozwiązanie trudnego problemu
VIII. + Marcelego Glinkę – of. rodzina Maciaków
IX. + Zbigniewa, Aleksę, Wacława, Julię oraz zmarłych z rodz. 

Olędzkich i Michałowskich
X. + Ryszarda Wardulińskiego w 1 r. – of. córka
XI. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia 

wiecznego – of. żona
XII. + Stefana Kondraciuka – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej
XIII. + Wacławę w 21 r. i Mariana Sudników w 11 r. – of. syn  

z rodzina
XIV. + Danutę Kobylińską – of. koleżanki i koledzy z firmy SNPI
XV. + Józefę w 29 r., Tomasza w 84 r., Edwarda Puchtę w 18 r., 

wszystkich zmarłych z rodz. Harasimów i Puchtów – of. Anna
XVI. + Elżbietę Sznajger
XVII. + Łukasiuk Krystynę – of. rodz. Panków
XVIII. + Halinę Stasiuk – of. rodz. Jagiełłów
XIX. + Henrykę w 5 r., Zdzisława, Stefana i rodziców z obojga stron 

rodziny – of. siostry
2. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka
3. + Henryka, Franciszkę, Józefa, Piotra i Grażynę – of. Apolonia Gigoła

Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros
Czwartek 17 marca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Jr 17, 5-10) Błogosławiony, kto ufa Bogu

Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))
Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Ewangelia (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i bogaczu
6.30 1. + Józefa z racji imienin i Teresę Bobrowskich – of. córka

2. + Adama Kłosa w 5 r. i zmarłych z rodz. Kłosów – of. syn
7.00 1. + Kazimierę Sudak, Mirosława, Józefa, Mariannę, Mariannę, 

Władysławę – of. siostra
2. + Joannę Wypych w 23 r., Lucjana, Stanisława, Reginę Krzemień 

– of. Krystyna Borkowska
3. + Eugeniusza Kukawskiego w 60 r., Natalię, Zdzisławę Olędzką, 

Mariannę Koprowską, Jana i zmarłych z rodz. Kukawskich, Ka-
czyńskich, Koprowskich i Kamińskich – of. syn

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 8
POCZĄTEK REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Józefa, Wiktorię, Stanisława i Halinę Stańczuk – of. Jolanta 
Stańczuk

3. + Eugenię w 10 r. i Mariana – of. córka
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00  

– możliwość spowiedzi
Piątek 18 marca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych
1. czytanie (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28)

Sprzedany przez braci Józef jest typem Chrystusa
Psalm (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a))

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.
Ewangelia (Mt 21, 33-43. 45-46)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy
6.30 1. + Józefa Grzebisza, Franciszka i zmarłych dziadków Agnieszkę 

i Józefa – of. rodzina
2. + Sewerynę i Wacława Kupę – of. rodzina
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Informacje o życiu parafii (13.03)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Bartosz Kowalczyk

+ Artur Stefan Pietrzak
+ Krystyna Łęczycka

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedzi

•	Piotr Wasilewski, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Prokop-
czuk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	Piotr Karcz, kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Patrycja Me-
lion, panna z parafii św. Rocha w Długosiodło w diecezji łomżyńskiej 
– zapowiedź 1 

9.00 1. + Genowefę i Bolesława Jankowskich oraz Mariannę i Kazimie-
rza Niedziółków – of. Niedziółkowie

11.00 1. + Józefa w 3 r., Janinę, Aleksandra i Romana
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
16.00 1. + Bogdana Nowaka z racji imienin o łaskę wiecznego zbawienia 

i zmarłych rodziców z obu stron rodziny – of. Ewa
17.15 Droga Krzyżowa
17.45 Nowenna do św. Józefa – dzień 9 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Józefa z racji imienin i syna Krzysztofa – of. Janina Chojecka
19.00 Nauka stanowa dla kobiet
20.00 1. + Wacława w 5 r.

Sobota 19 marca 2022 r. 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

drugi dzień rekolekcji wielkopostnych, odpust parafialny
1. czytanie (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16) Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Psalm (Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a))
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie

2. czytanie (Rz 4, 13. 16-18. 22) Wbrew nadziei uwierzył nadziei
Ewangelia (Mt 1, 16. 18-21. 24a) Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

albo Ewangelia (Łk 2, 41-51a) Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni
6.30 1. + Józefa z racji imienin – of. Mieczysław Karcz

2. + Józefa (z racji imienin) i Kazimierę, zmarłych z rodzin Drozdów 
i Domańskich – of. Dzieci (Halina i Henryk Drozd)

9.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka
11.00 1. + Józefa Duk z racji imienin i jego zmarłych rodziców i rodzeń-

stwo – of. Barbara Duk
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
15.00 Modlitwa różańcowa prowadzona przez Obrońców Życia
16.00 1. + Józefa z racji imienin, Stanisławę, Floriana, Jerzego, Mariana, 

Marka i dziadków z obu stron rodziny – of. córka
2. + Józefa, Janinę, Alicję Sokołowskich, Antoniego i Edwarda Wi-

śniewskich, Zofię Kaczmarczyk – of. córka
XVI Czuwanie ze św. Józefem 
17.00 Akatyst do św. Józefa
18.00 1. Za parafian z racji odpustu

2. W intencjach członków Klubu Ojca w Siedlcach i ich rodzin  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. ojcowie z Klubu Ojca

3. + Józefa Trzaskalskiego – of. żona Danuta Trzaskalska
4. + Annę i Józefa, Krzysztofa, Grażynę i Witolda, zmarłych z rodzi-

ny Szachnowskich i Mieczysława Ksionka – of. dzieci
19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn
20.00 1. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami

Niedziela 20 marca 2022 r. 
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
trzeci dzień rekolekcji wielkopostnych

1. czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15) Powołanie Mojżesza
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
2. czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12)

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych
Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Andrzeja Rucińskiego i Mariannę Rucińską – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Mariannę i Stanisława Koć – of. Marta Koć
3. + Tadeusza w 8 r., Helenę, Jana, zmarłych z rodz. Chmielaków 

i Kowalczyków
10.00 1. Dz.-bł. o potrzebne łaski dla członków Żywego Różańca ze Strza-

ły i ich rodzin – of. zelatorka Z. Sawiak
2. Dz. -bł. w intencji Józefa z racji imienin i z racji urodzin Katarzyny 

w 30 r. urodzin z prośbą o wstawiennictwo św. Józefa – of. żona
3. Dz.-bł. w dniu urodzin syna Dariusza z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo – of. rodzice
11.30 1. Dz.-bł. w intencji Mirosława w 63 r. urodzin z prośbą o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo dla niego i jego rodziny – of. mama
2. + Leszka Jasińskiego – of. rodzina

13.00 1. W intencji Parafian

Spotkanie rodziców i dzieci z klas trzecich przygotowujących się do I Komu-
nii Świętej

15.30 Modlitwa różańcowa prowadzona przez Obrońców Życia
16.30 1. + Józefa, Alinę Szczepanik, Halinę Grzebisz, dziadków z obu 

stron rodziny, Kazimierza Grzebisza – of. rodzina
18.00 1. + Jana Remiszewskiego z racji urodzin – of córka Marlena  

z rodziną
Gorzkie Żale-Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

Trwa nowenna do św. Józefa. Modlitwy codziennie do18 marca włącz-
nie o godz. 17.45. 

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 13 marca: Druga Niedziela Wielkiego Postu 
•	 Zbiórka ofiar do puszek na pomoc Kościołowi na misjach „Ad gentes”. 
•	 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy drugiej i ich  

rodziców o godz. 15.30 w kościele. Konferencję do młodych wygłosi  
ks. Marek Weresa, pracujący w Katolickim Radiu Podlasie. Temat: Teolo-
gia smartfona, czyli świadectwo wiary w społeczeństwie sieci. Następnie 
Eucharystia o godz. 16.30.

•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 15 marca: 

•	 Zapraszamy na modlitwę i rozważanie słowa Bożego do dolnego kościoła. 
•	 19.00 – Nieszpory 
•	 19.30 – Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego: Oaza dorosłych 

 Q ŚRODA 16 marca: 
•	 Kult św. Józefa
•	 17.00 – Różaniec św. Józefa
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa. 
•	 19.00 – Różaniec za Ojczyznę i o pokój prowadzony przez Cristeros
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.
•	 Spotkanie młodzieży i dorosłych zaangażowanych w Misterium 

„A z tej śmierci życie tryska” o godz. 19.00 w dolnym kościele. 
 Q NIEDZIELA 20 marca: 

•	 Ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych. Ofiary składane na tacę 
są przeznaczone do dyspozycji ks. Rekolekcjonisty jako wyraz naszej 
wdzięczności za trud prowadzenia rekolekcji. 

•	 Spotkanie rodziców i dzieci z klas trzecich przygotowujących się 
do I Komunii Świętej rozpocznie się Mszą świętą o godz. 13.00. 

•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

•	 WEŹ I CZYTAJ – W niedziele w Wielkim Poście i w inne dni w sklepiku pod 
chórem będzie można nabyć książki religijne pomocne w rozwoju wiary  
(w bardzo promocyjnych cenach). Zostały też przygotowane nasze parafial-
ne różańce z wizerunkiem św. Józefa z naszego kościoła – ofiary dowolne. 

•	 Pod krzyżem jest wystawiona skarbonka, do której możemy 
składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać!
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

Na kościół
pani Wanda z ul. Jagiełły 17 – 100 zł 
Na kwiaty do Grobu Pańskiego 
Koło Żywego Różańca ze Strzały nr 21 i 23 – 120 zł

Rekolekcje Wielkopostne w parafii św. Józefa w Siedlcach (17-20 marca)
Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Wakuła, kapelan Mazowieckiego 
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

 Q Czwartek – 17 marca
•	 18.00 Msza święta wotywna o dar Ducha Świętego
•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 21.00 – w trakcie 

adoracji możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania
 Q Piątek – 18 marca

•	 6.30 Msza święta 
•	 9.00 Msza święta
•	 11.00 Msza święta
•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
•	 15.00 Msza święta ofiarowana przez Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego
•	 16.00 Msza święta z udziałem dzieci
•	 17.15 Droga Krzyżowa
•	 17.45 Zakończenie nowenny do św. Józefa
•	 18.00 Msza święta z udziałem młodzieży
•	 19.00 Konferencja rekolekcyjna (nauka stanowa) dla kobiet
•	 20.00 Msza święta
Spowiedź pół godziny przed rozpoczęciem każdej Mszy świętej

 Q Sobota – 19 marca Uroczystość świętego Józefa  
      – odpust parafialny 
•	 6.30 Msza święta 
•	 9.00 Msza święta

•	 11.00 Msza święta
•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
•	 15.00 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
•	 16.00 Msza święta z udziałem dzieci
•	 Czuwanie ze św. Józefem
•	 17.00 Akatyst do św. Józefa i błogosławieństwo osób, które rozpoczy-

nają 30 dniowe osobiste nabożeństwo do św. Józefa
•	 18.00 Msza święta z udziałem młodzieży – suma odpustowa
•	 19.00 Konferencja rekolekcyjna (nauka stanowa) dla mężczyzn
•	 20.00 Msza święta
Spowiedź pół godziny przed rozpoczęciem każdej Mszy świętej

 Q Niedziela – 20 marca 
•	 6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
•	 7.00 Msza święta 
•	 8.30 Msza święta
•	 10.00 Msza święta
•	 11.30 Msza święta z udziałem dzieci
•	 13.00 Msza święta
•	 15.30 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia 
•	 16.30 Msza święta z udziałem młodzieży
•	 18.00 Msza święta
•	 19.00 Gorzkie Żale
•	 20.00 Nieszpory (dolny kościół)
Spowiedź jak zawsze w niedzielę

Życie jest najpiękniejszym darem Boga
Dzień Świętości przeżywamy w Uroczystość Zwiastowania Pańskie-

go – 25 marca. Jego ustanowienie jest odpowiedzią na wezwanie św. 
Jana Pawła II, z encykliki ,,Evangelium Vitae”. Papież nauczał: Celem 
tego dnia jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społe-
czeństwie świeckim wrażliwości na wartość ludzkiego życia. Te słowa 
mają dziś większą wagę, gdyż za kilka dni będziemy wspominali 17. 
rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II. Świadectwo życia Pa-
pieża, zawarte w encyklice „Evangelium Vitae” jest drogowskazem, aby 
wypełniać słowa skierowane do nas: Bronić Życia i umacniać je, czcić je  
i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi. Modlę 
się o to stale – mówił Papież – ażeby rodzina polska dawała życie, żeby 
była wierna świętemu prawu życia. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. 
Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje się w wielu miej-
scach świata: życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję.  
A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy – by kochać 
i być kochanymi. 

Papież Franciszek w adhortacji „Amoris Laetitia” napisał: Życie jest 
celem samym w sobie i żadną miarą nie może być przedmiotem domina-
cji ze strony innej istoty ludzkiej. Rodzina chroni życie na wszystkich jego 
etapach, a także u jego kresu. Każdą kobietę w ciąży pragnę z miłością 
prosić: dbaj o swoją radość, niech nic ci nie odbiera wewnętrznej radości 
macierzyństwa. To dziecko zasługuje na twoją radość. Nie pozwól, aby lęki, 
obawy, komentarze innych osób lub problemy przygasiły szczęście bycia 
narzędziem Boga, aby wnieść na świat nowe życie.

W naszym Sanktuarium, dzięki wstawiennictwu św. Józefa podejmu-
jemy modlitwę Duchowej Adopcji od 1998 roku. Czyni ona nas duchowy-
mi rodzicami dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu. Dziękujemy 
wszystkim, a szczególnie tym, którzy od 24 lat podejmują tę modlitwę. 
Wierzymy że i w tym roku licznie włączymy się w Dzieło Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego. Wielki Post to także czas dojrzewania człowieka, 
czas podejmowania dobrych czynów. To co ofiarowujemy drogiemu czło-
wiekowi ze względu na miłość do Boga, ma największą wartość. Dzieło 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podjęte w obronie życia małego, 
bezbronnego człowieka, to nie tylko piękna odpowiedź chrześcijanina, 
ale to nade wszystko uczynek miłosierdzia, o który prosi nas Chrystus. 
Wywyższony na krzyżu niesie nam nie tylko pomoc w życiu doczesnym, 
ale ofiaruje nam pełnię życia – życie wieczne z Bogiem.

Aby dobrze przygotować się do tej uroczystości będziemy jed-
noczyli się na modlitwie różańcowej od 19 marca. W Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego (25 marca) o godz. 17.15 Droga Krzyżowa,  

o godz. 18.00 Msza św. będzie sprawowana w intencji Daru Życia. Nastąpi 
uroczyste złożenie przyrzeczenia, a także odnowienie przyrzeczeń osób, 
które już wcześniej włączyły się do tej modlitwy. Osoba podejmująca 
Duchową Adopcję odmawia codziennie przez 9 miesięcy jeden dziesią-
tek różańca i krótką modlitwę. Rozpoczyna się ona 25 marca uroczystym 
przyrzeczeniem, a kończy 25 grudnia. Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze 
wszystkim (Ga. 6, 10). Sprawę życia zawierzamy naszym Patronom:  
św. Józefowi – opiekunowi rodziny i Kościoła, św. Janowi Pawłowi II  
– wielkiemu obrońcy życia ludzkiego, św. Joannie Beretta Molla, która 
poświęciła życie dla swojego poczętego dziecka, św. Maksymilianowi 
Kolbe, który ofiarował swoje życie za ojca rodziny, bł. Mariannie Biernac-
kiej, która ofiarowała swoje życie za synową i jej nienarodzone dziecko, 
św. Matce Teresie z Kalkuty, która uratowała życie wielu poczętych dzieci,  
bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, który oddał życie za Polskę i jej dzieci, słudze 
Bożej Stanisławie Leszczyńskiej, która w obozie koncentracyjnym urato-
wała 3 tysiące dzieci.

W imieniu Obrońców Życia Krystyna Boruta
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Wnuczka przybiega do babci:
 – Babciu, jesteś taka samotna. Czy mogę coś 
dla ciebie zrobić?
 – Tak. Bądź ze mną przez chwilę.
 – Tylko tyle?
 – Aż tyle!
EPIDEMIA
Wszyscy cieszą się z zakończenia epidemii. 
Uczniowie w klasie zwracają się do pani na-
uczycielki:
 – Proszę pani, Covid 19 zapamiętamy jako naj-
większą epidemię XXI wieku, prawda?
 – Niestety, nie! Największą epidemią XXI wie-
ku stały się teraz: fałszywa przyjaźń, fałszywa 
miłość, fałszywe słowa, fałszywe gesty, fałszy-
we uczucia. To jest największa epidemia naszej 
epoki, z której musimy się szybko wyleczyć!
RODZINA
W sąsiedztwie mieszkają dwie zaprzyjaźnione 
rodziny. Na jednym ze spotkań ktoś zaznaczył:
 – Zobaczcie, przyjaźnimy się już ponad 7 lat.
Na to wtrąca się dziadek:
 – Jeśli przyjaźń trwa dłużej niż 7 lat, to ktoś 
taki nie jest już tylko przyjacielem, ale rodziną!
PRZYJACIELE
Atmosfera lęku i przygnębienia. Skończył się 
Covid, a zaczęła wojna. Córka skarży się matce:
 – Zobacz, mamo, mija już tydzień i nikt mnie 
nie odwiedził.
 – Nie martw się. Prawdziwi przyjaciele i przy-
jaciółki przyjdą na czas.
 – A inni?
 – „Sztuczni” przyjaciele przyjdą wtedy, kiedy 
będą mieli czas!
ZEMSTA
Dwie sąsiadki głośno rozmawiają:
 – Ja bym tego Putina chyba zabiła, gdyby sta-
nął przy mnie!
 – Sąsiadko, nie szukaj zemsty. Zepsute owoce 
zgniją same.

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy  
na Wielki Post (2022) – fragment

Całość dostępna na: 
www.diecezja.siedlce.pl, śródtytuły od Redakcji

TROSKA O RODZINĘ 
Umiłowani w Panu. Oddajemy cześć i po-

kłon Bogu, gdy troszczymy się o rodzinę. W tym 
roku w całym Kościele obchodzony jest Rok 
Rodziny. Zostanie on zakończony 26 czerw-
ca w Rzymie. Troska ludzi wierzących o rodzinę 
wyraża się w akceptacji nauki Jezusa o rodzi-
nie i małżeństwie. Zły duch kwestionuje naukę 
przekazaną Kościołowi przez Jezusa. Kłamliwie 
podpowiada uczniom Jezusa żyjącym w Ko-
ściele, aby zrezygnowali z małżeństwa sakra-
mentalnego zawieranego pomiędzy mężczy-
zną i kobietą. By odrzucili zasadę nierozerwal-
ności małżeństwa, by odrzucili jego cel, którym 
jest wierna miłość, zrodzenie i wychowanie 
potomstwa. Modlimy się by wszyscy, którzy 
należą do Kościoła uznali nierozerwalność 
sakramentalnego małżeństwa za prawdę, 
która określa ich kościelną tożsamość, aby tę 
prawdę przyjęli bez względu na swoją życio-
wą sytuację. By nie zdarzyło się tak, że będą 
tę prawdę krytykować czy odrzucać, a nawet 
domagać się jej zmiany, tylko dlatego, że ich 
własna życiowa sytuacja jest inna. Uczeń Je-
zusa uznaje Jego naukę zawartą w Ewangelii 
jako trwałą i niezmienną. A gdy jego sytuacja 
życiowa staje się niezgodna z nauką Jezusa, 
razem z Kościołem poszukuje sposobu, by za-
chować te więzy z Chrystusem, na które jego 
sytuacja mu pozwala. Zapraszam was Drodzy 
Małżonkowie do uczestnictwa w organizowa-
nych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin 
modlitewnych i formacyjnych spotkaniach, 
czy to w waszych parafiach, czy to w Centrum 
Duszpasterstwa Rodzin w Siedlanowie, czy 
też w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Parczewie. Potrzeba nam 
wspólnej modlitwy i ciągłej formacji, by nie 
ulec tak mocnym dzisiaj naciskom złego ducha, 
by nie oddać mu pokłonu.

TROSKA O CHORYCH 
Tro s k a  o  ro d z i n ę  to  t a k że  t ro -

ska o chorych. Wiemy, że zbawienie człowieka 
dokonuje się do ostatniej chwili jego ziemskie-

go życia. O zbawieniu decyduje wyznanie wia-
ry w Boga i pojednanie się z Nim, które nieraz 
ma miejsce w ostatnim momencie ziemskiego 
pielgrzymowania. Dlatego dla nas ludzi wierzą-
cych – którym doświadczenie choroby i śmierci 
naszych najbliższych, przyjaciół czy znajomych 
stale towarzyszy – tak ważne jest, aby ostat-
nie chwile życia naszych bliskich były nie tylko 
możliwością rozmowy z nimi, podziękowania 
im za miłość, którą nas otaczali, ale były wy-
pełnione troską o ich przygotowanie na spo-
tkanie z Bogiem w wieczności. Wierzymy bo-
wiem, że życie człowieka nie kończy się wraz ze 
śmiercią, ale się zmienia i trwa, stąd wszystkim 
wierzącym powinno zależeć na tym, aby było 
ono szczęśliwe także po śmierci. Dlatego zachę-
cajmy naszych chorych do tego, aby żyli w łasce 
uświęcającej. Pamiętajmy, że przygotowanie na 
spotkanie z Chrystusem, Sędzią żywych i umar-
łych, dokonuje się w sakramencie chorych, gdy 
zatem widzimy, że zbliża się kres ich ziemskie-
go życia, zachęćmy ich i zadbajmy o przyję-
cie przez nich tego sakramentu. Dzięki temu 
zostanie pokonany szatan, który do końca 
życia kusi człowieka, aby oddał jemu pokłon, 
aby człowiek trwał w swych grzechach i nie 
pojednał się z Bogiem. W tym miejscu pra-
gnę podziękować wszystkim, którzy troszczą 
się o życie duchowe swoich chorych. Dziękuję 
rodzinom, dziękuję księżom proboszczom i wi-
kariuszom, którzy odwiedzają swoich chorych 
parafian w domach, służąc im w sakramencie 
pokuty i pojednania oraz przynosząc Komunię 
świętą. Wyrażam wdzięczność księżom kape-
lanom posługującym w szpitalach i domach 
opieki za ich stałą gotowość posługi sakramen-
talnej wobec chorych, także w czasie trwającej 
pandemii koronawirusa. Zachęcam wszystkich 
do zainteresowania się działającym w naszej 
diecezji Duszpasterstwem Chorych, które po-
przez swoją działalność niesie pomoc zarówno 
chorym i cierpiącym, jak również opiekującym 
się nimi.

ORAR II (24-28 VIII)

Dom „Moria” 
Łuków

Podedwórze

Serokomla

Dawidy

Przemyśl

ONŻ I
po kl. I szk. średniej

ONŻ I
po kl. I szk. średniej

OAZA  
RODZIN III

OAZA  
RODZIN II

OAZA RODZIN I

OAZA RODZIN I

ONŻ III
po ONŻ II st.

ONŻ II
po ONŻ I st.

OND II
po kl. VII szk. podst.

OND III
po kl. VIII szk. podst.

OND I
po kl. VI szk. podst.

ODB II
po kl. IV szk. podst.

Ewangelizacyjne
(15-20 VII)

Ewangelizacyjne
(29VII-3 VIII)

ORAR II
(22-26VII)

ORAR I
(31VII - 4 VIII)ORAR I (9-13 VII)

Chrzest źródłem 
nowego życia (4-8 VII)

ORDI (29VII-3 VIII)

ODB III
po kl. V szk. podst.

Bobrowniki

Turnus 1 
28 VI-14 VII

Turnus 2 
15-31 VII

Turnus 3 
5-21 VIII

Turnus  
dodatkowy

KODA (22-31 VIII)

Zo
ba

cz
: w

w
w

.si
ed

lce
.o

az
a.

pl


