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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 (Joz 5, 9a. 10-12)
Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę  
w Ziemi Obiecanej
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a))
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
2. czytanie (2 Kor 5, 17-21)
Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie
Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32)
Przypowieść o synu marnotrawnym

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Kto się nawróci, ten się nie smuci!
Rozważania do Ewangelii w IV Niedzielę Wielkiego Postu (27 marca)

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Niedziela Laetare

RADOŚĆ POWROTU GRZESZNIKA DO BOGA  
(Łk 15, 1-3. 11-32) 

Przypowieść o miłosiernym ojcu odsłania nam 
serce Boga. Żądanie młodszego syna, aby otrzymać 
swoją część majątku oznaczało, że uważa swojego 
ojca jakby za umarłego (podział majątku następo-
wał tylko po śmierci rodzica). Ojciec z pewnością 
cierpi, ale nie unosi się oburzeniem, oddaje synowi 
część dziedzictwa i pozwala mu odejść. Bóg obdarza 
nas wolnością, nie chce abyśmy służyli mu z przy-
musu, ze strachu. Dlaczego ty trwasz przy Bogu? Czy 
jest to wolny wybór podyktowany miłością?

Zaczął cierpieć niedostatek. Młodszy syn do-
świadcza bolesnych konsekwencji zerwania wię-
zi z ojcem. To obraz skutków grzechu, zerwania 
przez człowieka więzi z Bogiem: nie tylko niedo-
statek, głód, pustka, ale też utrata własnej god-
ności, co obrazuje próba zaspokojenia głodu paszą 
świń – zwierząt dla Żydów nieczystych.

W scenie powrotu młodszego syna objawia się 
miłosierna miłość Boga wobec człowieka. Miłość 
staje się miłosierdziem wtedy, gdy przekracza ścisłą 
miarę sprawiedliwości. Tak czyni ojciec bezwarunko-
wo przyjmując syna. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał 
go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł na-
przeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 
Ojciec okazuje synowi swoją miłość nawet zanim ten 
zdąży cokolwiek powiedzieć… Bóg wyprzedza nas 
swoją łaską już wtedy, gdy czynimy pierwsze, może 
niezdarne kroki ku nawróceniu. [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty za pośrednictwem swo-
jego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, spraw, aby 
lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym odda-
niem śpieszył ku nadchodzącym świętom wiel-
kanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.

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

W Niedzielę Radości otrzymujemy radosną 
nowinę o Ojcu, który jest miłosierny i czeka na 
powrót swych synów. Tak, obaj synowie mają 
powrócić do relacji z ojcem. Przywykliśmy do 
mówienia o tym złym, marnotrawnym synu  
i o tym dobrym, co nie odszedł. Uważna lektura 
Jezusowej przypowieści daje nam jednak możli-
wość zwrócenia uwagi na to, że obaj synowie nie 
mieli właściwej relacji ze swym ojcem. 

Młodszy syn wymusił na ojcu pieniądze ze 
spadku, które przypadłby mu w udziale dopiero 
po śmierci ojca. Młodszy nie miał czasu czekać 
na śmierć swego taty. Chciał jak najszybciej wy-
korzystać owoce jego pracy. Ojciec dał mu część 
swego majątku (starszy też otrzymał swoją więk-
szą cześć) i pozwolił odjechać w dalekie strony, 
chociaż z pewnością nie był z tego zadowolo-
ny i wiedział jak to może się skończyć. Młodszy 
syn daleko od ojca i zasad moralnych żył rozrzut-
nie. Stracił wszystko, co mógł stracić z wyjątkiem 
życia i wspomnienia o rodzinnym domu, w któ-
rym służba głodna nie chodziła i było o wiele le-
piej niż nad świńskim korytem. Gdy sięgnął dna, 
wreszcie zaczął myśleć i postanowił, że wróci do 

domu i poprosi ojca o zatrudnienie. Uznał 
swój grzech, trochę żałował, ale jeszcze 
był mocno skupiony na sobie. Nie rozmy-
ślał o cierpieniach ojca, ale o swoim pustym 
żołądku. Ojciec go przyjął do domu w cha-
rakterze syna, przywrócił mu godność i wol-
ność. Powrót marnotrawnego stał się okazją 
do wielkiej uczty, do radości. Ojciec czekał 
na powrót swego dziecka, chciał je znów 
przytulić. Jego marzenie się spełniło. 

Starszy syn miał w domu wszystko, 
co było potrzebne do szczęścia. Mógł 
uczestniczyć w dobrach rodzinnego go-
spodarstwa na co dzień. Nie był jednak 
szczęśliwy, bo siebie traktował i nazywał 
niewolnikiem ojca, a swemu bratu zazdro-
ścił grzeszenia z nierządnicami daleko od 
domu. Starszy syn zagubił się, będąc cały 
czas fizycznie blisko. Ojca się bał, trzy-
mał na dystans, brata nie nazywał nawet 
swoim bratem („ten syn twój”). Od wielu 
lat ciężko pracował, ale zapomniał co jest 
celem tej pracy. Ojciec wyszedł również do 
starszego syna. Tłumaczył mu, że trzeba 
się cieszyć z powrotu marnotrawnego. Nie 
wiadomo, czy starszy syn wszedł na ucztę, 
czy się przełamał? 

A my, grzesznicy, dziś przybliżamy się 
do Jezusa, aby Go słuchać i nawet może-
my z Nim spożyć posiłek, bo przecież Eucha-
rystia jest ucztą dla skruszonych marnotraw-
nych synów i córek Boga, którzy przyjmują 
łaskę nawrócenia i pokuty. (xIJ)

Rembrandt „Powrót syna marnotrawnego”
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Zostań wolontariuszem zespołu Caritas w naszej parafii!

Każdy może pomagać 
Parafialny Zespół Caritas działający w Sanktuarium 
św. Józefa powstał ponad 30 lat temu. 

Narodził się z potrzeby serca i inicjatywy ówczesnego proboszcza  
ks. Leona Balickiego. Pierwszymi członkami i założycielami PZC byli 
Jadwiga i Franciszek Pawlukowie. W swoją działalność zaangażowali 
wiele osób, głównie skupionych wokół kół różańcowych. Wśród wolontariu-
szy, którzy za namową państwa Pawluków, włączyli się w pomoc najuboż-
szym parafianom była także pani Teresa Podgórzak. Mimo upływu lat, 
nie straciła zapału do pracy na rzecz ubogich. Do dziś pełni swoją służbę, 
aktywnie działa i wspiera swoją pracą osoby nieporadne życiowo mieszka-
jące na terenie naszej parafii. Towarzyszą jej dwie wspaniałe kobiety Maria 
Chromińska, która działa w PZC od dziesięciu lat i obecnie mu przewodzi 
oraz  Kazimiera Abramowska. Ta trzyosobowa ekipa codziennie na zmia-
nę pełni dyżur w salce na tyłach kościoła i dba o to, by wszystko, co uda się 
pozyskać, trafiło do rąk tych najbardziej potrzebujących. 

 Q  Ile obecnie osób wspomaga Parafialny Zespół Caritas? 
 – Obecnie wspieramy około 60 osób. To ubogie, najczęściej wielo-

dzietne rodziny, osoby starsze, samotne, chore lub takie, które są niepo-
radne życiowo. Najczęściej wspieramy je produktami żywnościowymi, 
ale też zdarzają się dary w postaci ubrań, butów czy środków do higie-
ny. Osoby, które przychodzą po pomoc, to nie zawsze ludzie ubodzy. 
Część z nich ma pewne dysfunkcje, nie potrafią sobie poradzić na rynku 
pracy, czy zwalczyć nałogu. Takim ludziom też pomagamy, bo na pomoc 
zasługuje każdy – mówi pani Maria. 

 Q  Skąd bierzecie produkty dla potrzebujących?
 – Gdy zaczynaliśmy działalność, zdarzało nam się chodzić na tzw. 

„żebry” po firmach czy przedsiębiorstwach działających na terenie na-
szej parafii. Czasami trzeba było się nachodzić, ale satysfakcja była duża. 
Niektórzy pozyskani wtedy sponsorzy, wspierają nas do dziś. Mam na 
myśli na przykład firmę Drosed. Obecnie mamy kilka źródeł wsparcia. 
Jednym z nich są tak zwane dary unijne, które można otrzymać na pod-
stawie ustalanych przez MOPR wysokości dochodów. Od jakiegoś czasu 
codziennie otrzymujemy towary z krótkimi terminami przydatności od 
sieci sklepów Biedronka i na tym głównie opieramy swoją działalność. 
Poza tym kilka razy do roku, najczęściej przy okazji świąt organizowane 
są akcje zbierania żywności w miejscowych sklepach – mówi pani Teresa. 
– Oczywiście zdarzają się także darczyńcy indywidualni, ale oni najczę-
ściej przynoszą ubrania czy buty. Znamy już na tyle naszych potrzebują-
cych, że wiemy jakie noszą rozmiary ich dzieci, czy oni sami. Często więc, 
nawet od naszych bliskich, przynosimy ubrania czy inne potrzebne do 
codziennego funkcjonowania rzeczy – dodaje pani Maria. 

 Q  Myślę, że wielu naszych parafian ma w sercu potrzebę poma-
gania innym. Ważne jest jednak, by pomagać mądrze. Czy zanim 
coś przyniesiemy, warto zapytać, na co jest aktualnie zapotrze-
bowanie?

 – Zdecydowanie warto się dowiedzieć, co jest potrzebne. Oczywiście 
przyjmiemy każdy dar, czy pomoc i postaramy się to dobrze rozdyspo-
nować, ale dostarczenie rzeczy, których w danym momencie najbardziej 
potrzebują nasi podopieczni z pewnością będzie lepsze i przyniesie więk-
szą korzyść. Z doświadczenia wiemy, że większe zapotrzebowanie jest na 
odzież dziecięcą i damską. Panowie nie chcą za bardzo korzystać z tego 
typu darów. Zachęcamy, by przynosić dary pod konkretne potrzeby. 
Można przyjść do naszego punktu albo zadzwonić (numer kontaktowy 
podajemy na końcu artykułu) i dowiedzieć się, czego potrzebują nasze 
rodziny w danym momencie. 

 Q  Obecnie trwa akcja pod nazwą „Torba miłosierdzia”. Każdy 
może taką torbę otrzymać w zakrystii, kancelarii lub w punkcie 
PZC, wypełnić ją produktami spożywczymi i przynieść do Pań? 

 – Zawsze przed świętami Caritas organizuje zbiórki żywno-
ści. W papierową „Torbę miłosierdzia” można włożyć wszystko, ale my 
mamy szczególną prośbę do naszych parafian. Włóżmy tam takie arty-
kuły, które sami chcielibyśmy zobaczyć na świątecznym stole. Niech to 
będą produkty okolicznościowe np. majonez, masło, wędlina próżniowo 

pakowana, rzeczy potrzebne do robienia ciast, czy sałatek. Zależy nam, by 
były to rzeczy świąteczne, bo wiemy, że takie sprawią naszym podopiecz-
nym szczególną radość. Oprócz makaronów, czy ryżu warto dołożyć babkę 
wielkanocną czy czekoladowego baranka. Kupmy to, co sami chcieliby-
śmy dostać – mówią panie. 

 Q  Pracy w Parafialnym Zespole Caritas jest sporo, a panie są 
tylko trzy. Pomoc z pewnością by się przydała...

 – Oczywiście. Mamy już swoje lata, a potrzebujących nie ubywa. 
Czekamy na wolontariuszy, którzy chcieliby nas wspomóc i poświęcić 
trochę czasu dla innych. Dyżurujemy w punkcie na tyłach kościoła od 
poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 9.00. Jeśli ktoś z parafian 
poczuje w sercu potrzebę wsparcia naszego koła i dysponuje czasem wła-
śnie w tych godzinach bardzo chętnie go przyjmiemy. Oprócz dyżurów, 
potrzebna jest także pomoc w transporcie podarowanych produktów. 
Obecnie, by przewieźć dary ze znajdującej się na terenie parafii Biedron-
ki musimy opłacać kierowcę i auto. To spory wydatek w skali miesiąca. 
Gdyby udało się pozyskać kogoś do transportu tych rzeczy, zaoszczędzone 
pieniądze mogłyby dodatkowo wspomóc potrzebujących. Nie ukrywamy, 
że w naszym składzie brakuje mężczyzn, którzy pomogliby nam z ukła-
daniem i przenoszeniem zgromadzonych artykułów. Zachęcamy do 
włączenia się w pomoc. Uwierzcie nam, że pomaganie jest wspaniałe, 
bo daje ogromną satysfakcję. Łzy wzruszenia i radość obdarowywanych 
rekompensują cały wysiłek i dodają skrzydeł. 

 Q  Jak jeszcze możemy wspomóc Parafialny Zespół Caritas? 
 – Kupując w naszym parafialnym sklepiku. Obecnie sprzedajemy 

tam produkty świąteczne, dewocjonalia i różnego rodzaju książki. Można 
także wspomóc nas finansowo, wrzucając datek do puszki, która stoi na 
końcu kościoła. Apelujemy także do wszystkich parafian o to, by rozej-
rzeli się, czy nie ma w ich sąsiedztwie osób, które potrzebują wsparcia, 
ale nie mogą do nas przyjść ze względów zdrowotnych lub wstydzą się 
prosić o cokolwiek. To bardzo ważne. Wiemy, że nasza pomoc mogłaby 
dotrzeć do jeszcze wielu potrzebujących, ale bez Waszego zaangażowa-
nia i otwartości serca, Drodzy Parafianie, możemy nigdy do nich nie trafić. 
Prosimy więc o Waszą czujność i poinformowanie nas, jeśli znacie kogoś 
takiego. Na pewno wspomożemy nie tylko darami, ale też dobrym, krze-
piącym słowem – mówi pani Maria. 

Jeśli ktoś poczuł w sercu potrzebę wsparcia działalności Pa-
rafialnego Zespołu Caritas może skontaktować się z panią Marią 
Chromińską (tel. 507 071 642 ) lub przyjść osobiście do punktu od 
poniedziałku do soboty w godz. 7.00 – 9.00.        EDYTA ZDUNEK

Teresa Podgórzak, Maria Chromińska, Kazimiera Abramowska

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Marek Andraszek 
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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 28 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla

1. czytanie (Iz 65, 17-21) Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię
Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Ewangelia (J 4, 43-54) Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

6.30 1. + Stanisława Szmurło – of. rodz. Rozbickich
2. + Irenę, Marysię, zm. rodziców: Bronisławę i Juliana, brata Fran-

ciszka, Tomasza, siostrę Zofię, krewnych, znajomych, chrzest-
nych rodziców i koleżankę Lucię – of. Mieczysław Jastrzębski

7.00 1. + Juliannę w rocznicę śmierci, Władysława i Kazimierza
2. + Leokadię, Jana, Zofię, Jana, Karola, Zofię, Annę i Jadwigę  

– of. córka
3. + Mariannę Jastrzębską w 5 r., Lucjana Jastrzębskiego, zm.  

z rodz. – of. córka
17.15  Różaniec prowadzony przez Czcicieli św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Helenę w 20 r., Stanisława i zmarłych z rodz. Borkowskich  
i Izdebskich – of. syn

3. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka

Wtorek 29 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Ez 47, 1-9. 12)
Woda wypływająca ze świątyni niesie życie
Psalm (Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 8))

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną
Ewangelia(J 5, 1-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

6.30 1. + Stanisława, Walerię, Weronikę, Michała, Zenona, Romana, 
Zbigniewa, Marię i Andrzeja – of. rodzina

2. + Krystynę Semeniuk w 9 msc. – of. mąż, mama, córka i syn
7.00 1. + Stefana Wakułę w 32 r., Stefanię, Bogdanę, Wacława i Jadwigę

2. + Jadwigę Chudzyńską – of. Wojciech i Urszula Gajowniczek
3. + Zmarłych z rodz. Frankowskich, Pucyków, Stańczuków, Micha-

laków i Łukowskich – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka

2. + Zuzannę Radzikowską w 2 r., o zbawienie i dar Nieba – of. córka
3. + Jadwigę i Konstantego Polkowskich 
4. + Dariusza, Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Mirosławę,  

Witolda i zmarłych z rodz. Krupów i Kowalczyków
19.00 Nieszpory 
19.30 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Środa 30 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Iz 49, 8-15) Przymierze Boga z Izraelem

Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Ewangelia(J 5, 17-30)  
Syn Boży ożywia tych, których chce

6.30 1. + Krystynę Łukasiuk – of. Piotr i Adam Rytel
7.00 1. + Zmarłych z rodz. Marmajów: Irenę, rodziców: Michała i Wik-

torię, syna Augusta, jego żonę Marię, brata Mariana, Teresę  
i jej męża Wiktora, ciocię Mariolę, Marysię Mazurek i zmarłych 
babcie, dziadków i kolegów z pracy – of. Mieczysław Jastrzębski

2. + Jolantę Skłodowską – of. mąż
3. + Stefana Kondraciuka – of. córka z mężem

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 72 r. urodzin Jerzego i w 25 r. urodzin Wojciecha z proś-
bą o potrzebne łaski i opiekę św. Józefa

II. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia wiecz-
nego – of. żona

III. + Artura Pietrzaka – of. sąsiedzi

IV. + Artura Pietrzaka – of. Koło Emerytów Pożarnictwa w Siedlcach
V. + Krystynę Łęczycką – of. brat Marian z rodziną
VI. + Ryszarda Pernacha – of. chrześnica Ewa Ługowska
VII. + Rodziców: Stanisławę, Władysława i zmarłych rodziców  

z obu stron rodziny – of. córka
VIII. + Marka Andraszka – of. córka Patrycja
IX. + Wiktora Świątka w 40 r.
X. + Marka Andraszka – of. rodz. Urbanów
2. Gregorianka: + Stanisława Wasiluka (zakończenie)
3. + Helenę w 20 r., Józefa i Henryka z rodz. Kalinowskich i Ru-

mowskich
4.+ Halinę Stasiuk w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
5. + Krystynę Łukasiuk w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros

Czwartek 31 marca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Wj 32, 7-14) Mojżesz wstawia się za ludem
Psalm (Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4))

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą
Ewangelia (J 5, 31-47)  

Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście
6.30 1. + Halinę Koper w 8 r., Stanisława oraz zmarłych rodziców  

z obojga stron rodziny – of. córka
7.00 1. + Krzysztofa Wierczuka w rocznicę śmierci – of. siostra Halina 

Trochimiuk
2. + Krystynę Łukasiuk – of. rodzina
3. + Halinę Stasiuk – of. sąsiedzi z klatki

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. + Janinę Czarnocką w 3 r., Henryka Czarnockiego w 44 r. – of. córka

2. + Annę Kołak – of. Jakub, Oskar, Dominik
3. + Reginę Toczyską w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. + Jadwigę, Grzegorza, Władysławę, Aleksandra, zm. z rodziny 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy  
do godz. 21.00 – możliwość spowiedzi

Piątek 1 kwietnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Mdr 2, 1a. 12-22) Spisek przeciw sprawiedliwemu

Psalm (Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a))
Pan zawsze bliski dla skruszonych w sercu

Ewangelia (J 7, 1-2. 10. 25-30)
Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa,  
lecz godzina Jego jeszcze nie nadeszła

6.30 1.+ Grażynę, Franciszkę, Henryka, Józefa, Piotra i zmarłych z obu 
stron rodziny Mularzuków – of. Apolonia Gigoła

7.00 1. + Franciszka w dniu urodzin – of. Teresa Zelent
2. + Rodziców: Zofię i Eugeniusza oraz dziadków Helenę i Stanisła-

wa oraz szwagra Stanisława – of. córka Bożena Olędzka
3. + Longina w 28 r. 

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego – of. żona (rozpoczęcie)

2. + Bartosza Kowalczyka w 30 dz. po śmierci – of. uczestnicy po-
grzebu

3.  Dz.-bł. z racji 80 r. urodzin Krystyny z prośbą o potrzebne łaski 
dla Jubilatki oraz dla dzieci, wnuków i prawnuków

4. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-
szego piątku miesiąca

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
20.00 Pasja Miłości – nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane 

przez młodzieży z CDM
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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 Radzikowski, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach  
i Klaudia Siestrzewitowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	Wojciech Mróz, kawaler z parafii Zesłania Ducha Świętego w Starej 
Iwicznej i Marta Myszkiewicz, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Sobota 2 kwietnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Jr 11, 18-20) Jak baranek, którego prowadzą na zabicie

Psalm (Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12 (R.: por. 2a))
Panie, mój Boże, Tobie zaufałem

Ewangelia(J 7, 40-53) Spory około osoby Jezusa
6.30 1. + Tadeusza w 6 r. i zmarłych z rodzin – of. żona

2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – of. Męskie Koło 
Różańcowe

7.00 1.+ Jadwigę Boruc w 9 r. oraz Jana – of. syn z rodziną
2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwo-

lenie z uzależnień – of. KWC
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Różaniec o wyzwolenie z nałogów prowadzony przez KWC
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Artura Pietrzaka w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
3. + Alicję Dobrzyńską w 2 r. – of. rodzina
4. + Sławomira Thel w 10 r., Edwarda Thel w 11 r. i Jadwigę  

– of. rodzina
5. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 

soboty miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec i roz-

myślanie
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP i kandydatów (dolny kościół)

Niedziela 3 kwietnia 2022 r. 
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (Iz 43, 16-21) Obietnica nowego wyzwolenia
Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
2. czytanie (Flp 3, 8-14)

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych
Ewangelia (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz

6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Ryszarda Alaba w dniu imienin oraz Mariannę Alaba w 7 r.  

– of. Teresa Alaba
8.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Jerzego Rucińskiego w 1 r., Barbarę i zmarłych z rodz. Ruciń-
skich – of. Krystyna i Szczepan Borutowie

10.00 1.  Dz.-bł. w intencji Julii w 18 r. urodzin, Amelii w 4 r. urodzin oraz 
Waldemara w 56 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa

2. + Janinę w 18 r., Eugeniusza, i Marka Wójcika – of. Bogdan Wójcik
11.00 Spotkanie rodziców i dzieci z klas pierwszych SP przygotowujących 

się do I Komunii Świętej
11.30 1.  Dz.-bł. w intencji Marii i Sławomira z racji 50 r. ślubu z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa na dalsze lata życia 
– of. małżonkowie

2.  Dz.-bł. z racji 23 r. urodzin chrztu Agaty z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

3.  Dz.-bł. w intencji Agnieszki w 10 r. z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św.Józefa

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowanie z grupy pierwszej i ich  

rodziców
16.30 1.+ Wiesława Łukowskiego w 4 r – of. dzieci z rodziną
18.00 1. + Ryszarda, Michalinę, Wacława Jakubiaka oraz Jacka Kołtunia-

ka – of. Alicja Ślebzak
Gorzkie Żale - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 27 marca: Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 
•	 Spotkanie rodziców i dzieci z klas drugich przygotowujących się 

do I Komunii Świętej o godz. 11.00 w kościele. 
•	 Spotkanie Ks. Proboszcza z rodzinami, które przyjęły uchodźców 

wojennych z Ukrainy.
•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
•	 Taca przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 28 marca: Wspomnienie św. Joanny Beretta Molla

•	 Różaniec prowadzony przez Czcicieli św. Joanny o godz. 17.15. Następ-
nie Eucharystia w intencjach podanych przez Czcicieli o godz. 18.00. Po 
liturgii błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. 
 Q WTOREK 29 marca: 

•	 Zapraszamy na modlitwę i rozważanie słowa Bożego do dolnego 
kościoła. 
•	 19.00 – Nieszpory 
•	 19.30 – Spotkanie Kręgu biblijno -liturgicznego: Oaza dorosłych 
 Q ŚRODA 30 marca: 

•	 Kult św. Józefa
•	 17.00 – Różaniec św. Józefa
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa. 
•	 19.00 – Różaniec za Ojczyznę i o pokój prowadzony przez Cristeros
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.
 Q CZWARTEK 31 marca: 

•	 Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska” o godz. 16.00 w kościele. 
•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-

kramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość przy-
stąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. 
 Q PIĄTEK 1 kwietnia: Pierwszy piątek miesiąca 

•	 Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. Nabo-
żeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po Mszy 
świętej o godz. 7.00 i 18.00. 

•	 Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ w piątki Wielkiego Postu:
•	 o godz. 16.30 z udziałem dzieci
•	 o godz. 17.15 dla wszystkich
•	 W tym dniu nie będzie młodzieżowej Drogi Krzyżowej o godz. 19.00, 

ze względu na wydarzenie opisane poniżej: 
•	 „Pasja Miłości” to nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane przez 

Młodych dla wszystkich Młodych - ciałem i duchem. Poszczególne stacje 
przygotowane są w for-
mie pantomimy, w której 
dotykamy konkretnych 
problemów towarz y-
szących nam w życiu. 
Rozważania zaś na nowo 
uświadamiają nam, że 
Pan Jezus zna i rozumie 
wszystkie nasze trud-
ności i cierpienia, i nie-
ustannie nam towarzyszy. 
Zapraszamy w piątek,  
1 kwietnia do parafii św. Józefa w Siedlcach. Rozpoczynamy o godz. 20.00. 
 Q SOBOTA 2 kwietnia: Pierwsza sobota miesiąca

•	 Nabożeństwa do NMP po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Po 
Mszy świętej o godz. 7.00 różaniec prowadzony przez członków Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji osób uzależnionych. Po Mszy 
świętej o godz. 18.00 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu 
NMP i rozmyślanie. W tym dniu w czasie nabożeństw pierwszosobot-
nich i po nich będzie można oddać cześć relikwiom św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, wielkiego Czciciela Niepokalanej. Relikwie będą wysta-
wione pod krzyżem. 

•	 O godz. 20.00 w dolnym kościele spotkanie formacyjno-modlitew-
ne Duchowych Niewolników NMP i kandydatów. Na to spotkanie 
zapraszamy osoby, które chcą zapisać się na rekolekcje oddania 
życia Jezusowi przez Maryję. Rekolekcje rozpoczną się 28 kwietnia. 

1 kwietnia, godz. 20.00
parafia św. Józefa
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W „Echu Katolickim”

Należy się do nich przygotować przez lekturę „Traktatu o prawdziwym 
nabożeństwie do NMP” św. Ludwika Maria Grignion de Montfort i mo-
dlitwę. Zapisywać się można również w zakrystii i u ks. Ireneusza  
(tel. 500 636 490). 

•	 Duszpasterski „przedświąteczny” wyjazd do chorych od godz. 
9.00. Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej, aby nie 
byli pozbawieni łaski sakramentalnej. 

•	 Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” w sali przy 
zakrystii o godz. 11.30. Zapraszamy wierzącą młodzież do śpiewa-
nia i grania w scholi. 

•	 Przygotowania do Misterium „A z tej śmierci życie tryska”. Zapra-
szamy młodzież chętną do udziału w przedstawieniu o Męce, Śmier-
ci i Zmartwychwstaniu Jezusa na próbę o godz. 14.00 w kościele. 
Potrzeba aktorów do ról męskich (Apostołowie, uczniowie, Żydzi, żoł-
nierze żydowscy i rzymscy) i osób do śpiewania w chórze, jak również 
osób dorosłych do pomocy.

•	 Spotkanie lektorów, którzy w czasie Niedzieli Palmowej będą czytać 
Mękę Pańską o godz. 16.00 w sali przy zakrystii. 
 Q NIEDZIELA 3 kwietnia: Pierwsza niedziela miesiąca

•	 Spotkanie rodziców i dzieci z klas pierwszych przygotowują-
cych się do I Komunii Świętej o godz. 11.00 w kościele.

•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie z Kołami Ży-
wego Różańca po Mszy świętej o godz. 13.00. 

•	 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy pierwszej  
  i ich rodziców o godz. 15.30 w kościele. Po spotkaniu uczestniczy-
my w Eucharystii o godz. 16.30. 

•	 Gorzkie Żale po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	 Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem 

dziecka o godz. 19.00 w sali przy zakrystii.
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 Q WEŹ I CZYTAJ – W niedziele w Wielkim Poście w sklepiku pod chó-
rem można nabyć Pismo Święte i książki religijne pomocne w rozwoju 
wiary (w bardzo promocyjnych cenach). Zostały też przygotowane nasze 
parafialne różańce z wizerunkiem św. Józefa z naszego kościoła – ofiary 
dowolne. 

 Q PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
•	 W zakrystii można otrzymać papierową Torbę Miłosierdzia, którą po wy-

pełnieniu produktami żywnościowymi i innymi, należy przynieść do PZC. 
•	 W przedsionku kościoła PZC rozprowadza baranki wielkanoc-

ne i paschałki (świece na Wielkanoc). 
 Q Pod krzyżem jest wystawiona skarbonka, do której możemy składać 

ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać!
 Q 7 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza świę-

ta w intencji wszystkich chorych o łaskę uzdrowienia i uwolnie-
nia na ciele i duszy. Po nabożeństwie będzie egzorcyzmowana (bło-
gosławieństwo) woda.

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Na Kościół
•	 z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
•	 z ul. Siarkowskiego – 200 zł
•	 z ul. Sokołowskiej 91 – 50 zł 
•	 ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 100 zł
•	 bezimienna – 100 zł
•	 bezimienna – 300 zł
•	 pani Alexandra z Łęcznej – 200 zł  
•	 od Apostolatu Pomocy Duszom  

Czyśćcowym – 1700 zł 
Na kwiaty do Grobu Pańskiego 
•	 Koło Żywego Różańca nr 2 

w Purzecu – 60 zł 
•	 Koło Żywego Różańca nr 4 – 120 zł 

•	 Koło Żywego Różańca nr 5 i Wspól-
nota Nieustającego Różańca – 150 zł 

•	 Koło Żywego Różańca nr 6 – 80 zł 
•	 Koło Żywego Różańca nr 8 – 100 zł 
•	 Koło Żywego Różańca nr 10 – 80 zł
•	 Koło Żywego Różańca nr 11 – 100 zł 
•	 Koło Żywego Różańca nr 12 – 60 zł
•	 Koło Żywego Różańca nr 14 – 150 zł
•	 Koło Żywego Różańca nr 18 – 80 zł 
•	 Mali Rycerze Miłosiernego 

Serca Jezusowego – 100 zł 

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

•	Ta wojna jest wezwaniem do nawrócenia i pojednania – mówi pocho-
dzący z naszej diecezji biskup posługujący na Krymie Jacek Pyl.

•	O tym, jak parafie naszej diecezji otwierają szeroko drzwi uchodźcom  
z Ukrainy – w artykule „Dobro, które dzieje się po cichu”. 

 Rekolekcje służby zdrowia
W dniach 28-30 marca w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego w Siedlcach 

odbędą się rekolekcje służby zdrowia. Temat wielkopostnych ćwiczeń duchowych to 
„Uzdrawiające spotkania”. Rekolekcje poprowadzi ks. Marek Weresa - doktorant 
teologii środków społecznego przekazu UKSW, pracujący w Katolickim Radiu Podlasie.

 Zaproszenie jest skierowane nie tylko do osób związanych ze służbą zdrowia, ale 
wszystkich, którzy chcą skorzystać z tego świętego czasu. 

Przez kolejne dni, spotkania będą rozpoczynać się o godz. 19.00. Podczas wysta-
wienia Najświętszego Sakramentu będzie okazja do osobistej modlitwy oraz możli-
wość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

O godz. 19:30 sprawowana będzie Msza św. 
Na rekolekcje zaprasza ks. Piotr Pielak – diecezjalny duszpasterz służby zdrowia.
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Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1300 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.

(opr. xHD)

Wyjazd młodzieży z parafii  
na XII Wielkopostny  
Wieczór Młodych (12 marca br.)

Po raz drugi z naszej parafii został zor-
ganizowany wyjazd do parafii Podwyższe-
nia Świętego Krzyża w Miętnem k. Garwo-
lina. 

Miętne jest znane z obrony Krzyża przez 
młodzież w Zespole Szkół Rolniczych w latach 
1983-84. W nawiązaniu do tych wydarzeń są 
tam organizowane czuwania młodych. W tym 
roku 22 osób młodych i 7 dorosłych opiekunów 
– animatorów uczestniczyło w wydarzeniu. 
Wyjechaliśmy autobusem o godz. 18.00, wró-
ciliśmy już w niedzielę ok. 3.00. Poniżej kilka 
świadectw, wspomnień młodzieży: 

Asia: Na nocnym czuwaniu w Miętnem 
bardzo mi się podobało. Świadectwo pana 
Grzegorza pokazało mi jak Bóg działa przez 
człowieka i ile cudów Bóg potrafi dokonać, 
tych mniejszych i tych większych w naszym 
życiu. Super też była adoracja, na której 
można było się wyciszyć i po prostu poroz-
mawiać z Jezusem, a wszystko zakończyło się 
Eucharystią. 

Jakub: Decyzja o wyjeździe na czuwanie 
do Miętnego zapadła dość spontanicznie kilka 
dni przed wyjazdem. Uważam, że czas, który 
poświęciłem nie był czasem straconym. Droga 
krzyżowa na długo pozostanie w mojej pamię-
ci, a to ze względu na sposób, w który została 
przekazana uczestnikom. Chciałbym wspo-
mnieć również o świadectwie Pana. Na pod-
stawie jego świadectwa mogłem uświadomić 
sobie jakie niebezpieczeństwa mogą czekać na 
mnie.

Krzysztof: Na Czuwaniu mi się podobało. 
Co chcę od razu wspomnieć to poczęstunek, na 
którym było dużo jedzenia i pyszności, a także 
napoi gazowanych i soków. Był wspaniały teatr 
cieni na podstawie stacji Drogi Krzyżowej. Od 
razu po Drodze Krzyżowej było świadectwo, na 
którym pan Grzegorz Miecznikowski opowiadał 
historię swojego życia, która była bardzo fascy-
nująca, a po niej było nad czym rozmyślać. Pod-
sumowując, bardzo mi się podobało i każdemu 
polecam.

Kuba: Byłem na czuwaniu w Miętnem. Na 
początku zawiązaliśmy wspólnotę poprzez za-
bawę w kalambury, następnie była Droga Krzy-
żowa przedstawiana jako scenki pantomimy. 
Również mogliśmy usłyszeć świadectwo. Było 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, a na 
koniec Msza Święta. 

Marta: Czuwanie rozpoczęło się zawią-
zaniem wspólnoty, następnie była bardzo 
ciekawie wymyślona i przedstawiona Droga 
Krzyżowa. Później wysłuchaliśmy świadectwa 
Pana Grzegorza, które było bardzo poruszają-
ce. Po świadectwie był czas wolny, w którym 
mogliśmy zjeść pyszne kanapki. Następnie była 
adoracja oraz Msza.

Michał: Wielkopostny Wieczór Młodych za-
częliśmy od zawiązania wspólnoty. Zostałem 
wybrany do kalamburów. Miałem pokazać 
postać Judasza, niestety nie jestem najlep-
szy w tą grę, ale udało mi się dobrze pokazać. 
Później przeżyliśmy Drogę Krzyżową z ciekawą 
inscenizacją poszczególnych stacji. Świadectwo 
pana Grzegorza było bardzo ciekawe i poru-
szające. Pan mówił o obecności Boga w ży-
ciu, a zwłaszcza w tych chwilach, kiedy wszyst-
ko się wali. W czasie przerwy poznałem wiele 
ciekawych osób godnych zainteresowania. Po 
integracji nastąpił czas na krótką adorację w ci-
szy i Mszę Św. Bardzo dobrze wspominam ten 
czas oraz ludzi, których tam poznałem. Jeśli 
nadarzy się taka okazja, z chęcią pojadę za rok. 

Oliwia: Wszystko zaczęliśmy od zawiązania 
wspólnoty, później była bardzo ciekawie przed-
stawiona Droga Krzyżowa i świadectwo pana 
Grzegorza. Był również czas wolny, w którym 
mogliśmy się zintegrować z innymi, po nim 
adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej 
najważniejsze-Eucharystia. Myślę, że warto jeź-
dzić na takie czuwania, ponieważ można dobrze 
spędzić czas z Bogiem i przyjaciółmi.

Patryk: Czuwanie w Miętnem było moim 
pierwszym takim wyjazd duchowo-rekreacyj-
nym. Dzięki temu wyjazdowi zbliżyłem się do 
Boga. Był to mój pierwszy krok do nawrócenia. 
Było naprawdę fajnie i polecam każdemu z ca-
łego serca. Za rok także z chęcią pojadę.

Paweł: Na czuwaniu w Miętnem miałem 
okazję być drugi raz (pierwszy był w roku 2020). 
Podczas spotkania mogłem przeżyć bardzo dobrze 
przygotowaną Drogę Krzyżową. Po niej wysłu-
chaliśmy świadectwa młodego mężczyzny. Po-
między świadectwem, a głównym punktem, czyli 
Mszą Święta był przewidziany czas dla bliźniego.  
O północy została odprawiona Mszą Święta.

Piotr: 12.03.2022 roku odbyło się Czu-
wanie w Miętnem. Miałem nie jechać, bo 
myślałem, że nie ma sensu, ale jednak poczu-
łem w głębi duszy, że chcę tam jechać i poje-
chałem. Na początku wspólne zapoznanie, póź-
niej świadectwo. Myślałem, że będzie nudne, 
ale się myliłem, ponieważ ten pan opowiadał 
to z taką chęcią, że aż się chciało słuchać. Po-
tem była przerwa. W tym czasie zapoznałem 
się z kolegami i koleżankami z tamtych okolic. 
Po przerwie było wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i Msza Święta. Bardzo mi się podo-
bał ten wyjazd i z chęcią pojadę na następny.

Weronika: Na jednodniowym wyjeździe na 
Czuwanie do Miętnego najbardziej spodobała 
mi się Droga Krzyżowa przedstawiona za pomo-
cą cieni, przygotowana przez młodzież z KMS-u. 
Miło spędziłam godzinę wolnego czasu z zna-
jomymi. Podobało mi się również świadectwo 
Pana Grzegorza Miecznikowskiego.   

Pan Kazik poszedł do fryzjera, który starannie  
i bez pospiechu modelował fryzurę. Tymczasem 
pan Kazik bardzo się spieszył. W pewnej chwili 
fryzjer mówi:
 – Panie Kazimierzu, powoli zaczyna pan siwieć!
 – To nic dziwnego, zważywszy na tempo pań-
skiej pracy!
WPŁYW SZAFY
Przy kawie spotykają się koleżanki:
 – Wczoraj zrobiłam remanent w szafie. Przymie-
rzałam stare ciuchy i segregowałam.
 – I udało się coś odzyskać?
 – Raczej niewiele. Doszłam do wniosku, że rze-
czy trzymane długo w szafie znacznie się zmniej-
szają. A może to ja zwiększam objętość!?!
ROZMYŚLANIE
Jest piękne wiosenne słońce. Dziewczyny spa-
cerują po świeżo zrewitalizowanym siedleckim 
parku:
 – Wiesz, ciągle o nim myślę.
 – O swoim chłopaku?
 – Nie. Myślę o tym winie w promocji z Lidla, 
którego nie kupiłam ze względu na Wielki Post.
SZCZYTY ABSURDÓW
W domu dzieci nasłuchają się różnych bzdur, 
które po swojemu kojarzą, a potem powtarzają  
w szkole. Na jednej z lekcji pani nauczycielka pyta:
 – Skąd się biorą huragany w Polsce?
 – Huragany w Polsce to wynik używania pieców 
węglowych przez niezaszczepionych.
W SZKOLE ORLĄT
Studenci Dęblińskiej Szkoły Orląt skończyli zaję-
cia i idą korytarzem w kierunku wyjścia. Gdzieś  
w połowie ich drogi pani sprzątaczka zmywa 
podłogę. Są kulturalni, szanują pracę sprzątaczki 
i na paluszkach przechodzą przy ścianie:
– Przepraszamy, postaramy się jak najmniej 
przeszkadzać pani w pracy.
– Już parę lat się uczycie w Akademii Lotniczej  
i nadal nie umiecie latać!

  (Zebrał: xIJ)


