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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, 
aby mieć życie. (J 5,40) 

Rozważania do Ewangelii w V Niedzielę Wielkiego Postu (3 IV)

Pewnego dnia o świcie Jezus przyszedł do 
świątyni w Jerozolimie, aby modlić się z inny-
mi i nauczać lud. Do Jezusa przychodziło wielu 
ludzi, którzy chętnie Go słuchali, byli spragnieni 
Bożej nauki. Jezus jest najlepszym Nauczycielem 
życia, który uczy nie tylko słowami, ale i osobi-
stym przykładem. 

W dzisiejszej Ewangelii otrzymujemy kon-
kretny przykład nauczania Jezusa o Bożym mi-
łosierdziu. Tym przykładem stała się kobieta, 
którą nazywamy jawnogrzesznicą. Była win-
na poważnego grzechu – w świętym mieście 
zdradziła swego męża albo wprost zajmowała 
się prostytucją. Prawo Mojżeszowe za takie za-
chowanie przewidywało karę śmierci przez uka-
mienowanie obojga winnych. W tym przypadku 
jednak mężczyzna uniknął odpowiedzialności 
– może uciekł, może faryzeusze pozwolili mu 
odejść. Do Jezusa została przyprowadzona tyl-
ko winna kobieta. Uczeni w Piśmie i faryzeusze 
właściwie nie interesowali się jej losem, ona była 
tylko pretekstem, pionkiem w tej rozgrywce. Ce-
lem całej tej sceny było oskarżenie i potępienie 
Jezusa. Jego przeciwnicy zastawili na Niego 
pułapkę. Wszyscy rozumieli, że gdyby Jezus po-
wiedział, że należy ułaskawić tę cudzołożnicę, 
zostałby od razu oskarżony o sprzeciwianie się 
Prawu. Autorytet Mojżesza był dla Żydów święty, 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
OD TEJ CHWILI JUŻ NIE GRZESZ (J 8, 1-11) 

Ile razy spotykamy się z oskarżeniami prze-
ciwko temu, w co wierzymy, przeciw Kościołowi, 
chrześcijaństwu. Mamy naśladować Jezusa. On nie 
„walił między oczy”, pisał tylko palcem po ziemi. 
Oddajmy się prowadzeniu Ducha Świętego. On 
nas poprowadzi, w tym co, i czy w ogóle, mamy 
mówić. Pan Bóg w swojej mądrości zawsze dotyka 
sedna problemu.

Zazwyczaj nie potrzeba wielu słów, wzniosłych 
kazań, wielkich uniesień. Wystarczy jedno proste 
zdanie. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 
rzuci na nią kamień, które jest w stanie przemie-
nić serce. Trzeba je tylko usłyszeć. Ale, aby słyszeć 
trzeba być otwartym na Słowo, trzeba Go szukać, 
trzeba się w Nie wsłuchiwać.

Żydzi w konfrontacji z Jezusem poznali swoją 
grzeszność i przez to spotkanie zostali uświęceni. 
Odeszli, bo Pan Jezus dotknął ich serc, bo skruszył 
mur pychy otaczający ich serca. Konfrontacja z Je-
zusem twarzą w twarz zmusza nas do szczerości 
– wobec Niego, wobec innych i wobec nas samych. 
Czy jesteś bez grzechu? Stań przed Jezusem i od-
powiedz sobie na to pytanie. Czy masz prawo oce-
niać innych? Czy twoja świętość usprawiedliwia 
krytykowanie tych, którzy się potykają na swojej 
drodze do świętości?

Pamiętajmy, że stając na modlitwie zawsze, 
usłyszymy: Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej 
chwili już nie grzesz. Pan Jezus ma dla nas zawsze 
serce pełne miłości przebaczającej, wyrozumiałej, 
niepotępiającej, nieoceniającej. Jedyną rzeczą, 
jaką musimy zrobić to przyjść do Niego z naszą 
grzesznością, z naszymi słabościami. [www.onjest.pl]

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, 
udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali 
miłość Twojego Syna, który oddał własne życie 
za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen. 

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

niepodważalny. Jakikolwiek pozór podważania 
zasady o kamienowaniu cudzołożnic sprowa-
dziłby na Jezusa problemy. Sam mógłby wte-
dy podlegać prawu o bluźnierstwie, a za to też 
było kamienowanie. I z drugiej strony: Jezus 
nie mógł przecież podważyć własnego naucza-
nia o Bożym miłosierdziu, nie mógł wydać wy-
roku śmierci; od początku swej działalności był 
otoczony grzesznikami, których uwalniał z nie-
woli diabła i dawał im zbawienie. 

Jezus spokojnie pisze palcem po ziemi, 
pozwala się wykrzyczeć Żydom. Od wieków 
ludzie Kościoła zastanawiają się co Jezus mógł 
pisać. Były różne pomysły na ten temat, np. 
grzechy oskarżycieli lub imiona kobiet, z któ-
rymi niektórzy z nich dopuścili się cudzołó-
stwa. Jezus nie wchodzi w faryzejską pułapkę, 
ale całą sprawę rozwiązuje jednym zdaniem. 
Do dnia dzisiejszego słowa: Kto z was jest bez 
grzechu... ratują nas przed potępianiem in-
nych, które pojawia się, gdy brakuje naszego 
osobistego nawrócenia i walki z naszymi wła-
snymi grzechami. Oskarżyciele kobiety odeszli 
zawstydzeni, może coś zrozumieli. 

Na placu pozostał już tylko Jezus i kobieta, 
czyli Miłosierdzie i mizerna, potrzebująca prze-
baczenia. Jezus zwrócił się do niej z wielką de-
likatnością. Dzięki Jezusowi nikt ostatecznie tej 
kobiety nie potępił, nie został zabita. W całym 
tym wydarzeniu kobieta powiedziała tylko dwa 
słowa: Nikt, Panie i to wystarczyło, aby otrzymać 
przebaczenie – rozgrzeszenie i nowe życie. Na-
zwała Jezusa Panem, odeszła usprawiedliwiona. 
Usłyszała, że ma już nie grzeszyć. Jezus bowiem 
odrzuca grzech, ale przygarnia grzesznika. Potę-
pia zło i bierze je na siebie w krwawej męce, ale 
ratuje grzeszącego. Jezus przyszedł, by zbawiać, 
by dawać życie. (xIJ) 

Oaza Ewangelizacji!
Diakonia Ewangelizacji „Odrobina na-

dziei” zaprasza młodzież z klas pierwszych 
szkół średnich i starszych. 

Cześć! Właśnie ruszyły zapisy na Oazę Ewan-
gelizacji! Mamy nadzieję, że te krótkie rekolek-
cje będą świetną okazją do duchowego przy-
gotowania się do ONŻ1! Odbędą się w Domu 
Moria w Łukowie w dniach 8-10 kwietnia. 
Start w piątek o 17.30, zakończenie w niedzie-
lę ok. 13.30. Jedziesz na ONŻ1? A może jeszcze 
nie wiesz, czy to dla Ciebie, ale chciałbyś prze-

żyć rekolekcje z ziomkami w podobnym wieku? 
Zapisz się na Oazę Ewangelizacji i spędź piękny 
weekend z Bogiem i ludźmi!  Koszt udziału w re-
kolekcjach to 110 zł (jednak jeśli potrzebujesz 
dofinansowania, napisz o tym w formularzu 
zgłoszeniowym, a my postaramy się pomóc). 
Ilość miejsc ograniczona! Zapraszamy! 

Rekolekcje poprowadzi ks. Kamil Duszek, 
moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. 

Młodzież z parafii w sprawie wyjazdu może 
się zgłosić do ks. Ireneusza. 
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Lekarstwo jest w ranach Jezusa
7 kwietnia o godz. 18.00 w naszym sanktuarium  
odbędzie się kolejna Msza święta o uzdrowienie  
i uwolnienie.

To nabożeństwo, na które wszyscy czekamy z tęsknotą w sercu i na-
dzieją, że Bóg zadziała w naszym życiu, przynosząc ulgę w cierpieniu czy 
uwalniając nas od lęków. Wspólna, żarliwa modlitwa podczas poprzed-
nich Mszy świętych przyniosła już wiele owoców. A jak będzie przebiegało 
najbliższe nabożeństwo? Zapytaliśmy o to ks. Mariusza Barana, kapłana 
prowadzącego te modlitewne spotkania z żywym Bogiem. 

 – W związku z tym, że nabożeństwo będzie sprawowane w okresie 
Wielkiego Postu tematem najbliższej Mszy świętej jest cytat z Księgi 
Izajasza W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53, 5). Chciałbym nie tylko 
przez adorację, ale też przez Eucharystię przekazać wiernym, jak wiel-
ka jest moc w męce Chrystusa z krzyża. Będziemy prosić o uzdrowienie 
przez zatopienie w Jego krwi i cierpieniu. Eucharystia poprzedzająca ad-
orację jest tutaj niezwykle ważna, bo Słowo Boże samo w sobie może 
rozświetlić i dać nam łaskę uwolnienia, może uporządkować nasze życie, 
jeśli tylko będziemy wsłuchiwać się w nie z wiarą. Poruszę też temat bar-
dzo ważnej roli codziennej modlitwy w naszym życiu. W trakcie homilii 
podam konkretne przykłady modlitw, które pomogą nam poradzić so-
bie z pokusami, natręctwami, bólem fizycznym i duchowym. Często nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, jakim wspaniałym lekarstwem na nasze 
bolączki jest krew i męka Chrystusa na krzyżu, jak możemy dobrze wy-
korzystać w swoim życiu to, co rozważamy w Wielkim Poście. Stąd wy-
bór właśnie tego czasu na zorganizowanie kolejnej Mszy świętej o łaskę 
uzdrowienia i uwolnienia na duszy i ciele.

 – Czy przebieg nabożeństwa będzie podobny do tych odpra-
wianych wcześniej?

 – Będzie na pewno bardziej refleksyjnie. Podczas nabożeństwa skupi-
my się na tym dobru, które płynie z krzyża. Zaczniemy jak zawsze od Eu-
charystii, później nastąpi adoracja. To szczególny rodzaj modlitwy, której 
wszyscy bardzo potrzebujemy. W naszej parafii możemy adorować Jezusa 
Chrystusa w każdy czwartek w sposób indywidualny. Podczas nabożeń-
stwa 7 kwietnia będziemy to robić we wspólnocie. Modlitwa wspólnoto-
wa ma szczególną wartość. Sam Chrystus powiedział: „Gdzie dwóch albo 
trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 15-
20). My zgromadzimy się w jednej intencji, będziemy modlić się o łaskę 
zdrowia, uwolnienia na duszy i ciele. Modlitwa za siebie nawzajem w tak 
dużej grupie ma ogromną siłę i moc. Teraz, kiedy w ludziach wzrasta 
poczucie lęku związane z wojną na Ukrainie jest duża potrzeba wycisze-
nia i uwolnienia od obaw. Trzeba mieć też świadomość, że największą 

pomocą w tej na-
piętej sytuacji jest 
nasza relacja z Pa-
nem Bogiem. Ona 
da nam poczucie 
b ez p i e c ze ń s t wa . 
Naprawdę jest moż-
liwe życie bez lęku. 
Ratunkiem i obroną 
przed paniką jest 
modlitwa i rozwój 
duchowy. Bez tego 
sobie nie poradzi-
my. 

 – Jak będzie 
wyglądała ta wspólnotowa adoracja?

 – Adorację tradycyjnie rozpoczniemy od wezwania do Ducha Świę-
tego, następnie będzie modlitwa uwielbienia. Kolejnym bardzo ważnym 
elementem nabożeństwa będzie modlitwa o uwolnienie. Istotne, by 
uświadomić sobie, jak ważne jest to, że wyrzekamy się zła przed Naj-
świętszym Sakramentem. Bóg mnie widzi i słyszy, więc nawet jeśli moja 
słabość powraca, to nie ma nade mną żadnej mocy. Wyrzeczenie się zła 
przed Najświętszym Sakramentem kształtuje i zmienia moje życie. Zło nie 
ma już do mnie takiego dostępu, bo jest zatopione we krwi Chrystusa. 
Następnie będziemy się modlić o łaskę uzdrowienia, które jest w ranach 
Pana Jezusa. Spojrzymy na nasze cierpienie w perspektywie krzyża. Na 
koniec będzie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i egzorcy-
zmowanie wody. 

 – Niejednokrotnie ksiądz podkreślał, że niezwykle ważne 
jest, by uczestniczyć w tym nabożeństwie w stanie łaski uświę-
cającej i przyjąć Komunię Świętą. Czy w trakcie Mszy św. będzie 
możliwość wyspowiadania się?

 – Jeśli pragniemy uwolnienia, wyrzucenia z siebie grzechu, potrzebna 
jest spowiedź. W trakcie Eucharystii oraz przez cały czas trwania adoracji 
będzie możliwość skorzystania z tego sakramentu. Nawet jeśli ktoś nie zdą-
ży w trakcie Mszy św., to zrobi to w trakcje adoracji. Na pewno wszyscy, 
którzy zechcą się wyspowiadać, uczynią to. Zachęcam do udziału w tym 
nabożeństwie. Na pewno warto, bo modlitwa zawsze nas zmienia. 

Wszystkie osoby, które doświadczyły uzdrowienia lub uwolnienia po 
udziale w Mszach św. sprawowanych w naszej parafii mogą zgłaszać 
się ks. Mariusza Barana, by poprzez swoje świadectwo oddać chwałę 
Panu i podziękować za otrzymane łaski. (EZ)

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
Po raz szósty w Siedlcach organizowana jest  
Ekstremalna Droga Krzyżowa. 

Wydarzenie będzie miało miejsce tradycyjnie w piątek przed Niedzielą 
Palmową, czyli 8 kwietnia. Siedlecką Ekstremalną Drogę Krzyżową 
zainauguruje Eucharystia sprawowana o godz. 20.00 w kościele 
pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich przy ul. Daszyń-
skiego w Siedlcach. Po Mszy św. nastąpi indywidualne wyjście na 
jedną z dwóch tras (do wyboru wedle wła-
snego uznania): brązową – św. Jana Pawła II, 
która ma 43 km i niebieską – św. Ignacego Lo-
yola o długości 46 km. Natomiast ci uczestnicy 
wieczornej liturgii, którzy nie będą mogli wyjść 
na nocą pielgrzymkę zaproszeni są do przeżycia 
treści tegorocznych rozważań Ekstremalnej Dro-
gi Krzyżowej w kościele o godz. 21.00.

Każdy, kto chce wziąć udział w Ekstremalnej 
Drodze Krzyżowej powinien się zapisać. Orga-

nizatorzy zachęcają też do obserwowania najświeższych informacji na 
profilu FB siedleckiej EDK (https://pl-pl.facebook.com/SIEDLCE.EDK/)

Przypominamy, że zgodnie z ideą pomysłodawców Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej termin oraz trasa przejścia stanowią jedynie propozycję. Każdy 
może przeżyć taka Drogę w dowolnym czasie i miejscu. Lokalni liderzy 
podjęli się jedynie trudu wyznaczenia dwóch tras (w okolicach Siedlec) 
oraz ich logistycznego przygotowania w wyznaczonym terminie (rozsta-
wienie płonących zniczy wskazujących na kolejne stacje Drogi Krzyżowej 

oraz umieszczenie taśm i innych dodatkowych 
znaków orientacyjnych w newralgicznych punk-
tach tras). Każdy, kto wybiera się na Ekstremal-
ną Drogę Krzyżową przyjmuje na siebie wszelkie 
ryzyko związane z przejściem trasy. Należy rów-
nież pamiętać, że osoby niepełnoletnie przeby-
wają pod władzą rodzicielską i ich wyruszenie 
na trasę może odbywać się wyłącznie za zgodą 
opiekunów prawnych.  

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 
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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 4 kwietnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62)
Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie obwiniają

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 4ab))
Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną

Ewangelia (J 8, 12-20) Sąd Chrystusa jest prawdziwy
6.30 1. + Jana Łuciów w 1 r. o radość życia wiecznego – of. żona z córką

2. + Mariannę Myszkiewicz w 2 r. – of. rodzina
7.00 1. + Genowefę w 7 r. i Jana Michalskich oraz zmarłych z obu stron 

rodziny – of. p. Michalscy
2. + Aleksandrę, Józefa, Wiktora, Eugeniusza, Lucjana, Stanisławę, 

Zygmunta, zmarłych z rodz. Sysików i Montewków
3. + Antoniego w rocznicę śmierci, Helenę, Joannę i rodziców z obu 

stron rodziny – of. córka Barbara Kukawska
17.30 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Karola Pogorzelskiego w 4 r. – of. rodzice
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Wtorek 5 kwietnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Lb 21, 4-9) Wąż miedziany znakiem ocalenia
Psalm (Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 2))

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania
Ewangelia(J 8, 21-30)

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja Jestem
6.30 1. + Ryszarda Lada z okazji imienin – of. żona i córka

2. + Krystynę Łukasiuk – of. Teresa Wakuła
7.00 1. + Jolantę Skłodowską – of. Zarząd i Pracownicy Firmy APIS

2. + Marka Wareluka, Zygmunta i rodziców
3. + Elżbietę Węgrzyn – of. przyjaciółka

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Mariannę Partyn w rocznicę śmierci i zmarłych rodziców z obu 
stron rodziny – of. mąż z dziećmi

3. + Natalię Kukawską w 22 r., Eugeniusza, Jana, Zdzisławę Olędz-
ką, Mariannę Koprowską, zmarłych z rodz. Kukawskich, Kaczyń-
skich, Koprowskich i Kamińskich – of. syn Bogusław Kukawski

19.00 Nieszpory
19.30 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Środa 6 kwietnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Dn 3, 14-20. 91-92. 95) Ocalenie trzech młodzieńców

Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b))
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Ewangelia(J 8, 31-42) Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa
6.30 1. + Artura Pietrzaka – of. Strażacy z Radomyśli

2. + Reginę Toczyską – of. rodzina Anusiewiczów
7.00 1. Dz.-bł. z okazji 40 r. urodzin Agnieszki z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina
2. + Bolesława, Józefa, Mariannę, rodziców i wszystkich z rodz. 

Mamcarzów – of. żona
3. + Danutę Rzewuską w 9 r. – of. rodzina

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. + Krystynę Łęczycką – of. koleżanki Krystyna Zyśk i Bożena Sadowska
II. + Andrzeja Rucińskiego i Mariannę Rucińską
III. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia wiecz-

nego – of. żona
IV. + Mariannę Kadej – of. Zofia Borkowska
V. + Marka Andraszka – of. rodzina 
VI. + Anielę w 24 r., Antoniego, Jadwigę, Henryka – of. Maria Chromińska
VII. + Mariannę w 1 r., Stanisława

VIII. + Elenę Timothina o radość życia wiecznego – of. Pracownicy 
Fundacji Pamięci Unitów Podlaskich ARKA w Siedlcach

IX. + Elenę Tiomthina – of. znajoma parafianka
X. + Elenę Timothina – of. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracow-

nicy Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach
2. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
3. + Rafała Włodarka, Wandę Rojek, Alinę Guzek, Zdzisławę Myszkę 

– of. Małgorzata
Różaniec za Ojczyznę, małżeństwa i rodziny prowadzony przez Cristeros

Czwartek 7 kwietnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Rdz 17, 3-9) Przymierze Boga z Abrahamem

Psalm (Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Ewangelia (J 8, 51-59) Abraham ujrzał mój dzień
6.30 1. Dz.-bł. w 84 r. urodzin Sabiny i Teresy oraz z okazji 76 r. urodzin 

Stanisławy z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich – of. siostry
2. + Artura Pietrzaka – of. kolega Andrzej i emeryci strażacy z Łosic

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-
bą o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „ Złota Róża” 
Wanda Matwiejczuk

2. + Mariannę w 26 r., Walentego, Tadeusza, Weronikę Rucińskich 
oraz zmarłych z rodz. Buzuków

3. + Krystynę Łukasiuk – of. rodzina Myrchów
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Edwarda Mirońskiego w 1 r. o radość życia wiecznego  
– of. rodzina

3. + Jana Remiszewskiego w 2 r. – of. żona z rodziną
4. W intencji wszystkich chorych o łaskę uzdrowienia i uwolnienia 

na ciele i duszy
Adoracja Jezusa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Piątek 8 kwietnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

1. czytanie (Jr 20, 10-13) Pan czuwa nad sprawiedliwym
Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 (R.: por. 7))

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał
Ewangelia (J 10, 31-42) Jezus oskarżony o bluźnierstwo

6.30 1.Dz.-bł. z okazji 2 r. urodzin Maksymiliana z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. rodzice

2. + Stefana Kondraciuka
7.00 1. + Stefana, Leokadię, Edwarda, zmarłych z rodz. Góreckich, Bro-

nisława i Jadwigę Rosołek – of. Zofia Górecka
2. + Bożenę Ryś, Apolonię i Mariana Kuźniarskich, Jadwigę i Jana 

Ryś – of. Edward
3. + Annę i Gustawa Jasińskich o spokój duszy – of. syn z rodziną

16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.15 Droga Krzyżowa
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Tadeusza Wilczura w 9 r. i Roberta z racji imienin – of. żona
3. + Mariannę i Jana Kalickich – of. Marta Borkowska

19.00 Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży
Sobota 9 kwietnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKIEGO POSTU
1. czytanie (Ez 37, 21-28) Bóg gromadzi rozproszonych

Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))  
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Ewangelia(J 11, 45-57)
Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

6.30 1. + Kazimierza Bernata w 8 r. i rodziców z obu stron rodziny oraz 
Ryszarda – of. żona z dziećmi

2. Wynagradzająca za grzeszników z prośbą o przywrócenie im wiary
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Informacje o życiu parafii (3.04)

7.00 1.+ Anielę w 9 r., Stanisława w 37 r. Rzepko – of. córka Krystyna
2. + Rodziców: Franciszka w 65 r. i Stanisławę Magdziaków, brata 

Kazimierza i dziadków z obu stron rodziny – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Krystynę Łęczycką w 30 dz. po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
3. + Edwarda Piwowara, Piotra, Teresę i Jana – of. żona
4. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Poza parafią: + Stanisława w rocznicę śmierci i Janinę Wyrzy-

kowskich oraz zmarłych z rodziny – of. wnuczka
19.00 Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (dolny kościół)

Niedziela 10 kwietnia 2022 r.
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Ewangelia na procesji z palmami (Łk 19, 28-40)
Wjazd Jezusa do Jerozolimy

1. czytanie (Iz 50, 4-7) Nie zasłoniłem mojej twarzy 
przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a))
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

2. czytanie (Flp 2, 6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Ewangelia (Łk 22, 14 – 23, 56) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Władysławę w 40 r., Józefa, Bronisławę, Antoniego i Andrzeja 

– of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Józefa w 25 r., Mariannę, Tadeusza, Mariana, Radosława Podnie-
sińskich i dziadków z obu stron rodziny – of. Henryka Szczepanik

3. + Eugeniusza Rozbickiego w 3 r. i Mariannę Rozbicką – of. Teresa 
Rozbicka

9.45 Modlitwa wypominkowa
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Bogusława i Jadwigi z 23 r. ślubu z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Jadwiga Machała
2. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

11.30 1. Dz-bł. o dar miłości doskonałej dla Roberta i Anny Borkowskich
2. Dz.-bł. w 7 r. urodzin Aleksandra z prośbą o dary Ducha Świętego 

i opiekę św. Józefa
13.00 1. W intencji Parafian

4 dzień nowenny przed beatyfikacją Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowanie z grupy drugiej i ich rodziców
16.30 1.Dz.-bł. w intencji młodzieży w parafii
18.00 1. + Za rodziców: Aleksandra i Stanisławę Popowskich, Janinę  

i Aleksandra Malinowskich oraz krewnych z obu stron rodziny  
– of. córka Teresa Malinowska

19.00 Miejska Droga Krzyżowa
21.30 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 3 kwietnia: Piąta Niedziela Wielkiego Postu, 
pierwsza niedziela miesiąca, zasłaniamy krzyże.
•	Spotkanie rodziców i dzieci z klas pierwszych przygotowujących 

się do I Komunii Świętej o godz. 11.00 w kościele. 
•	Modlitwy trzeciego dnia nowenny przed beatyfikacją Służebnicy Bo-

żej Pauliny Jaricot, adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie z Ko-
łami Żywego 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 uczestniczymy w Eucha-
rystii 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 PONIEDZIAŁEK 4 kwietnia:

•	Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym  
o godz. 17.30. Następnie Eucharystia za zmarłych i spotkanie Apostolatu.
 Q WTOREK 5 kwietnia: 

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

 Q ŚRODA 6 kwietnia: pierwsza środa miesiąca
•	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 przed Najświętszym Sakramentem za Ojczyznę,  

o pokój, za rodziny i małżeństwa prowadzony przez Cristeros
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.
 Q CZWARTEK 7 kwietnia: pierwszy czwartek miesiąca

•	Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska” o godz. 16.00 w kościele. 
•	O godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji wszystkich 

chorych o łaskę uzdrowienia i uwolnienia na ciele i duszy. Po li-
turgii adoracja Jezusa. W czasie adoracji możliwość przystąpienia do sa-
kramentu pokuty i pojednania. Po nabożeństwie będzie egzorcyzmowana 
(błogosławieństwo) woda.
 Q PIĄTEK 8 kwietnia: 

•	Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ:
•	o godz. 16.30 z udziałem dzieci. W tym dniu dzieci po zakoń-

czeniu Drogi Krzyżowej zapraszamy na spotkanie z animatora-
mi z oazy do dolnego kościoła. 

•	o godz. 17.15 dla wszystkich
•	o godz. 19.00 dla wszystkich ze szczególnym udziałem młodzieży
 Q SOBOTA 9 kwietnia: 

•	Od godz. 9.00 robienie palm w dolnym kościele.
•	Spotkania formacyjne i ćwiczenia liturgiczne przed Triduum  

Paschalnym dla Liturgicznej Służby Ołtarza w kościele:
•	 godz. 9.00 – lektorzy (dorośli i młodzież „w albach”) i kandydaci na lektorów
•	godz. 10.00 – kandydaci na ministranta z klas 1-3 
•	godz. 11.00 – ministranci młodsi z klas 4 – 5 i kandydaci w tym wieku
•	 godz. 12.00 – ministranci starsi z klas 6 – 8 i starsi oraz kandydaci w tym wieku
•	Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” w sali przy za-

krystii o godz. 13.00. Zapraszamy młodzież do śpiewania i grania w scholi. 
•	Przygotowania do Misterium „A z tej śmierci życie tryska”. Zapraszamy 

młodzież chętną do udziału w przedstawieniu o Męce, Śmierci i Zmartwych-
wstaniu Jezusa na próbę o godz. 14.00 w kościele. Potrzeba aktorów do 
ról męskich (Apostołowie, uczniowie, Żydzi, żołnierze żydowscy i rzym-
scy) i osób do śpiewania w chórze, jak również osób dorosłych do pomocy.

•	 Spotkanie dla wszystkich, którzy należą do Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka jako członkowie lub kandydaci i wszystkich zainteresowanych te-
matyką trzeźwościową i duchową walką o wolność od wszelkich uzależ-
nień rozpocznie się o godz. 19.00 w dolnym kościele. W czasie spotkania 
konferencja, świadectwa i Nieszpory o godz. 20.00. Zapraszamy. 
 Q NIEDZIELA 10 kwietnia: Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 

•	Przed kościołem przed Mszami świętymi młodzież z oazy będzie roz-
prowadzała własnoręcznie wykonane PALMY. Dobrowolne ofiary 
składane przy tej okazji będą przeznaczone na dofinansowanie udziału 
dzieci i młodzieży w rekolekcjach oazowych i na potrzeby wspólnoty.

•	Modlitwa wypominkowa o godz. 9.45.
•	Procesja z palmami wokół kościoła rozpocznie Eucharystię o godz. 

11.30. Na pozostałych Mszach świętych również poświęcenie palm. 
•	 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy drugiej i ich rodzi-

ców o godz. 15.30 w kościele. Po spotkaniu uczestniczymy w Eucharystii o godz. 
16.30, która będzie sprawowana w intencji młodzieży z naszej parafii. 

•	 Z naszej parafii wyrusza Miejska Droga Krzyżowa. Początek o godz. 19.00. 
•	Nie będzie Gorzkich Żalów ani adoracji po Mszy świętej wieczorowej. 
•	Nieszpory o godz. 21.30 w dolnym kościele.

 Q Trwają ZAPISY NA REKOLEKCJE oddania życia Jezusowi przez 
Maryję. Rekolekcje rozpoczną się 28 kwietnia. Należy się do nich przy-
gotować przez lekturę „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP”  
św. Ludwika Maria Grignion de Montfort i modlitwę. Zapisywać się można 
w zakrystii i u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490).

 Q Przyjmowanie intencji mszalnych na 2023 r. od 25 kwietnia. 

WEŹ I CZYTAJ 
W sklepiku pod chórem można nabyć Pismo Święte i książki religijne 

pomocne w rozwoju wiary (w bardzo promocyjnych cenach). 
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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

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Dziękujemy osobom,  
które składają ofiary na tacę 

i wpłacają na konto.

•	 Piotr Radzikowski, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach  
i Klaudia Siestrzewitowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	Wojciech Mróz, kawaler z parafii Zesłania Ducha Świętego w Starej 
Iwicznej i Marta Myszkiewicz, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	Marcin Grudziński, kawaler z parafii tutejszej i Kinga Justyna Jasiń-
ska, panna z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Krzymoszach 
– zapowiedź 1  

Na Kościół
z ul. Mieszka I 16 – 100 zł
z ul. Sokołowskiej 84 – 300 zł 
Na kwiaty do Grobu Pańskiego 
Koło Żywego Różańca ze wsi Żytnia – 60 zł 
Koło Żywego Różańca nr 13 – 70 zł 
Koło Żywego Różańca nr 16 – 80 zł 
Koło Żywego Różańca nr 17 – 100 zł 

Elena Timokhina (+26.03.2022)
Apostołka powołań, świadek miłości Bożej do człowieka, prawdziwa 

misjonarka, która pragnęła wszystkich zaprowadzić do Boga, przyjaciół-
ka, która z miłością mówiła prawdę prosto w oczy, uśmiechała się także 
do zwykłych przechodniów. Cierpiała i oddawała swoje cierpienia za 
powołania. Założycielka Wspólnoty „Sióstr dla Powołań” św. Jana Pawła 
Il, których charyzmatem jest troska o powołania w Kościele. Urodzona 
na Syberii, modelka, prezenterka telewizyjna, katechetka, organistka, 
filolog, teolog, pacjentka onkologii i lekarz dusz ludzkich, kochająca 
Boga i ludzi, pragnąca świętości – w takiej opinii „odeszła do Domu Ojca”. 
Polecając Miłosiernemu Bogu zmarłą siostrę Elenę, włączamy się w dzieło 
powołań, któremu oddała swoje życie i modlimy się.

W środę 30 marca o godz. 10.00 pod 
przewodnictwem ks. biskupa Grzego-
rza Suchodolskiego, z udziałem wielu 
kapłanów i wiernych, była sprawowana 
Eucharystia pogrzebowa za śp. Elenę. 
Dziękujemy Panu Bogu za dar Eleny, która 
posługiwała również w naszym kościele, 
prowadziła przez pewien czas Muzyczny 
Zespół Dziecięcy „Światełko”, katechizo-
wała w Szkole Podstawowej nr 9. 

Można pomóc 
•	Jeśli chcesz pomóc w wykonywaniu palm wielkanocnych, możesz 

przynieść bazie, zielone gałązki, ozdoby i inne rzeczy do dolnego kościo-
ła w piątek 8.04 po południu lub w sobotę 9.04 rano. Wspólne robienie 
palm jest w sobotę od godz. 9.00. 

•	 Jeżeli w domach są nieużywane komże ministranckie i alby lektor-
skie, można je przynieść do zakrystii – nowi ministranci i lektorzy będą 
mieli w co się ubrać do służby. 

•	 Jeśli ktoś posiada stroje lub rekwizyty, które można by wykorzy-
stać w Misterium o Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa, prosi-
my o kontakt – ks. Ireneusz. 

Parafialny Zespół Caritas
•	W zakrystii można otrzymać papierową Torbę Miłosierdzia,  

którą po wypełnieniu produktami żywnościowymi i innymi,  
należy przynieść do PZC.  

•	W przedsionku kościoła PZC rozprowadza baranki wielkanocne,  
paschałki (świece na Wielkanoc), karty świąteczne. 

KERYGMAT  
Opowieść o Bogu, który pragnie 

naszego zbawienia – część 1
BOŻA MIŁOŚĆ 

Ukochałem cię odwieczną miłością. Jr 31,3
Bóg kocha cię osobiście. 

Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest twoim Ojcem. Iz 43, 1 
Ja i ty jesteśmy cudem w oczach Boga. Ps 139,14 
Bóg kocha ciebie miłością skierowaną do ciebie od zawsze. Jr 31,3

Bóg kocha cię bezwarunkowo. 
Bóg nie kocha cię za to co robisz, ale dlatego, że jest Miłością. J 4,8b 
Bóg jest wszechmogący, ale jest jedna rzecz, której Bóg nie może: 
przestać cię kochać. 2 Tm 2,13 
Bóg kocha cię takiego jakim jesteś, razem z twoimi zaletami i wadami. 
Bóg kocha cię, bo jesteś Jego dzieckiem, nigdy nie zapomina o tobie. Iz 54,10

Bóg pragnie tylko twojego dobra. 
Bóg pragnie twojego szczęścia, ma dla ciebie wspaniały plan. Ef 3,20 
Bóg kocha ciebie i prosi cię, byś uwierzył w Jego miłość. Ps 37,5 

Pozwól się kochać Bogu! 
Bóg nas prosi nie o to byśmy Go kochali, 
ale abyśmy pozwolili Mu się kochać. 1 P 5,7 
Nie musisz Boga szukać, pozwól się Jemu szukać, 
znaleźć ciebie. Łk 15, 3-6.8-9

Konkluzja: PRZYJMIJ JEGO MIŁOŚĆ, POZWÓL SIĘ JEMU KOCHAĆ!

Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca  
na II kwartał 2022 r. 
Stałe intencje modlitewne diecezji siedleckiej.
1. O rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf 
Niepokalanego Serca Maryi.
2. O nawrócenie grzeszników.
3. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
4. O łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi.
Kwiecień
Za służby medyczne. Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały 
zaangażowanie służb medycznych w opiekę nad osobami chorymi i star-
szymi, szczególnie w najuboższych krajach.
Diecezjalna – O właściwie przygotowanie członków Wspólnoty Żywego 
Różańca do beatyfikacji Pauliny Jaricot 22.05 2022. 
Maj
O wiarę   dla młodych ludzi. Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani  
do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, 
głębokiego rozeznania, odwagi, wiary i oddania służbie.
Diecezjalna – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych 
biskupów: Kazimierza i Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla kapła-
nów i osób konsekrowanych.
Czerwiec
Za rodziny. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie,  
aby przez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością  
w codzienności.
Diecezjalna – O dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, aby rozpozna-
wali we współczesnym świecie prawdziwe wartości i nie ulegali zwodni-
czym ideologiom oraz o święte powołania dla młodzieży do kapłaństwa  
i życia konsekrowanego i misji w naszej diecezji.

ŻYCIE  
W ŚWIETLE (2)

•	Pod krzyżem jest wystawiona skarbonka, do której możemy składać 
ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać!
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(opr. xHD)

Światowy Kongres Komików podjął decyzję:
 – Ze względu na poważną sytuacje, jaka panu-
je na całym świecie Prima Aprilis przenosimy na  
10 maja.
KONKURENCJA
Młody, poważnie myślący o przyszłości człowiek, 
pyta mędrca:
 – Mistrzu. Powiedz mi w jakiej dziedzinie mógł-
bym zrobić wielką karierę?
 – Bądź dobrym człowiekiem. W tej dziedzinie jest 
duża szansa i bardzo mała konkurencja.
KOMPLEMENT
W domu przygnębienie spowodowane wojną na 
Ukrainie. Żona mówi do męża:
 – Marku, powiedz mi jakiś komplement. Będzie 
mi weselej.
 – Dobrze, Zosiu. Powiem ci, że ty masz naprawdę 
fajnego męża!
ZDROWOTNE DANIE
Po udanej operacji na wyrostek pan Jurek leży  
w szpitalu. Jest podłączony do kroplówki, czuje 
głód, ale musi zachowywać dietę. Pani salowa pyta:
 – Podać panu kaczkę?
 – Oj tak, kochaniutka, z frytkami i surówką!
ZWYCIĘŻYĆ STRACH
Rodzina podejmuje strategiczną decyzję:
 – Jeśli dowiemy się o zbliżaniu kolejnej fali epide-
mii, nie dopuścimy do zarażenia strachem siebie  
i swojej rodziny. Założymy maskę na nasz telewizor!
GODZINY PRACY
Jest letni długi weekend. Cała rodzina wyjecha-
ła na wieś do dziadków. Dziewczyna SMS-uje  
ze swoją koleżanką, która mieszka w Siedlcach. 
Koleżanka pyta:
 – Co tam, jak tam?
 – Wszystko w porzo, tylko pełno tu owadów.
 – Przez cały dzień?
 – Tak, łajzy pracują na dwie zmiany. Muchy 6.00-
22.00, a komary 22.00-6.00.
2 LATA DO TYŁU
Rozmowa z Covidem w tle:
 – Dobrze, że ta epidemia powoli się kończy. Tyle 
ludzi przez dwa lata bało się śmierci.
 – W rzeczywistości zmarnowali dwa lata bojąc się 
normalnie żyć!

4 lektorów z naszej parafii  
pobłogosławionych do posługi 

W siedleckiej katedrze miała miejsce w sobotę, 26 marca ceremonia upoważnienia do pełnienia 
funkcji lektora. Włączenia do tej posługi blisko 160 ministrantów z diecezji siedleckiej, dokonał 
biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski. W trakcie Mszy św. dziewięciu ka-
techumenów odbyło kolejny etap przygotowania do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijań-
skiej. W homilii hierarcha mówił, że trzeba dziękować Bogu, że tak wielu młodych chce pełnić 
tę zaszczytną funkcję lektora przy ołtarzu. – Niech to nas jeszcze bardziej umacnia, że jesteśmy 
jednym ciałem Chrystusa. Chrystus kochając nas mówi: „Potrzebuję Ciebie, Idź dalej za Mną, nie 
rezygnuj. Idź aż do końca, każdego dnia odkrywaj jaki jest Mój zamysł miłości względem Ciebie. 
Zmieniaj swoje życie, odkrywaj swoje powołanie i bądź żywą cząstką Kościoła, Mego mistycznego 
ciała” – zaznaczył biskup.  Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Kurs lektora ukończyli i błogosławieństwo w katedrze siedleckiej przyjęli Jakub Mitrzak,  
Paweł Czerniec, Marcin Błoński i Jan Świnarski. Gratulujemy i życzymy łaski Bożej. 

ŚWIADECTWA NASZYCH LEKTORÓW: 
Jakub: Kurs lektorski był ciekawym doświadczeniem. Pomimo jedenastu lat stażu ministranc-

kiego uważam, że dowiedziałem się nowych rzeczy w zakresie liturgiki, a także dotyczących Pisma 
Św. Uważam, że kurs pomógł mi zarówno w rozwoju duchowym oraz jako lektorowi. Sama uro-
czystość ustanowienia w katedrze była również ciekawa, bo na jednej Mszy było zarówno nasze 
ustanowienie, jak i przyjęcie katechumenów.

Jan: Szczęść Boże. Po paru dobrych latach służby przy ołtarzu jako ministrant, zostałem lekto-
rem. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i dziękuję Bogu za łaski, które mi dał podczas przy-
gotowania do nowej posługi. Szkolenie do nowego zadania trwało parę miesięcy. Podczas każdego 
spotkania dowiadywałem się czegoś nowego. Czasem ćwiczenia fonetyczne, czasem uczenie się na 
błędach innych lektorów. Podczas spotkań była również szansa na zbliżenie się do Boga, poprzez 
omawiane tematy o duchowości. Zachęcam każdą osobę, która myślała nad podjęciem w życiu 
nowych wyzwań do posługi lektora, zapewniam, że będzie warto!

Marcin: Będąc na kursie lektora bardzo mi się podobało. Wykłady które mieliśmy i spotkania 
bardzo dużo dały mi nowej wiedzy o liturgice, a także o innych rzeczach. Na koniec kursu mieliśmy 
Mszę świętą, na której zostaliśmy pobłogosławieni na lektorów.

MIEJSKA DROGA KRZYŻOWA
Niedziela Palmowa – 10 kwietnia 2022 r.
Trasa: od kościoła św. Józefa do Katedry. Rozpoczęcie: godz. 19.00.
Delegacje niosące krzyż:
Z kościoła do stacji 1: Alumni Wyższego Seminarium Duchownego
Od stacji 1 do stacji 2: Biskupi, duchowieństwo i osoby konsekrowane
Od stacji 2 do stacji 3: Przedstawiciele parafii św. Józefa
Od stacji 3 do stacji 4: Przedstawiciele parafii pw. św. Stanisława
Od stacji 4 do stacji 5: Przedstawiciele parafii pw. św. Teresy
Od stacji 5 do stacji 6: Przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Od stacji 6 do stacji 7: Przedstawiciele władz i samorządu Miasta Siedlce
Od stacji 7 do stacji 8: Przedstawiciele wojska i parafii garnizonowej
Od stacji 8 do stacji 9: Przedstawiciele parafii Ducha Świętego
Od stacji 9 do stacji 10: Przedstawiciele parafii pw. św. Maksymiliana
Od stacji 10 do stacji 11: Przedstawiciele parafii pw. św. Jana Pawła II
Od stacji 11 do stacji 12: Przedstawiciele parafii Bożego Ciała
Od stacji 12 do stacji 13: Przedstawiciele parafii pw. bł. Męczenników Podlaskich 
Od stacji 13 do stacji 14: Przedstawiciele parafii Miłosierdzia Bożego
Od stacji 14 do Katedry: Przedstawiciele parafii Katedralnej


