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Ewangelia (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Pójdź za Mną Drogą Krzyżową
Rozważania do Ewangelii w Niedzielę Palmową (10 kwietnia)

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
W DRODZE Z JEZUSEM (Łk 19, 28-40) 
Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. 

Większa część Ewangelii św. Łukasza mówi o po-
dróży Jezusa do Jerozolimy. Idzie razem ze swoim 
Ojcem, przecież mówił „ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 
Czy życie każdego z nas nie jest taką właśnie po-
dróżą? Na końcu też jest śmierć, ale czy wiesz, co 
będzie potem? Jezus liczył na Ojca i nie zawiódł się. 
A ty na kogo albo na co liczysz? Jezus szedł całą 
drogę z Ojcem a ty z kim albo z czym idziesz? Czy 
idzie z tobą Bóg na którego możesz liczyć? Czy ty 
idziesz z Nim, to znaczy czy zapraszasz Go do tej 
drogi, do tego, aby był obecny we wszystkich two-
ich życiowych wydarzeniach – aby nadawał sens 
pracy, wychowaniu dzieci, relacjom małżeńskim 
i rodzinnym? Może ciągle warto ryzykować takie 
zaproszenie, przecież obiecał – „przyszedłem po 
to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” 
(J10, 10).

Jezus idzie do miejsca, gdzie znajdzie śmierć, 
ale dla mnie i dla ciebie będzie to śmierć, z któ-
rej może zrodzić się nasze życie, bo dzięki ofierze 
Jezusa Bóg przebaczy nasze grzechy. Mało tego, 
zobacz ile dobra dokonało się na tej drodze – ile 
uzdrowień, uwolnień, nakarmieni ludzie – nakar-
mieni chlebem i słowem mogą rozpocząć coś na 
nowo. Zyskują nową nadzieję. Czy masz pojęcie, 
ile dobra dokona się w twoim życiu, gdy do swojej 
Jerozolimy, do swojego końca będziesz szedł razem  
z Jezusem, gdy będziesz słuchał Jego głosu w Bo-
żym Słowie i szedł za Nim? Ile dobra z tego będzie 
dla ciebie, współmałżonka, dzieci, innych ludzi? 
Tysiące, setki tysięcy ludzi w historii Kościoła po-
kazały, że to ma sens. Dlatego daj się odnaleźć 
Jezusowi i idź z Nim do Jerozolimy. [www.onjest.pl]

Przeżywamy Niedzielę Palmową, czyli Męki 
Pańskiej. Liturgia tego dnia łączy w sobie radosne 
wspomnienie królewskiego wjazdu Jezusa do Jero-
zolimy i opowiadanie Jego chwalebnej Męki. Zba-
wiciel przybywa do świętego miasta, aby w nim 
umrzeć i zmartwychwstać. On jeden doskonale 
wie, co się stanie w najbliższych dniach. Tłumy, 
które go pozdrawiają, uczniowie, którzy są dum-
ni z tryumfu swego Nauczyciela, a nawet faryze-
usze, którym to wszystko się nie podoba, nie ro-
zumieją wydarzenia, w którym uczestniczą. A my? 
Jak zachęca Kościół święty w liturgii tej niedzieli, 
wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką 
wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy 
uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili 
udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Weźmy do 
rąk nasze palmowe gałązki symbolizujące zwy-
cięstwo i pójdźmy tam, gdzie idzie nasz Król. Zjed-
noczmy się z Chrystusem, abyśmy wydali dobre 
owoce. 

Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym ma 
się w nas dokonać coś wielkiego – śmierć starego 
człowieka, śmierć dla grzechu i zmartwychwstanie 
dla Boga, nowe życie w Chrystusie. Bóg uczyni dla 
nas wielkie rzeczy. Po raz kolejny otrzymamy zapro-
szenie do odnowienia przymierza chrztu. W przeci-
wieństwie do tłumów, uczniów i faryzeuszów wie-

my, co wydarzy się w czasie Triduum Paschalnego. 
Nie wystarczy jednak tylko wiedzieć. Zbawienie 
otrzymuje nie ten, kto wiele wie o Chrystusie, ale 
ten, kto wierzy Chrystusowi, kto idzie drogą wska-
zaną przez Niego. 

Pozdrawiając Chrystusa tłumy uczniów i sym-
patyków wołały: Błogosławiony Król, który przy-
chodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała 
na wysokościach. Wydaje się, że tamci ludzie 
odkryli tajemnicę tożsamości Nauczyciela z Na-
zaretu. Wydaje się, że wreszcie zrozumieli, że 
Jezus przyszedł do nich w imię Boga, aby wy-
pełnić Jego plan obdarzenia ludzkości poko-
jem i chwałą. Wydaje się, że po tylu miesiącach 
intensywnej pracy głoszenia Ewangelii trud Jezu-
sa zostaje doceniony; ludzie dziękują Mu przecież 
za słowa i czyny, w których ukazał miłosierne 
oblicze Ojca. Pojawiające się okrzyki „Hosanna” 
wyrażają nadzieję na zbawienie, które stanie 
się udziałem krzyczących, gdy wybrany przez 
nich Król zasiądzie na tronie Dawida, przepę-
dzie Rzymian i zapewni dobrobyt Izraelowi. 
Wielu Żydów oczekiwało więc zbawienia do-
czesnego, a Jezus zaproponował coś większego 
– zbawienie wieczne. 

Po kilku dniach okaże się, że tłumem można 
łatwo manipulować. Łatwiej krzyczeć z wszyst-
kimi i tak jak wszyscy, aby się wszystkim nie 
narazić. Ci, którzy wołali „Hosanna” w Wielki 
Piątek nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając 
się, aby Go ukrzyżowano (Łk 23, 23). 

W nas również jest tak wielka niestałość. To 
my wołamy: Hosanna i Na krzyż z Nim! Od za-
chwytu Chrystusem szybko pod wpływem róż-
nych manipulacji przechodzimy do odrzucenia 
Chrystusa. Pod krzyżem była tylko Matka i naj-
wierniejsi przyjaciele Pana. Czy będziemy wśród 
nich? Czy mamy odwagę przyznać się do Ukrzy-
żowanego i Zmartwychwstałego?  (xIJ)

Drodzy Księża posługujący w naszej parafii!
Dziękujemy za Waszą obecność, zaangażowanie, za każde słowo wypowiedzia-

ne na chwałę Pana. Życzymy Wam obfitości Bożych łask i nieustającej opieki Ma-
ryi i św. Józefa. Niech Wasze powołanie i codzienna praca duszpasterska wydadzą 
wielkie owoce i wleją w serca wiernych tę miłość do Boga, z którą Wy codziennie 
Mu służycie. Niech Wasza droga duszpasterska nadal tak pięknie się realizuje! 

Wszystkiego dobrego!
Parafianie

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
aby dać ludziom przykład pokory do naślado-
wania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało 
i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę 
płynącą z Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego 
zmartwychwstaniu. 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. (xIJ)
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Kompendium wiadomości o świętowaniu Paschy – fragmen-
ty dokumentu Stolicy Apostolskiej: „List okólny o przygotowa-
niu i obchodzeniu świat paschalnych” z dnia 16.01.1988 r.

WIELKI TYDZIEŃ
W Wielkim Tygodniu sprawuje Kościół zbawcze misteria dokonane przez 

Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego 
wjazdu do Jeruzalem. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwart-
ku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, które 
trwa w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii Paschalnej 
i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

a) Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
Wielki Tydzień rozpoczyna się w „Niedziele Palmową, czyli Męki Pań-

skiej”, która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki. 
Od najdawniejszych czasów upamiętnienie wjazdu pana do Jeruzalem od-
bywa się przez uroczystą procesję. Chrześcijanie obchodzą to wydarzenie, 
naśladując aklamację i gesty żydowskich dzieci, które wyszły na spotkanie 
Pana i śpiewały Nabożne Hosanna. W procesji niech wierni biorą udział, 
niosąc gałązki palm lub innych drzew. Kapłan i usługujący, również niosą 
palmy, idą przed ludem. Palmy lub inne gałązki błogosławi się po to, aby 
były niesione w procesji. Palmy przechowywane w domu przypominają 
wiernym o zwycięstwie Chrystusa, które uczcili w procesji. Opowiada-
niu o Męce Pańskiej przysługuje szczególnie uroczysty charakter. Radzi się, 
aby było śpiewane lub czytane w tradycyjny sposób, to znaczy przez trzech, 
którzy dzielą miedzy siebie rolę Chrystusa, narratora i ludu.

b) Msza Krzyżma
Msza Krzyżma, w której biskup koncelebrując ze swoim prezbiterium 

konsekruje Krzyżmo święte i błogosławi inne oleje (olej chorych i kate-
chumenów), jest jakby ujawnieniem jedności prezbiterów ze swoim bi-
skupem w jednym i tym samym kapłaństwie i w posłudze Chrystusa. Na 
mocy tradycji Msza Krzyżma jest sprawowana w Wielki Czwartek.

TRIDUUM PASCHALNE W OGÓLNOŚCI

Świętowanie Paschy (cz.1)

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku 
począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów 
Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany, jako Tridu-
um Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Nazy-
wa się go „Triduum Paschalnym” ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecz-
nia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez 
sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych 
Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

W ciągu dwóch pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, 
kiedy to zgodnie z pierwotna tradycją Kościół pości, ponieważ Oblu-
bieniec został zabrany. Wszędzie należy zachować post i wstrzemięźli-
wość w Wielki Piątek Męki Pańskiej; doradza się, aby był on przedłużony 
także na Wielką Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym du-
chem przeszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania.

Zaleca się wspólne sprawowanie Godziny Czytań i Jutrzni w Wielki 
Piątek Męki Pańskiej i w Wielką Sobotę. Oficjum to, nazwane niegdyś 
„Ciemną Jutrznią”, winno otrzymać właściwe miejsce w pobożności 
wiernych i dopomaga do nabożnej kontemplacji: Męki, Śmierci i pogrze-
bu Pana w dorocznym oczekiwaniu na Jego Zmartwychwstanie.

Do należytego sprawowania Paschalnego Triduum konieczna jest od-
powiednia liczba usługujących i ministrantów, którzy winni być starannie 
pouczeni o czynnościach, które mają wykonać. Niech duszpasterze zabie-
gają o to, aby możliwie jak najlepiej wyjaśnili wiernym znaczenie i porzą-

dek obrzędów i przygotowali ich do czynnego i owocnego uczestnictwa.
Śpiew ludu, usługujących i kapłana celebrującego ma szczególne zna-

czenie w obrzędach Wielkiego tygodnia, a zwłaszcza w ciągu Paschalnego 
Triduum, ponieważ bardzo odpowiada uroczystemu charakterowi tych 
dni, a także dlatego, że teksty najbardziej osiągają swoją wymowę wtedy, 
gdy są śpiewane.

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ WIELKIEGO CZWARTKU
Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół 

Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan 
Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłował swoich na świecie do koń-
ca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoja 
krew, dał apostołom do spożywania oraz im i ich następcom w kapłaństwie 
nakazał, aby Je ofiarowali. Cała wewnętrzna uwaga winna się kierować 
ku misteriom upamiętniającym zwłaszcza w tej Mszy św.: jest to ustano-
wienie Eucharystii, ustanowienie sakramentu kapłaństwa oraz Pańskie 
przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w homilii.

Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawuje się w godzinach wieczornych, w cza-
sie bardziej sprzyjającym czynnemu uczestnictwu miejscowej wspólnoty. 
Hostie do komunii powinny zostać konsekrowane podczas samej Ofia-
ry. Należy konsekrować tyle chleba, by wystarczyło także do udzielania 
komunii św. w dniu następnym. W celu przechowania Najświętszego 
Sakramentu należy przygotować i urządzić kaplicę, tak, aby sprzyjała 
medytacji. Jej wystrój winien być surowy i skromny, zgodnie z liturgią 
tych dni. Jeśli istnieje taki miejscowy zwyczaj, podczas śpiewu Chwała na 
wysokości Bogu uderza się w dzwon; po skończeniu tego śpiewu dzwony 
milkną aż do Chwała na wysokości w Wigilie paschalną. Zamiast nich są 
używane kołatki.

Odbywające się zgodnie z tradycją obmycie nóg (mandatum) wybranym 
mężczyznom oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł nie po to, 
aby Mu służono, lecz aby służyć. Wypada tę tradycję zachować i wyjaśnić 
właściwy jej sens. Dary dla ubogich, zwłaszcza zebrane w czasie wielkopo-
stnym jako owoce pokuty, należy przynieść w procesji na przygotowanie 
darów, podczas, gdy lud śpiewa Gdzie miłość wzajemna i dobroć. Jest rzeczą 
stosowną, jeżeli w czasie Komunii diakoni i akolici albo szafarze nadzwy-
czajni biorą ze stołu ołtarzowego Eucharystię, aby potem zanieść ją do cho-
rych, którzy mają przyjąć komunię św. w domu. W ten sposób chorzy mogą 
się głębiej złączyć z Kościołem sprawującym Eucharystię.

Po modlitwie po Komunii formuje się procesja: na jej czele idzie 
usługujący z Krzyżem, następnie idą usługujący z zapalonymi świecami  
i z kadzidłem. Przez kościół zanosi się Najświętszy Sakrament do miejsca, 
gdzie będzie przechowywany. Nie należy używać terminu „ciemnica”. De-
koracja miejsca przechowania NS powinna jednoznacznie wskazywać na 
tajemnicę Eucharystii. W czasie przeniesienia NS śpiewa się hymn: Sław, 
języku, tajemnicę lub inna pieśń eucharystyczną. Należy zaprosić wier-
nych, aby po Mszy Wieczerzy Pańskiej poświęcili stosowna część nocy na 
adorację Najświętszego Sakramentu uroczyście przechowywanego w tym 
dniu w kościele. Zależnie od okoliczności podczas trwania adoracji eu-
charystycznej można odczytać jakąś część Ewangelii wg św. Jana (rozdz. 
13-17). Po północy jednak adoracja winna się odbywać bez zewnętrznej 
okazałości, ponieważ rozpoczął się już dzień Męki Pańskiej.

Po Mszy obnaża się ołtarz, przy którym była sprawowana. Wypada 
okryć krzyże w kościele czerwoną lub fioletową zasłoną, chyba, że uczy-
niono to już w sobotę przed V Niedzielą Wielkiego Postu.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
W tym dniu, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, 

Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując 
Krzyż, wspomina narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzy-
żu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Zgodnie z najdaw-
niejsza tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii 
świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej; 
chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może 
być zaniesione o każdej porze dnia.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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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 11 kwietnia 2022 r. WIELKI PONIEDZIAŁEK
1. czytanie (Iz 42, 1-7) Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 2. 3. 13-14 (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Ewangelia(J 12, 1-11) Namaszczenie w Betanii
6.30 1.+ Henryka i Franciszka Czarnockich, Eugenię i Juliana Borkow-

skich, Danutę i Mariana Borkowskich i Władysława i Władysła-
wę Stańskich – of. Hanna Borkowska

2.+ Krystynę Łukasiuk – of. córka chrzestna Hanna Bielecka
7.00 1. + Wacława Piekarta w 20 r., rodziców Antoniego i Stanisławę 

oraz rodzeństwo – of. córka Maria
2. + Alfredę i Stanisława Nowackich
3. + Janinę Rudnicką w 1 r. – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego – of. żona

2.+ Tadeusza Chojeckiego oraz rodziców z obojga stron rodziny  
– of. żona Maria Chojecka

3. + Marka, Martę, Leona i Józefa – of. Janusz Nasiłowski
19.00 Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska”

Wtorek 12 kwietnia 2022 r. WIELKI WTOREK
1. czytanie (Iz 49, 1-6) Ustanowię cię światłością dla pogan

Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17 (R.: por. 15a))
Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

Ewangelia(J 13, 21-33. 36-38)
Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

6.30 1. + Krystynę Łukasiuk – of. Koło Gospodyń Wiejskich w Strzale
2. + Jerzego Szostka w 5 msc. z prośbą o radość życia wiecznego 

– of. siostra z rodziną
7.00 1. + Jolantę Skłodowską – of. mąż

2. + Jana Dadacza w rocznicę śmierci – of. córka z rodziną
3. + Krzysztofa w 19 r., Marię, Henryka i Sławomira – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. Dz.-bł. z okazji 12 r. urodzin Macieja z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Świętego Patrona – of. rodzice

3. + Stanisławę i Czesława Zych i siostrę Halinę Lewczuk – of. cór-
ka z rodziną

4. + Joannę Rosa-Kowalczyk w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

19.00 Nieszpory (dolny kościół)
19.30 Katecheza paschalna dla wszystkich – spotkanie osób posługują-

cych w czasie Triduum Paschalnego (dolny kościół)
Środa 13 kwietnia 2022 r. WIELKA ŚRODA

1. czytanie (Iz 50, 4-9a) Proroctwo o cierpiącym słudze Boga
Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie
Ewangelia(Mt 26, 14-25) Zdrada Judasza

6.30 1. + Zofię w 31 r., Mariannę, Stanisława, Zbigniewa, Halinę,  
Miroslawę, dziadków z obu stron rodziny, zmarłych z rodz. 
Charczuków i Stefaniuków – of. córka

2. + Krystynę Semeniuk w 10 msc. – of. mąż, mama, córka i syn
7.00 1. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie 

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Ro-
dziny z Nazaretu i łaskę zdrowia dla całej rodziny

2. + Helenę Grzebisz, zmarłych dziadków Leokadię i Franciszka 
– of. rodzina

3.+ Tadeusza, Helenę, Jana i zmarłych z rodz. Kościuszków i So-
wów – of. rodzina

17.00 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. O łaskę nawrócenia, przemiany serc oraz duchowego uzdrowie-
nia dla rodziców przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa

II. O opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Marysi w 4 r. urodzin  
i potrzebne łaski dla jej rodziców – of. dziadkowie

III. + Stanisławę Łuniewską w 1 r. – of. wnuki

IV. + Tadeusza Perkowskiego w 6 msc. od śmierci o radość życia 
wiecznego – of. córka z rodziną

V. + Barbarę i Jana Korneć – of. dzieci
VI. + Mariannę, Wacława Majchrzyków, zmarłych z rodz. Maj-

chrzyków i Pliszków
VII. + Krystynę Łęczycką – of. Joanna Rucka
VIII. + Felicję, Danutę, Jerzego, Zdzisława oraz rodziców z obu 

stron rodziny
IX. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia 

wiecznego – of. żona
X. + Marka Andraszka – of. Małgorzata i Mariusz Piekart
XI. + Elenę Timothinę – of. chór parafialny
2. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
3. + Antoniego Florczuka i zmarłych z rodz. Florczuków – of. córka
4. + Annę Rucińską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

19.00 Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska”
Różaniec prowadzony przez „Cristeros” (dolny kościół)

Czwartek 14 kwietnia 2022 r. WIELKI CZWARTEK
1. czytanie (Wj 12, 1-8. 11-14) Przepisy o wieczerzy paschalnej

Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16))
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

2. czytanie (1 Kor 11, 23-26)
Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie

Ewangelia(J 13, 1-15) Do końca ich umiłował
18.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
2. Dz.-bł. w intencji Jakuba w 2 r. urodzin z prośba o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
3. Dziękczynna za dar powołań kapłańskich i opiekę św. Józefa dla Ka-

płanów posługujących w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”
4. + Mieczysławę Skarusz, Mariana, Wiesława, Józefa, Władysła-

wa, Ryszarda i Mariannę, Krzysztofa, Stanisława i Wacława Tu-
remka, Andrzeja Kępka i jego zmarłych rodziców oraz Roberta 
Czorniej – of. Elżbieta Kępka

5. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza, 
Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława, Jana, zmarłych 
z rodz. Toczyskich, Wojewódzkich, Czapskich, Czarnockich, 
Waszczuków – of. Barbara Czapska

6. + Stanisławę, Czesława, siostrę Halinę Lewczuk – of. córka  z rodziną

7. + Leokadię i Czesława Lipińskich, Barbarę i Czesława Komoś  
i zmarłych z rodziny – of. rodzina

8. + Lucynę Jasionek-Kiełek w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

9. + Zmarłych rodziców, dziadków, chrzestnych, krewnych i zna-
jomych, Ks. Andrzeja Filipiuka i wszystkich księży – of. Maria

Piątek 15 kwietnia 2022 r. WIELKI PIĄTEK
1. czytanie (Iz 52, 13 – 53, 12) Przebity za nasze grzechy

Psalm (Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46))
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego

2. czytanie (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)
Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają

Ewangelia(J 18, 1 – 19, 42) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
7.45 Jutrznia z Godziną Czytań 
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 16 kwietnia 2022 r. WIELKA SOBOTA
7.45 Jutrznia z Godziną Czytań
18.00 Nieszpory Wielkiej Soboty

Niedziela 17 kwietnia 2022 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

(czytania ze Mszy świętej w dzień)
1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24))
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy Albo: Alleluja
2. czytanie (Kol 3, 1-4) Dążcie tam, gdzie jest Chrystus albo
2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8) Wyrzućcie stary kwas, Sekwencja 

Ewangelia(J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
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Informacje o życiu parafii (10.04)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

20.00
16.04

WIGILIA PASCHALNA
1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
2. + Janinę Młynarczyk w 40 r. oraz zmarłych rodziców: Katarzynę 

i Piotra oraz Marię, Leona i Feliksa
3. + Wacława Kupę i Sewerynę – of. rodzina
4. + Janinę w 30 r. oraz Aleksandra, Romana, Edytę z rodz. Ja-

strzębskich – of .rodzina
5. + Władysława w 38 r., Mariannę i ks. Mieczysława – of. rodzina
6. Dz.-bł. w intencji Macieja i Michała o wypełnienie się woli Bożej 

w ich życiu – of. rodzice
7. Z prośbą o nawrócenie syna

6.00 1. REZUREKCJA – w intencji Parafian
8.30 1. + Zenona, Romana, Walerię, Stanisława, Weronikę, Michała, 

Zbigniewa, Marię i Andrzeja – of. żona
2. + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of. p. Olszewska – są-

siadka
10.00 1. Dz.-bł. w 59 r. ślubu Alicji i Tadeusza Rosa z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of małżonkowie
11.30 1. Dz.-bł. w 18 r. ślubu Radosława i Agnieszki Harasim z prośbą  

o opiekę Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego
2. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Elżbiety i Władysława z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Jubilatów  
i rodziny – of. rodzina Maciak

3. Dz.-bł. w intencji Aleksandry Wilk z okazji 6 r. urodzin z prośbą 
o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. mama

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Roberta Makaruka z racji imienin – of. matka
17.45 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
19.00 Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania 

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 10 kwietnia: Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej.
•	 Przed kościołem przed Mszami świętymi młodzież z oazy będzie 

rozprowadzała własnoręcznie wykonane PALMY. Dobrowolne 
ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na dofinasowanie 
udziału dzieci i młodzieży w rekolekcjach oazowych i na potrzeby 
wspólnoty. 

•	 Godz. 9.45 - modlitwa wypominkowa
•	 Procesja z palmami rozpocznie Mszę świętą o godz. 11.30. Poświę-

cenie palm na każdej Mszy świętej.
•	 Modlitwy czwartego dnia nowenny przed beatyfikacją Służebni-

cy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca po Mszy świę-
tej o godz. 13.00. 

•	 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 ok. godz. 21.30 w dolnym kościele.
•	 12 rocznica katastrofy smoleńskiej. Pamiętajmy w modli-

twie o tych, którzy zginęli i o naszej Ojczyźnie. 
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

 Q WIELKI PONIEDZIAŁEK 11 kwietnia:
•	 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. 19.00 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.
 Q WIELKI WTOREK 12 kwietnia:

•	 Zapraszamy na modlitwę i katechezę do dolnego kościoła. 
•	 19.00 – Nieszpory 
•	 19.30 – KATECHEZA PASCHALNA dla wszystkich (wyjaśnienie  

obrzędów liturgicznych), zwłaszcza dla osób posługujących w czasie  
Triduum Paschalnego (ministranci, lektorzy, psałterzyści, animatorzy). 
Zapraszamy też rodziców ministrantów i lektorów. 

 Q WIELKI ŚRODA 13 kwietnia:
•	 17.00 – Liturgia Słowa Bożego przygotowująca do spowiedzi  

(celebracja pokutna). 
•	 Kult św. Józefa
•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa. 
•	Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.

•	 19.00 – Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska” 
•	 19.00  – Różaniec prowadzony przez Cristeros w dolnym kościele.

 Q Zapraszamy dzieci i młodzież do Koła Żywego Różańca. Jest kilka 
wolnych tajemnic. Zgłoszenia pod nr telefonu: 511 128 243 – Róża. 

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

 Q WEŹ I CZYTAJ –W sklepiku pod chórem można nabyć Pismo Święte 
i książki religijne pomocne w rozwoju wiary (w promocyjnych cenach). 

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. 

MOŻNA POMÓC 
•	 Pod krzyżem jest wystawiona skarbonka, do której możemy składać 

ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać
•	 Jeżeli w domach są nieużywane komże ministranckie i alby lektorskie, 

można je przynieść do zakrystii – nowi ministranci i lektorzy będą mie-
li 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. 

PROGRAM CELEBRACJI TRIDUUM PASCHALNEGO 
 Q Wielki Czwartek 

•	 Nie ma Mszy świętych porannych. W katedrze siedleckiej Msza 
Krzyżma o godz. 10.00. Zapraszamy członków służby liturgicznej do 
katedry na godz. 9.15.

•	 18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
•	 19.30 – 00.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Prze-

chowania – dziękujemy za Eucharystię, czuwamy z Jezusem w Ogrójcu 
– adoracja będzie częściowo prowadzona od godz. 22.00.
 Q Wielki Piątek 

•	 7.30 – 17.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
•	 7.45 – przygotowanie do Liturgii Godzin 
•	 8.00 – Jutrznia z Godziną Czytań
•	 14.00 – Droga Krzyżowa prowadzona przez Koła Żywego Różańca
•	 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego – modlitwy nowenny do Bożego 

Miłosierdzia 
•	 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej 
•	 Przez całą noc – Adoracja Krzyża i Chrystusa w Grobie Pańskim

 Q Wielka Sobota 
•	 7.30 – 19.30 – Adoracja Krzyża i Chrystusa w Grobie Pańskim
•	 7.45 – przygotowanie do Liturgii Godzin 
•	 8.00 – Jutrznia z Godziną Czytań
•	 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego - modlitwy nowenny do Bożego 

Miłosierdzia 
•	 18.00 – Nieszpory Wielkiej Soboty przy Grobie Pańskim

 Q Niedziela Zmartwychwstania
•	 20.00 (dn. 16.04.2022 r.) – Wigilia Paschalna 
•	 Adoracja Jezusa do północy 
•	 6.00 – Rezurekcja z procesją wokół kościoła – prosimy, aby w procesji 

wzięły udział wszystkie chorągwie i feretrony
•	 Msze Święte o godz. 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;16.30; 18.00.
•	 17.45 – nowenna do Bożego Miłosierdzia
•	 19.00 Nieszpory na zakończenie Triduum Paschalnego w kościele
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Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Zofia Zdanowska 

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

•	 Marcin Grudziński, kawaler z parafii tutejszej i Kinga Justyna Jasiń-
ska, panna z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Krzymoszach 
– zapowiedź 2 

•	 Sebastian Kacper Izdebski, cywilnie związany z parafii Dziesięciu 
Tysięcy Męczenników w Trzebieszowie i Weronika Izdebska, cywilnie 
związana z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	 Piotr Ceranka i Paulina Czajka-Ceranka, oboje cywilnie związa-
ni z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	 Michał Dorczuk, kawaler z parafii św. Jana Bosco w Sokołowie 
Podlaskim i Anna Katarzyna Goławska, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź 1

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

 DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym Kościele jest dniem pokuty, w któ-

rym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Stanowczo zaka-
zuje się w tym dniu sprawowanie sakramentów, z wyjątkiem Sakramentu 
Pokuty i Namaszczenia chorych. Pogrzeb należy odprawić bez śpiewu, bez 
gry na organach i bez dźwięku dzwonów.

Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny 
Czytań i Jutrzni. Obrzęd Męki Pańskiej winien być sprawowany w godzi-
nach popołudniowych, około godziny 15.00. Z racji duszpasterskich moż-
na wybrać inną, bardziej stosowną godzinę, w której lud łatwiej może się 
zgromadzić. Pochodzący z najstarszej tradycji Kościoła porządek Liturgii 
Męki Pańskiej (liturgia słowa, adoracja Krzyża i komunia Święta) winien 
być nabożnie i starannie zachowany.

Kapłan i usługujący udają się do ołtarza w milczeniu, bez śpiewu. Jeśli 
mają być włączone jakieś słowa wprowadzenia, należy je wypowiedzieć 
przed wejściem usługujących. Kapłan i usługujący po oddaniu pokłonu oł-
tarzowi, padają na twarz; prostracja ta, jako obrzęd właściwy dla tego dnia, 
winna być starannie zachowana, oznacza bowiem zarówno upokorzenie 
człowieka ziemskiego, jak i smutek i ból Kościoła. Wierni zaś stoją podczas 
wejścia usługujących, a następnie klękają i modlą się w milczeniu.

Czytania należy wykonać w całości. W zwykły sposób należy też od-
śpiewać psalm responsoryjny i aklamację przed Ewangelią. Opowiada-
nie o Męce Pańskiej według św. Jana śpiewa się lub czyta w ten sam spo-
sób, jak w poprzednią niedzielę. Po Opowiadaniu o Męce należy wygłosić 
homilię, a pod koniec wezwać wiernych, aby przez pewien czas trwali na 
rozmyślaniu.

Modlitwa powszechna niech będzie zanoszona według tekstu i for-
muły przekazanych od najdawniejszych czasów i z całym bogactwem 
intencji, które dobrze wyrażają powszechny zasięg Męki Chrystusa za-
wieszonego na Krzyżu na zbawienie całego świata.

Świętowanie Paschy Q W czasie Triduum Paschalnego zachęcamy do udziału Liturgii 
Godzin i w adoracji Jezusa. 
•	 Zachęcamy do udziału w adoracji wraz z wspólnotami w Wielki Pią-

tek. Podobnie będzie wyglądała adoracja w Wielką Sobotę (bez Drogi 
Krzyżowej). 

•	 Zachęcamy do udziału w adoracji wraz ze wspólnotami: 
•	 8.00 Liturgia Godzin; 
•	 9.00 Koła Żywego Różańca 1, 2, 9, 13; 
•	 10.00 Domowy Kościół; 
•	 11.00 Koła Żywego Różańca 4, 5, 7, 11;
•	 12.00 Koła Żywego Różańca 12, 14, 17; 
•	 13.00 Koła Żywego Różańca 3, 6, 10, 22; 
•	 14.00 Droga Krzyżowa, Koła Żywego Różańca 8, 15, 16, 18;
•	 15.00 Czciciele Miłosierdzia Bożego; 
•	 16.00 Koła Żywego Różańca 19, 20, 24;
•	 17.00 Koła Żywego Różańca 21,23,25.

SPOWIEDŹ W WIELKIM TYGODNIU 
•	 Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy – w trakcie Mszy Świę-

tych i dodatkowo dyżur spowiedniczy w godzinach 17.30-19.00.
•	 W Wielką Środę o godz. 17.00 będzie celebracja pokutna – wspólne 

słuchanie słowa Bożego i modlitwa przygotowująca do owocnej spo-
wiedzi.

•	 Wielki Czwartek – od godz. 17.00 do 18.00 oraz w razie potrzeby pod-
czas adoracji wieczornej.

•	 Wielki Piątek – od godz. 9.00 do 10.00; od godz. 15.00 do 16.00;  
od godz. 17.00 do 18.00;  od godz. 20.00 do 22.00.

•	 Wielka Sobota – od godz. 9.00 do 12.00; od godz. 17.00 do 18.00. 
INNE WSKAZANIA 

•	 W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W Wielką Sobotę taki post 
jest bardzo zalecany.

•	 Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej 
Krzyż będzie wystawiony do adoracji. Należy w tym czasie przyklękać 
przed nim tak jak czynimy to przed Najświętszym Sakramentem. 

•	 W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. 
•	 Na Wigilię Paschalną zabieramy świece. 
•	 Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie się odby-

wało w kościele. W trakcie obrzędu nastąpi również poświęce-
nie wody. Każdy kto potrzebuje wody święconej przynosi zwykłą 
wodę z domu w swojej butelce. Poświęcenia pokarmów i wody 
będą o godzinach: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00. 
Jeśli jest potrzeba, by kapłani poświęcili pokarmy i wodę na wioskach, 
prosimy o środki transportu na godz. 9.00. 

Krzyż używany w obrzędzie odsłonięcia winien być dość duży i piękny. 
Obrzęd ten należy sprawować z okazałością tego znaku naszego zbawie-
nia: zarówno wezwanie przy odsłonięciu Krzyża, jak i odpowiedz ludu 
winny być śpiewane; nie należy też pomijać pełnego czci milczenia po 
każdej prostracji wiernych, kiedy kapłan stoi i trzyma podniesiony Krzyż. 
Osobista adoracja Krzyża jest najpoważniejszym elementem w tym ob-
rzędzie. Dlatego należy przedstawić Krzyż do adoracji każdemu z wier-
nych i jedynie w bardzo wielkim zgromadzeniu ludu można zastoso-
wać obrzęd adoracji dokonywanej przez wszystkich razem. Do adoracji 
należy używać tylko jednego Krzyża; domaga się tego prawidłowość 
znaku. Podczas adoracji krzyża niech będą wykonywane antyfony, Im-
properia i hymny, które w sposób liryczny przywołują na pamięć historię 
zbawienia, albo inne stosowne pieśni. Zebrane ofiary są przeznaczone na 
Grób Pański w Jerozolimie.

Kapłan śpiewa wezwanie do Modlitwy Pańskiej, którą następnie 
śpiewają wszyscy. Nie przekazuje się znaku pokoju. Komunia święta jest 
rozdzielana zgodnie z obrzędem podanym w Mszale. Po modlitwie po 
komunii Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji przykrytej 
welonem przenosi się do Grobu Pańskiego. Po zakończeniu liturgii obnaża 
się ołtarz, pozostawia się jedynie Krzyż z czterema świecami. Wierni klę-
kają przed tym Krzyżem jak zazwyczaj przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem  aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. (CDN)
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Murarz, ogrodnik i elektryk sprzeczają się, który 
z ich zawodów jest starszy i ma dłuższą tradycję:
– Murarz: my murowaliśmy piramidy w Egipcie, 
a nawet wieżę Babel.
– Ogrodnik: a my kosiliśmy trawniki i sadzili 
kwiatki w raju.
– Elektryk: to wszystko nic. Gdy Pan Bóg powie-
dział: „Niech się stanie światło”, to mu już mieli-
śmy kable położone!
PRZEBUDZENIE
Mama martwi się synem, który bez przerwy „sie-
dzi” w internecie:
– Zostaw tę głupotę. Odwiedź kolegów, albo 
babcię.
– Nie mogę, mamo. Twitter podpowiada mi, że 
jestem mądry. Instagram sprawia, że jestem fo-
tografem. Facebook mówi, że mam przyjaciół.
 – Wiesz co!? Pobudka z tego marazmu będzie 
dla ciebie bardzo bolesna!
ON-LINE
Tato do synka w czasie zdalnego nauczania:
 – Co tak kręcisz się po domu? Przecież masz lek-
cję on-line.
 – Dzisiaj, tatusiu, z całą klasą pojechaliśmy na 
szkolna wycieczkę on-line!
SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Jest rok 2024. Donosiciele i zdrajcy oczerniają 
nasz kraj na forum międzynarodowym, co skut-
kuje kryzysem. Scena w sklepie:
 – Poproszę 2 kiligramy ziemniaków.
 – Za gotówke, czy na raty?
INFO ZE ZROZUMIENIEM
Wnuczka odwiedza dziadka:
– Dziadku, widzę, że ty dużo czytasz. Są tu ga-
zety i Biblia.
 – Tak, Kasiu. Czytam niektóre dobre gazety, żeby 
wiedzieć, co dzieje się na świecie. A Pismo Święte 
czytam, żeby wiedzieć dlaczego tak się dzieje.
REKRUTACJA
Pracownik stara się o przyjęcie do pracy. Ma spo-
tkanie z dyrektorem, któremu przedstawia swoje 
dokumenty, mówiące o doświadczeniu zawodo-
wym. Dyrektor pyta:
 – Widzę dużą lukę w pańskim CV. Co pan robił 
w roku 2021?
 – Prawie cały rok myłem ręce podczas epidemii.
OBOSTRZENIA
Małżonkowie walczą z otyłością, której się naba-
wili w czasie pandemii. Żona do męża:
 – Nareszcie skończyły się te wszystkie obostrze-
nia!
 – No, nie wszystkie.
 – Jak to? Zostały jakieś?
 – Tak, zostały u nas w domu. Zachowujemy dy-
stans 2 metry od lodówki!

ZAPROSZENIE
W Wielką Środę, 13 kwietnia 2022 r. 

wystawiony zostanie spektakl „PASJA Jezusa 
Chrystusa”. Przedstawienie zostało przygotowa-
ne przez rodziców uczniów uczęszczających do 
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. J. Po-
piełuszki w Siedlcach. To drugie wydarzenie w ra-
mach inicjatywy „Rodzice Dzieciom”. Tym razem, 
dzięki otwartym drzwiom CKiS w Siedlcach, ak-
torzy – amatorzy zaprezentują swoją pracę na 
Scenie Teatralnej Miasta Siedlce.

Samo przedstawienie prezentuje treści biblij-
ne przeplatane, wykonywanymi na żywo, trady-
cyjnymi pieśniami postnymi. Konstrukcja spekta-
klu oparta jest na tradycyjnej drodze krzyżowej. 
Premiera w przed dzień Triduum Paschalnego 
jest swego rodzaju wprowadzeniem w tajemni-
cę świąt męki, śmierci i zmartwychwstania Pana 
Jezusa.

Po przedstawieniu będzie można nabyć płytę 
DVD z nagraniem spektaklu oraz album zdjęć „POLSKA URODA NATURY”. Dochód ze sprzedaży bile-
tów, płyt oraz albumu zostanie przeznaczony na rozbudowę Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sie-
dlcach.

Zapraszamy Serdecznie. PASJA już 13 kwietnia o godz. 17.00 i 19.00. Spektakl dla 
szkół - o godz. 11.00 i 13.00. Bilety dostępne są w kasie CKiS tel. 25 794 31 89 oraz onli-
ne: biletyna.pl/spektakl/Pasja-Jezusa-Chrystusa 

Na trasie Czołomyje - Mordy zgubiono ta-
blicę rejestracyjną WSKMX45. Z góry dzięku-
ję za informację o jej odnalezieniu i możliwości 
odebrania. Tel. 531 201 340.

Promocja książki „Sługa Boży Biskup  
Ignacy Świrski w źródłach archiwalnych”

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach 
zaprasza na promocję książki autorstwa ks dra 
Mariusza Świdra i dra Rafała Dmowskiego pt. 
„Sługa Boży Biskup Ignacy Świrski w źródłach 
archiwalnych”. Spotkanie odbędzie się w Sali 
Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, 
12 kwietnia 2022 r., o godz. 17.00. 

Wydarzenie zostało objęte Honorowym 
Patronatem przez JE ks. Bpa Kazimierza Gur-

dę i Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sit-
nika.

 Publikacja jest pierwszym tomem zbiorów 
dokumentów drogi życiowej do świętości Bi-
skupa Ignacego Świrskiego. Podczas spotkania 
Autorzy opowiedzą o rozpoczętym w 2018 r. 
procesie beatyfikacyjnym i zebranym materiale, 
który dowodzi niezwykłości życia Sługi Bożego 
bpa Świrskiego. Zapraszamy, wstęp wolny.

W „Echu Katolickim”
•	 Jak uchronić się przed po-

czuciem bezsensu życia i nie 
zatracić się w świecie gadże-
tów, trendów oraz dyktatury 
internetów?

•	O znaczeniu zadośćuczynienia 
Sercu Jezusa i Maryi.

•	Pamiątki Męki Pańskiej przy-
bliżają nas do Chrystusa cier-
piącego. W Siedlcach, w parafii 
Bożego Ciała, znajdują się jed-
ne z trzech w Polsce relikwii 
korony cierniowej.

•	 Jak świadomie przeżyć Święte 
Triduum?

•	Parafianie w Korytnicy Łaska-
rzewskiej przygotowują miste-
rium Męki Pańskiej.


