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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Ks. Proboszcz Sławomir Olopiak, 
Załoga św. Józefa i Redakcja „Opiekuna”

W tym świętym czasie Wielkanocy
składamy wszystkim serdeczne życzenia,
abyście przyjęli wiarę, nadzieję i miłość

od Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
Modlimy się, aby nasz Pan i Zbawiciel

wypełnił wasze życie swoją łaską i radością. 
Niech zwycięstwo Jezusa nad szatanem i grzechem

będzie w waszej codzienności 
zwycięstwem pokoju nad chaosem 

współczesnego świata.
Jesteśmy dziećmi Bożymi.

Nie musimy się bać,
bo mamy pewność Bożej miłości.
Życzymy odkrycia prawdy o tym, 
że ze śmierci Jezusa tryska życie.

Niech Święta Maryja, Święty Józef 
i Wszyscy Święci

mają Was w swojej opiece. 

UROCZYSTOŚĆ  
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

APOSTOŁOWIE PRZY GROBIE  
ZMARTWYCHWSTAŁEGO (J 20, 1-9) 

Grób jest pusty! Piotr i Jan biegną, aby zobaczyć 
to na własne oczy. Jan wyprzedza Piotra, lecz nie 
wchodzi. Dlaczego? Biegł jak szaleniec z gorejącym 
sercem, a jednak staje przed grobem. Piotr przy-
biegł drugi. Dlaczego? Może miał mniej sił, albo nie 
chciał tak szybko dobiec. W drodze myślał o tym, co 
mówił Jezus, o Jego Boskości, ale także o pójściu za 
Nim, służbie i nawróceniu. Wiedział, że na końcu 
stanie przed Prawdą, która na pewno zmieni jego 
życie i bał się.

Jestem jak Piotr. Idę do Ciebie Jezu, lecz wciąż 
zastanawiam się i kalkuluję, co będzie jeśli uwie-
rzę na serio. Boję się, że przyjdą trudności i wy-
rzeczenia. Obawiam się, że Twój plan zmieni moje 
poukładane i przewidywalne życie. Przymykam 
oczy i udaję, że nie widzę lub nie rozumiem Twego 
działania wokół mnie. Żądam namacalnych dowo-
dów lub cudów! Lecz naprawdę wciąż nie decyduję 
się iść na całość, uwierzyć bez warunków i spotkać 
Ciebie naprawdę po to, by „zobaczyć i wierzyć”.

A jak jest u ciebie? Czy patrzysz na pusty 
grób w kościele i widzisz Jezusa ukrytego w chle-
bie, w rękach kapłana? Czy oddajesz Mu swoje 
życie, troski i radości, plany i to co osiągnąłeś, 
małe i duże sprawy? Dajesz Mu szansę przemienić 
twoje życie, czy raczej wciąż kontrolujesz i planu-
jesz wszystko „po swojemu”?

Zmartwychwstanie może się zagubić w zabie-
ganiu przy przygotowaniach, przejedzeniu, spo-
tkaniach z rodziną czy gestach, nawet takich, jak 
święcenie pokarmów. Jeśli jednak zdecydujesz się 
jak Jan i Piotr spotkać z tą tajemnicą, to On pomoże 
ci uwierzyć.  [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez 
Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam 
bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc 
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali 
odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmar-
twychwstać do nowego życia w światłości. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(xIJ)

Niedziela jest dla nas pierwszym dniem 
tygodnia. W tym dniu Jezus Chrystus zmar-
twychwstał i zesłał na Apostołów Ducha 
Świętego. W tym dniu następuje pełne obja-
wienie miłości i mocy Boga, który zaprasza 
nas do wspólnoty ze Sobą. Z Bogiem można 
spotkać się zawsze i wszędzie, bo On jest 
zawsze i wszędzie obecny. Możemy tak jak 
Maria Magdalena, Piotr i Jan biec wczesnym 
rankiem do grobu Jezusa. Możemy tak jak 
uczniowie z Emaus spotkać Go wieczorem, 
przy wspólnym posiłku. Maria Magdalena 
bardzo kochała Pana Jezusa i chciała być przy 
Jego grobie najwcześniej jak się dało. Pozosta-
li też kochali Pana, ale po tragedii Wielkiego 
Piątku zabrakło im żywej wiary - myśleli, że to 
już koniec tej pięknej historii z Jezusem w roli 
głównej. 

W poranek wielkanocny okazało się, że 
kamień jest odsunięty od grobu Jezusa,  
a w środku nie ma już Jego ciała. Maria Mag-
dalena myślała, że to święte ciało zostało 

przez kogoś wykradzione. Poinformowa-
ła o wszystkim Apostołów. Piotr i Jan posta-
nowili to sprawdzić. Szli, a później już biegli 
razem do grobu. Co mieli w sercu, o czym 
myśleli w czasie tego biegu? Czy przypominali 
sobie słowa o zmartwychwstaniu, które Jezus 
powtarzał wielokrotnie? A co ja mam w sercu  
i o czym myślę, gdy idę do kościoła na Eucha-
rystię, czyli na spotkanie z Jezusem Ukrzyżo-
wanym i Zmartwychwstałym?

Apostołowie weszli do wnętrza grobu. 
Zobaczyli płótna i chustę. Ich sposób ułoże-
nia wskazywał na to, że ciało Pana po prostu 
przez nie przeniknęło. Obserwacja wnętrza 
grobu w połączeniu z refleksją nad słowa-
mi Pisma sprawiły, że Jan ujrzał i uwierzył. 
Uczniowie Pana otrzymali łaskę wiary w Jego 
zmartwychwstanie zanim spotkali Go ży-
wego w Wieczerniku tej samej niedzieli wie-
czorem. Otwórzmy swe serca na łaskę wiary, 
na spotkanie z Panem w słowie, w modli-
twie, w liturgii i we wspólnocie Kościoła.  (xIJ)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Rozważania do Ewangelii  (J 20,1-9) 
z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (17 kwietnia)

Pana mojego spotykam
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Zaczerpnij z Bożego Miłosierdzia
Nasz Pan Bóg jest Bogiem bogatym w miłosierdzie, jak napi-

sał w swoim Liście do Efezjan św. Paweł Apostoł (2, 4). Na pewno sły-
szeliśmy to wielokrotnie, ale czy jesteśmy wdzięczni Bogu za ten Jego 
przymiot. Bo przecież gdy ulegamy pokusie i zrywamy relację z Bogiem, 
by żyć bez Boga – pomimo, że wszystko Bogu zawdzięczamy – Bóg 
obiecuje ocalenie, pokonanie szatana, wyzwolenie z upadku i nie-
doli. Możemy żyć nadzieją zbawienia, nadzieją życia wiecznego. Bóg 
pokazuje, że nie jest kimś odległym i obojętnym na los człowieka, ale 
Przyjacielem, Zbawcą, Dobrym Pasterzem, Bogiem, który interesuje się 
człowiekiem, wkracza w nasze życie, zawiera z nami przymierze, ma 
dużo litości i wyrozumiałości dla naszych słabości. A my, świadomi swej 
winy i grzechu mamy szukać Bożego Miłosierdzia, gdyż winowajcy tylko 
ono pozostaje jako ostatni i niezawodny ratunek, zanim przyjdzie sąd 
sprawiedliwy. 

Obecnie, gdy tak blisko naszych granic toczy się wojna, gdy jest wiele 
innych niepokojów i zagrożeń dla pokoju w Europie, świecie i w naszych 
sercach, orędzie Chrystusa Miłosiernego skierowane za pośrednictwem 
św. s. Faustyny Kowalskiej do współczesnego świata okazuje się naglą-
ce i aktualne: Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do Miłosiernego 
Serca Mojego, a Ja ją napełnię pokojem. 

Jeśli pragniemy przytulić się do Miłosiernego Serca Pana Jezu-
sa i prosić, by napełnił On pokojem nasze serca, mamy ku temu okazję. 
Od Wielkiego Piątku trwa nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. 
Modląc się wspólnie przez dziewięć kolejnych dni możemy w niej uprosić 
wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas tu na ziemi  
i w wieczności. Niewiarygodne? 

Oto co powiedział Pan Jezus siostrze Faustynie: – Pragnę, abyś przez 
te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by za-
czerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy ży-
cia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do 
serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia 
Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to 
będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą 
wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz 
Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz. (Z Dzienniczka 
św. Siostry Faustyny) (AZ)

Oktawa Wielkanocna
Myśleliście, że święta już za nami? Nic podobnego. Dziś też jest Nie-

dziela Wielkanocna, ale tak naprawdę święta trwają do kolejnej niedzieli. 
Cud Zmartwychwstania nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół 
obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy! Jest to w Kościele najbardziej radosna 
oktawa, jaka może być. Liturgia Paschalna przepełniona jest taką rado-
ścią, że Kościół dzieli się nią i świętuje przez kolejne osiem dni, aż do 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego, która będzie jej ostatnim dniem. Każdy 
dzień w tym czasie jest tak samo ważny jak Niedziela Zmartwychwstania, 
znosi się w tym czasie wszystkie inne święta i posty, dlatego też w pierw-
szy piątek po Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. Nazwa „oktawa” pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego 

liczbę osiem. To osiem dni nieustanne-
go świętowania i przeżywania w sercu 
wydarzeń, które miały miejsce w czasie 
Triduum Paschalnego. 

Tradycja obchodzenia Oktawy 
Zmartwychwstania Pańskiego poja-
wiła się na przełomie III i IV wieku. 
Był to czas, w którym katechumeni 
ochrzczeni podczas Liturgii Paschal-
nej przystępowali do tzw. mistagogii, 
czyli wtajemniczenia chrześcijańskie-
go. Z czasem było coraz więcej osób pragnących przyjąć chrzest, dlatego 
też wyznaczono kolejny czas oktawy po Zesłaniu Ducha Świętego. W ten 
sposób zaczął się formować kalendarz okresów liturgicznych, z okresami 
przygotowania do wielkich świąt. 

W liturgii przez wszystkie dni oktawy codziennie śpiewamy radosne 
„Gloria” i wielkanocną sekwencję „Niech w święto radosne”. Na Mszach 
św. czytane są perykopy o spotkaniach Pana Jezusa Zmartwychwstałego 
m.in. z Marią Magdaleną, z uczniami idącymi do Emaus, z uczniami nad 
jeziorem Genezaret. W tym czasie wszystko nam mówi o zwycięstwie 
Chrystusa, który mówi do nas: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie” (J 11, 25). W wielu miej-
scach Polski w czasie Oktawy Wielkanocnej pozdrawiamy się słowami: 
„Chrystus zmartwychwstał”, w odpowiedzi słysząc „Prawdziwie zmar-
twychwstał”. 

W czasie Oktawy Wielkanocnej, poza niedzielami, nie ma obowiązku 
uczestnictwa we Mszy Świętej, ale Kościół zachęca, aby przede wszyst-
kim za pomocą Eucharystii podkreślić uroczysty charakter tych dni. 
Możemy w tym czasie słuchać w liturgii jak Dobra Nowina rozchodziła 
się w pierwszym Kościele.

Niech ten święty czas rozbudzi w naszych sercach radość wielkanocne-
go poranka, który wraz z pierwszymi promieniami słońca rozgłasza całe-
mu światu, że Chrystus zmartwychwstał, odkupił człowiecze winy i otwo-
rzył nam niebo i niech ta radość pozostanie w sercach naszych na zawsze! 
(G Ł-K) 
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DOKOŃCZENIE NA STR. 6

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.

WIELKA SOBOTA
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając 

Mękę i Śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani, a także w mo-
dlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo zaleca się 
sprawowanie Godziny Czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Dzisiaj Kościół 
powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy świętej. Komu-
nii świętej można udzielać na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować 
zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia 
Chorych. Wiernych należy pouczyć o szczególnym charakterze Wielkiej 
Soboty. W Polsce w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielka-
nocny.
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

a) Wigilia paschalna w noc świętą
Zgodnie z bardzo dawna tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. 

Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętnia świętą noc zmartwychwstania 
Pana, jest jakby „matką wszystkich świętych wigilii”. Kościół czuwając 
oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach 
chrześcijańskiego wtajemniczenia.

1. Co oznacza nocna pora Wigilii Paschalnej
Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich 

rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem nie-
dzieli. Zasada ta misi być interpretowana ściśle. Wigilia paschalna, w któ-
rą Żydzi przez całą noc czuwają, oczekując przyjścia Pana mającego ich 
wybawić z niewoli faraona, była przez nich obchodzona jako doroczna 
pamiątka. Była ona figurą prawdziwej Paschy Chrystusa, a więc nocy 
prawdziwego wyzwolenia, w którą Chrystus skruszywszy więzy śmierci, 
jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Od początku Kościół, zwłaszcza podczas 
nocy Wigilii, obchodził doroczna Paschę, która jest uroczystością nad uro-
czystościami. Albowiem Zmartwychwstanie Chrystusa jest umocnieniem 
naszej wiary i nadziei; przez Chrzest i Bierzmowanie już zostaliśmy wcze-
pieni w paschalne misterium Chrystusa, umarliśmy, zostaliśmy pogrze-
bani i wskrzeszeni razem z Nim i z nim też będziemy królować. Wigilia 
jest również oczekiwaniem na przyjście Pana.

2. Struktura Wigilii Paschalnej oraz oznaczenie jej elemen-
tów i części

Wigilia tej nocy ma następujący układ: po krótkim obrzędzie świa-
tła (jest to pierwsza część Wigilii), Kościół święty rozważa wielkie 
dzieła, jakich Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu i wyraża 
ufność w słowo i obietnice Boże (część druga, czyli liturgia słowa); na-
stępnie wraz ze swymi nowymi członkami, odrodzonymi w chrzcie (część 
trzecia), zostaje zaproszony do stołu, który Pan przygotował Kościołowi, 
jako upamiętnienie Jego śmierci i zmartwychwstania, w oczekiwaniu na 
Jego przyjście (część czwarta). Niech nikt samowolnie nie zmienia tego 
porządku liturgicznego.

Część pierwsza polega na symbolicznych czynnościach i gestach, które 
należy wykonać z taką okazałością i szlachetnością, aby wierni właściwie 

Świętowanie Paschy (cz. 2)
zrozumieli ich znaczenie, poparte zachętami i modlitwami. Poza kościo-
łem, o ile to możliwe, w odpowiednim miejscu przygotowuje się ogni-
sko w celu pobłogosławienia nowego ognia. Jego płomień winien być 
taki, aby rzeczywiście mógł rozproszyć ciemności i noc rozjaśnić. Należy 
przygotować świecę paschalną, która ze względu na prawdziwość znaku 
winna być odlana z wosku, corocznie nowa, jedna, zwyczajnej wielkości, 
nigdy zaś sztuczna. Ma zaś przypominać Chrystusa światłość świata. Win-
na być pobłogosławiona przy pomocy znaków i słów podanych w Mszale. 
Procesja, w której lud wchodzi do kościoła, kroczy za przewodem tylko 
światła paschału. Jak synowie Izraela nocą szli za przewodem słupa 
ognia, tak chrześcijanie idą stopniowo w ślady Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Świtało od świecy paschalnej niech się stopniowo rozszerza 
na świece trzymane przez wiernych, podczas gdy lampy elektryczne po-
zostaną jeszcze zgaszone. Diakon lub sam kapłan zwiastuje paschalne 
orędzie (Exsultet), które w wielkim lirycznym poemacie opowiada o ca-
łym misterium paschalnym włączonym w ekonomię zbawienia.

Czytania Pisma świętego stanowią drugą część Wigilii. Opisują 
one sławne dzieła historii zbawienia. Śpiew psalmu responsoryjnego, 
milczenie i modlitwa kapłana dopomagają wiernym w rozmyślaniu 
nad tymi dziełami. Odnowiony porządek Wigilii obejmuje siedem czy-
tań Starego Testamentu – zaczerpniętych z Prawa i Proroków; pochodzą 
one z najstarszej tradycji Wschodu i Zachodu i dwa czytania z Nowego, 
mianowicie Apostoła i Ewangelii. W ten sposób Kościół poczynając od 
Mojżesza i wszystkich proroków wyjaśnia paschalne misterium Chrystusa. 
dlatego wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe, niech będą wykonywane 
wszystkie czytania , aby koniecznie była zachowana pewna długość wy-
nikająca z natury Wigilii Paschalnej. Po czytaniach ze Starego Testamen-
tu śpiewa się hymn, podczas gdy – zgodnie z miejscowymi zwyczajami 
– biją dzwony; następuje kolekta i przechodzi się do czytań z Nowego 
Testamentu. Czyta się pouczenie Apostoła dotyczące chrztu, jako wszcze-
pienia w paschalne misterium Chrystusa. Następnie wszyscy wstają i ka-
płan trzykrotnie intonuje Alleluja, lud zaś tę aklamację powtarza. Wresz-
cie zwiastuje Zmartwychwstanie Pańskie w Ewangelii, która stanowi 
jakby szczyt całej Liturgii Słowa. Nie należy pomijać po Ewangelii choćby 
krótkiej homilii.

Trzecią część Wigilii stanowi liturgia chrzcielna. Chrystusową i naszą 
Paschę sprawujemy teraz w sakramencie. Jasno się to wyraża w kościo-
łach mających źródło chrzcielne (chrzcielnicę), a jeszcze bardziej, kiedy 
odbywa się chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych lub przynaj-
mniej chrzest dzieci. Także jednak wtedy, gdy nie ma kandydatów do 
chrztu, w kościołach parafialnych odbywa się błogosławieństwo wody 
chrzcielnej. Jeśli to błogosławieństwo odbywa się nie przy chrzcielnicy 
lecz w prezbiterium, wodę chrzcielną należy potem przenieść do chrzciel-
nicy, gdzie będzie przechowywana przez cały czas Wielkanocy. Gdzie 
zaś nie ma kandydatów do chrztu ani nie ma błogosławieństwa wody 
chrzcielnej, upamiętnienie Chrztu dokonuje się przez pobłogosławienie 
wody przeznaczonej do pokropienia ludu. Potem odbywa się odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych. Kapłan – celebrans poprzedza je zachętą. 
Wierni stoją i trzymając w rękach zapalone świece, odpowiadają na py-
tania. Następnie zostają pokropieni wodą: w ten sposób gesty i słowa 
przypominają im przyjęty Chrzest. Kapłan celebrujący kropi lud przecho-
dząc przez kościół, podczas gdy wszyscy śpiewają antyfonę lub wykonują 
inny śpiew o wydźwięku chrzcielnym.

Sprawowanie Eucharystii stanowi czwartą część Wigilii i jej szczyt; 
jest ona bowiem najpełniej sakramentem paschalnym, czyli upamiętnie-
niem Ofiary Krzyża i obecnością Chrystusa zmartwychwstałego, jest do-
pełnieniem chrześcijańskiego wtajemniczenia i przedsmakiem wieczystej 
Paschy. Należy uważać na to, aby ta Liturgia Eucharystyczna nie była spra-
wowana w pośpiechu; owszem, wypada, aby wszystkie obrzędy i słowa 
otrzymały jak największa siłę wyrazu. Stosowna jest rzeczą, aby wier-
ni w Komunii Wigilii Paschalnej mogli przeżyć pełnię znaku Eucharystii, 
przyjmując ją pod postaciami chleba i wina.
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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 18 kwietnia 2022 r.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 2, 14. 22b-32)
Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa

Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))
Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem Albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 28, 8-15) Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom
7.00 1. + Helenę Świniarską w 3 r.

2. + Cezarego Bednarczyka – of. Franciszek Wereszko
8.30 1. Gregorianka:+ Kazimierza Pieńkowskiego – of. żona

2.+ Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tade-
usza, Mirosława, Annę, Sewerynę i Leokadię, zm. z rodz. Bro-
chockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

3. Dz.-bł. w 4 r. ślubu Ani i Radosława z prośbą o opiekę Matki Bożej, 
światło i dary Ducha Świętego i opiekę św. Józefa

10.00 1. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami
2. + Agnieszkę Czerniej w 11 r. – of. Kazimiera Kąkol

11.30 1. + Małgorzatę Guzek
13.00 1. + Roberta Pazdykę z racji imienin – of. rodzice
17.45 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
18.00 1. + Romualda Czapińskiego – of. sąsiedzi

Wtorek 19 kwietnia 2022 r.
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 2, 36-41) Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 5b))

Pełna jest ziemia łaskawości Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 20, 11-18)  

Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie
6.30 1. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Czesława i Krystyny z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia
2. + Eugeniusza Ornowskiego w 2 r., Lucjana Ornowskiego i rodzi-

ców z obu stron rodziny
7.00 1. + Zenona Garwolińskiego w 13 r.

2. + Mieczysława Wawryniuka – of. rodzina
3. + Stefana Kondraciuka – of. wnuczek Bartosz i wnuczka Magda-

lena z mężem
14.00 Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska”
XVII Czuwanie ze św. Józefem
17.00 Akatyst do św. Józefa
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Jana i Kingę Chmielnickich, Małgorzatę Guzek
3. + Elżbietę, Ryszarda, Andrzeja, Kazimierę, Romana, Janinę, 

Barbarę z rodziny Szupłaków, Annę i Mikołaja Kulgawczyków, 
Piotra, Kazimierę, Józefa Lipińskich

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
19.30 Nieszpory
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP i kandydatów do udziału  

w Rekolekcjach Oddania Życia Jezusowi przez Maryję
Środa 20 kwietnia 2022 r.

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 3, 1-10) Uzdrowienie chromego od urodzenia

Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 3b))
Niech się weselą szukający Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
6.30 1. + Jana Żółkowskiego w 24 r. i Jadwigę – of. córka

2. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Leszka z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. żona i dzieci

7.00 1. + Henryka, Mariannę, siostrę, braci i rodziców z obu stron rodziny 
Pyziołek – of. żona

2. + Piotra w 37 r., Janinę i Stanisławę Zdanowskich oraz zmarłych z 
rodzin Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich – of. syn

3. + Aleksandra Urbana i Wiesława Urbana i rodziców z obu stron 
rodziny – of. żona

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa

18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. W intencji Sylwii i Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo i opie-

kę Świętej Rodziny – of. rodzice
II. Dz.-bł. w intencji dzieci Marysi i Michała – of. rodzice
III. Dz.-bł. w 2 r. urodzin wnuczka Stefana i o Boże błogosławień-

stwo dla mamy, która oczekuje kolejnego dziecka
IV. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Agnieszki z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. 
Józefa – of. rodzice, mąż i dzieci

V. Dz.-bł. w 20 r. urodzin Kamili z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Świętej Rodziny – of. rodzice

VI. Dziękczynna za dar duchowej adopcji dziecka poczętego – of. Kamil
VII. Błagalna z prośbą o rozwiązanie trudnego problemu
VIII. Błagalna o uświęcenie rodziny, uzdrowienie i odnowienie relacji 

małżeńskich Iwony i Artura przez wstawiennictwo Świętej Rodziny
IX. + Bogumiłę Śledź w 1 r. – of. córka Wioleta Pakosińska
X. + Henryka, Stanisława i Celinę Paczóskich
XI. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia wiecz-

nego – of. żona
XII. + Marka Andraszka – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej
XIII. + Elenę Timothinę – of. Chór Parafialny
XIV. + Krystynę Czaplicką – of. Zarząd i Działkowicze Ogrodu Zacisze 

– Podlasie
XV. + Danutę Kobylińską w 2 msc. od śmierci – of. rodzina
XVI. + Wojciecha z racji imienin
XVII. + Tadeusza, Henryka, Jana i Stanisławę – of. rodzina
2.Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
3. + Tadeusza Barana w 7 r. – of. żona i dzieci

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Różaniec wynagradzający prowadzony przez wspólnotę Cristeros 

Czwartek 21 kwietnia 2022 r.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 3, 11-26)
Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych

Psalm (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab))
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie! Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
6.30 1. + Krystynę Łukasiuk – of. rodzina Krajewskich

2. + Halinę Stasiuk – of. rodzina Jagiełłów
7.00 1. + Jerzego Raszuka z racji imienin oraz rodziców: Eugenię i Wacła-

wa oraz Mirosława Raszuka – of. rodzina
2. + Ireneusza w 3 r. i zmarłych z rodzin Koziełów i Michalaków  

– of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + O dar nieba dla ś.p. Jadwigi Ługowskiej w 1 r. i Mieczysława 
Ługowskiego w 16 r. – of. córka

3. + Marka Andraszka w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy po-
grzebu

4. + Stanisława Klimiuka w 1 r. – of. żona, dzieci i rodzina

5. Dz.-bł. z okazji urodzin Ewy z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niej i jej męża – of. rodzice

Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 22 kwietnia 2022 r.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 4, 1-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

Psalm (Ps 118 (117), 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a (R.: por. 22))
Kamień wzgardzony stał się fundamentem Albo: Alleluja

Ewangelia (J 21, 1-14)
Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim

6.30 1. + Mariana Pióro oraz Dariusza – of. żona z córką
2. + Brata Tadeusza, brata Zygmunta, Stanisławę i Józefa 
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Informacje o życiu parafii (17.04)

7.00 1. + Jana Stachowicza w 17 r., Jadwigę Stachowicz, Grażynę Woźną 
i Andrzeja Muszyńskiego – of. córka

2. + Wiesława Chomkę w 1 r. – of. córka
3. + Bogdana Barbasiewicza w 7 r. i zmarłych rodziców z obu stron 

rodziny – of. żona
14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  

– of. Mali Rycerze
16.00 Ślub: Piotr Wojciech Wasilewski i Katarzyna Prokopczyk
17.00 Rejonowe Spotkanie Duchowych Niewolników NMP i kandydatów
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Jana, Leokadię i Tadeusza – of. córka
3. Dz.-bł. w intencji Duchowych Niewolników NMP i rozpoczynają-

cych się Rekolekcji Oddania Życia Jezusowi przez Maryję
Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Sobota 23 kwietnia 2022 r.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 4, 13-21) Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy
Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21 (R.: por. 21a))

Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś Albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 16, 9-15) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

6.30 1. Dz.-bł. w intencji Eugeniusza i Anny w 40 r. ślubu z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa i Matki Bożej na dalsze lata życia – of. Jubilaci

2. + Jerzego Kosmalskiego z racji imienin – of. syn z rodziną
3. + Leokadię Rosa w 23 r., Jana, Mariannę, Janinę, Antoniego, 

Franciszka i Mirosława – of. Genowefa Brodzik
7.00 1. + Wojciecha w 6 r., Bronisławę, Bolesława i Teresę Markiewicz

2. + Stanisława Sawtyruka w 38 r., Helenę, Krzysztofa, Krystynę, 
Tadeusza i Antoniego – of. rodzina

3. + Jadwigę Zaliwską w 19 r., rodzeństwo i zmarłych rodziców  
z obu stron rodziny

16.00 Ślub: Sebastian Kacper Izdebski i Weronika Izdebska
17.00 Ślub: Wojciech Mróz i Marta Myszkiewicz
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Anielę Stachowicz w 3 r. i Stanisława w 27 r. oraz rodziców  
z obu stron rodziny i rodzeństwo – of. Hanna Urban

3. + Jerzego Mroczka z racji imienin, Wojciecha z racji imienin, 
Leokadię, Feliksę, zmarłych z rodz. Mroczków i Wąsowskich  
– of. rodzina ze Strzały

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
19.00 Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska”

Niedziela 24 kwietnia 2022 r.
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. czytanie (Dz 5, 12-16) Wiara, która uzdrawia
Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c))

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny Albo: Alleluja
2. czytanie (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19)

Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki
Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

7.00 1. + Franciszka Szczepanik w 32 r., Henrykę, Henryka, Franciszka, 
Adama i Stanisława – of. Mirosław Szczepanik

8.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
2. + W rocznicę śmierci Genowefy, Aleksandra, Henrykę, Zdzisława, Mar-

tynę, Mariannę, Janinę, Antoniego i zmarłych z rodz. Świniarskich
3. + Urszulę Panasiuk w 11 r. oraz zmarłych z rodz. Panasiuków  

i Jaroszów – of. Tadeusz Panasiuk
10.00 1. Dz.-bł. o potrzebne łaski Ducha Świętego oraz opiekę Świętej 

Rodziny dla Beaty i Marka z okazji 30 r. ślubu i opiekę ich syna 
Jakuba – of. mama Maria

2. Dz.-bł. w 49 r. sakramentu małżeństwa Apolonii i Stanisława Gigołów 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. dzieci

11.30 1. Dz.-bł. w rocznicę urodzin Lenki i Mateusza z prośbą o opiekę  
św. Józefa i Matki Bożej

2. Dz.-bł. w 18 r. ślubu Justyny i Tomasza z prośbą o opiekę Matki 
Bożej, św. Józefa, światło i dary Ducha Świętego dla nich i ich 
dzieci: Julii i Katarzyny

3. Dz.-bł. w intencji Antoniego z okazji 2 r. urodzin z prośbą o łaskę 
zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie rodziców i dzieci z klasy trzeciej przygotowujących się do I Komunii Świętej
15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego
16.30 1.+ Kazimierza Zdanowskiego i zmarłych z rodziny
Spotkanie świąteczne Oazy Dzieci i Młodzieży oraz Liturgicznej Służby Ołtarza
18.00 1. Błagalna w intencji Marii
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – Spotkanie modlitewne 

„Strumienie Miłosierdzia”
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 17 kwietnia: Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
•	 6.00 – Rezurekcja z procesją wokół kościoła – prosimy, aby w procesji 

wzięły udział wszystkie chorągwie, sztandary 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

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	 Trwa nowenna do Bożego Miłosierdzia. Modlitwy są odmawiane po  

zakończeniu Mszy Świętej wieczorowej, z wyjątkiem poniedziałku. 
 Q PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 18 kwietnia: 

•	 Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. 
•	 Modlitwy Nowenny do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.45. 
•	 Taca jest przeznaczona na KUL oraz na wyższe uczelnie i szkoły katolic-

kie w diecezji siedleckiej.
 Q WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY 19 kwietnia:

•	 Przygotowania do Misterium „A z tej śmierci życie tryska”. Zapraszamy 
młodzież chętną do udziału w przedstawieniu o Męce, Śmierci i Zmar-
twychwstaniu Jezusa na próbę o godz. 14.00 w kościele. Potrzeba ak-
torów do ról męskich (Apostołowie, uczniowie, Żydzi, żołnierze żydow-
scy i rzymscy) i żeńskich oraz osób do śpiewania w chórze, jak również 
osób dorosłych do pomocy. Jeśli ktoś posiada stroje lub rekwizyty, które 
można by wykorzystać w Misterium, prosimy o kontakt – ks. Ireneusz. 

•	 XVII Czuwanie ze św. Józefem
•	 17.00 – Akatyst do św. Józefa
•	 18.00 – Eucharystia
•	 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
•	 19.30 Nieszpory (w kościele)

•	 O godz. 20.00 spotkanie Duchowych Niewolników i kandyda-
tów w dolnym kościele. Trwają ZAPISY NA 33 - dniowe REKOLEKCJE 
oddania życia Jezusowi przez Maryję. Rekolekcje rozpoczną się 28 kwiet-
nia. Zakończą się w święto Nawiedzenia NMP 31 maja. W tym czasie wier-
ni codziennie się modlą i w domowym zaciszu rozważają słowo Boże i tek-
sty z podręcznika rekolekcyjnego. Wspólne spotkanie będą się odbywały 
we wtorki i będziemy je rozpoczynali Eucharystią o godz. 18.00. Do reko-
lekcji należy się przygotować przez lekturę „Traktatu o prawdziwym na-
bożeństwie do NMP” św. Ludwika Maria Grignion de Montfort i modlitwę. 
Do udziału w spotkaniu i w Rekolekcjach zapraszamy również osoby, któ-
re chcą odnowić swe oddanie. Zapisywać się można również w zakrystii  
i u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 
 Q ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY 20 kwietnia:

•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże. 
•	 17.00 – Różaniec św. Józefa
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

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

•	 ok.19.00 – Różaniec za naszą Ojczyznę prowadzony przez Cristeros 
•	 Spotkanie nowo tworzącego się kręgu Domowego Kościoła o godz. 

19.00 w sali w dolnym kościele. Mogą dołączyć nowe małżeństwa. 
 Q CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 21 kwietnia:

•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy Świętej wie-
czorowej do godz. 21.00. Od godz. 20.00 możliwość przystąpienia do 
sakramentu pokuty i pojednania. 
 Q PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 22 kwietnia:

•	 Z racji Oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych. DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

Odeszli do Pana
+  Krystyna Rozbicka

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5

3. Niektóre uwagi duszpasterskie
Liturgia Wigilii Paschalnej winna być wykonana tak, aby obdarzyła 

lud chrześcijański bogactwem modlitw i obrzędów; trzeba dlatego za-
dbać o prawidłowość rzeczy, o uczestnictwo wiernych oraz o to, aby w jej 
sprawowaniu nie brakowało ministrantów, lektorów i scholi śpiewaków. 
Trzeba uważać, aby w zapowiadaniu Wigilii Paschalnej nie przedstawić 
jej jako ostatniego momentu Wielkiej Soboty. Lepiej będzie mówić, że 
Wigilia Paschalna jest sprawowana w noc Paschy i to jeden akt kultu.

4. Dzień Wielkanocny
Mszę św. w dzień Wielkanocny należy sprawować z całą uroczystością. 

Jako akt pokuty dobrze będzie zastosować dzisiaj pokropienie wodą po-
błogosławioną w Wigilię. Tą samą wodą wypełnia się także kropielnicę 
przy wejściu do kościoła. Tam gdzie istnieje należy zachować, a jeśli nie 
– wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy owych Nieszporów 
chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja 
do chrzcielnicy.

Paschał mający swoje miejsce przy ambonie lub przy ołtarzu, winien 
być zapalony przynajmniej we wszystkich uroczystych celebracjach litur-
gicznych tego okresu, a więc we Mszy, w Jutrzni i w Nieszporach aż do 
Niedzieli Pięćdziesiątnicy. Od tej niedzieli Paschał niech będzie ze czcią 
ustawiony w chrzcielnicy i niech podczas sprawowania chrztu będą od 
niego zapalone świece ochrzczonych. Podczas liturgii pogrzebu należy 
ustawić paschał przy trumnie na znak, że śmierć jest dla chrześcijanina 
jego własną Paschą. Poza okresem wielkanocnym nie należy zapalać pas-
chału ani nie przechowywać go w prezbiterium.

5. Procesja rezurekcyjna
Jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwa-

niem całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego. 
Można ją odprawić zaraz po Wigilii Paschalnej albo rano przed pierwszą 
Mszą św. Po procesji przy ołtarzu stawia się figurę Chrystusa i krzyż pas-
chalny z czerwoną stułą.

CZAS WIELKANOCNY
Obchód Paschy trwa przez oktawę Uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego i cały czas paschalny (wielkanocny). Albowiem pięćdziesiąt 
dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Święte-
go obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej 
– jako „wielką niedzielę”. Niedziele tego okresu uważa się za niedziele 
Wielkanocy i tak się je nazywa; mają one pierwszeństwo przed wszystki-
mi świętami Pańskimi i przed wszystkimi uroczystościami. Dla dorosłych, 
którzy w Wigilię Paschalną otrzymali chrześcijańskie wtajemniczenie, 
cały ten czas jest przeznaczony na mistagogię. Wypada także, aby dzieci 
otrzymywały w te niedziele wielkanocne pierwszą Komunię świętą.

Ten święty okres pięćdziesięciu dni kończy się Niedzielą Pięćdziesiątnicy. 
Wspominamy w nią zesłanie daru Ducha Świętego na apostołów, począt-
ki Kościoła oraz jego posłania do wszystkich ludów, narodów i języków. 
Należy popierać sprawowanie Wigilii jako przedłużenie Mszy. Nie ma ona 
charakteru chrzcielnego jak Wigilia Paschalna, lecz jest wytrwałą modlitwą 
zanoszoną na wzór Apostołów i uczniów, którzy przebywali jednomyślnie 
na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa, oczekując Ducha Świętego.

Właściwością świąt paschalnych jest to, że cały Kościół cieszy się od-
puszczeniem grzechów. Dostępują go nie tylko ci, którzy odradzają się we 
Chrzcie świętym, lecz także ci, którzy już od dawna zaliczają się do grona 
przybranych dzieci. Pan w swojej hojności sprawi, że dzięki gorliwej pracy 
duszpasterskiej i duchowemu pogłębieniu wszyscy, którzy ukończą ob-
chód świąt wielkanocnych, potrafią zachować ich ducha w życiu i postę-
powaniu.

Świętowanie Paschy•	 O godz. 17.00 rozpocznie się w naszym Sanktuarium Rejonowe spo-
tkanie osób zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Ma-
ryi – PRZY SERCU MATKI. Informacje na plakacie. Zapraszamy Ducho-
wych Niewolników i osoby, które pragną uczestniczyć w Rekolekcjach  
33-dniowych z Siedlec i okolic. 
 Q SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY 23 kwietnia:

•	 O godz. 19.00 w kościele próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska”.
 Q NIEDZIELA W OKTAWIE WIELKANOCY  

      (MIŁOSIERDZIA BOŻEGO) 24 kwietnia:
•	 W naszej parafii będziemy gościli ks. Jana Ślepowrońskiego, któ-

ry jest misjonarzem w Burkina Faso w Afryce. Ks. Jan wygłosi słowo 
Boże i zbierze ofiary do puszki na misje. 

•	 Mszą świętą o godz. 13.00 rozpocznie się spotkanie rodziców i dzie-
ci z klas trzecich SP przygotowujących się do I Komunii Świętej.

•	 Zapraszamy na WSPÓLNĄ MODLITWĘ W GODZINIE BOŻEGO MIŁO-
SIERDZIA o godz. 15.00. Pragniemy uwielbiać (adorować) miłosier-
nego Boga przez koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem. 

•	 SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE (parafialny dzień wspólnoty) dla dzie-
ci i młodzieży należących do Oazy, kandydatów na ministrantów, mini-
strantów, lektorów, kandydatów do bierzmowania rozpocznie się Mszą 
świętą o godz. 16.30. Po liturgii spotkanie (agapa) w dolnym kościele, 
zakończone modlitwą Nieszporów. 

•	 NIESZPORY o godz. 20.00 w dolnym kościele. 
•	 Taca na potrzeby Caritas diecezjalnej. 
•	 Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zaprasza na 

spotkanie modlitewne „STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA”. Spotka-
nie rozpocznie się o godzinie 19.00. Tematem spotkania będą słowa: 
„Dziękujcie Panu bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki” (Ps 118,1). 
Zaproszonym gościem będzie ks. Mateusz Czubak.

   Plan spotkania:
- modlitwa do Ducha Świętego
- Zawierzenie Maryi
- Katecheza

- Adoracja 
- Koronka do Bożego Miłosierdzia
- Modlitwa o uzdrowienie
- Zakończenie ok. godz. 21.00 

INNE INFORMACJE 
•	 Rekolekcje Oaza Modlitwy o Duchu Świętym dla młodzieży i doro-

słych w dniach 13-15 maja br. w domu Moria w Łukowie. Wyjazd wspól-
ny o godz. 17.00. Powrót ok. godz. 18.00. Można się już zapisywać. 

•	 25 kwietnia rozpoczną się zapisy dzieci i młodzieży na wakacyjne  
rekolekcje oazowe. 
•	 Grafik oaz 15-dniowych jest podany na stronie: www.siedlce.oaza.pl. 

W parafii są planowane następujące wyjazdy:
•	 Oaza w parafii w dniach 2-5 sierpnia br. 
•	 Oaza Ewangelizacji w Okunice nad Jeziorem Białym k. Włodawy 

w dniach 13-20 sierpnia br.
•	 Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy w góry – Sudety (Szklarska 

Poręba) w dniach 23-30 sierpnia br. 
•	 Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako ministrant. 

Mogą się zgłaszać chłopcy od klasy drugiej SP i oczywiście starsi też.
•	 Zapraszamy dzieci i młodzież do Koła Żywego Różańca. Jest kilka 

wolnych tajemnic. Zgłoszenia pod nr telefonu: 511 128 243 – Róża. 
•	 Msze Święte na 2023 rok będzie można zamówić od poniedziałku  

25 kwietnia br. 
•	 PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS serdecznie dziękuje wszystkim ofia-

rodawcom, którzy przynieśli produkty spożywcze, artykuły higienicz-
ne i inne dary oraz składali ofiary pieniężne na potrzeby osób ubogich. 

•	 Dziękujemy również za nabywanie baranków i świec oraz ksią-
żek i dewocjonaliów. Sklepik pod chórem będzie otwarty w niedzielę 
24.04 i przy innych okazjach. 

Zapraszamy do udziału w Redakcji „Opiekuna”,  
do pisania artykułów, świadectw nawrócenia,  

uzdrowienia, udziału we wspólnotach,  
rekolekcjach i informacji, czym żyje parafia. 
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Świętowanie Paschy Miejska Droga Krzyżowa
Setki mieszkańców Siedlec przeszło w niedzielę 10 kwietnia wieczo-

rem Drogą Krzyżową ulicami miasta. Wiodącym tematem rozważań była 
ochrona życia. Trasa biegła ulicą Sokołowską, Wojskową i Cmentarną od 
kościoła świętego Józefa do katedry. Między kolejnymi stacjami krzyż 
nieśli tradycyjnie: przedstawiciele siedleckich parafii, kapłani (z siedlec-
kim biskupem pomocniczym Grzegorzem Suchodolskim), samorządow-
cy i osoby niepełnosprawne. Rozważania koncentrowały się na ochronie 
życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, podejmując problem 
obojętności, zaniechań i drobnych ustępstw, które potem wiodą potem do 
największych grzechów i prób ich usprawiedliwienia. W podsumowaniu 
nie zabrakło również odniesienia do toczącej się na Ukrainie wojny i jej 
niewinnych ofiar.      Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Nasza parafia była odpowiedzialna za przygotowanie Drogi Krzy-
żowej. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli i aktywnie włączyli 
się w przygotowanie i przeprowadzenie tego nabożeństwa. Modlitwę 
prowadził ks. Proboszcz Sławomir Olopiak, rozważania czytali nasi para-
fianie, byli obecni ministranci z pochodniami, kapłani i wielu wiernych. 

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach 
zaprasza uczniów klas VIII i ich rodziców na Dzień Otwarty Liceum. Odbę-
dzie się on 22 kwietnia 2022 roku w godz. 9.00 — 16.00. W czasie dnia 
otwartego będzie można zapoznać się z ofertą liceum oraz poznać opi-
nie o naszej szkole, a także uzyskać bezpośrednie informacje o rekrutacji. 
Szczegóły na plakacie, stronie internetowej I KLO (www.klosiedlce.pl) 
oraz pod numerem telefonu 25 632 10 77.

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 Ty-
sięcy Męczenników w Trzebieszowie i Weronika Izdebska, cywilnie 
związana z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Piotr Ceranka i Paulina Czajka-Ceranka, oboje cywilnie związa-
ni z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Michał Dorczuk, kawaler z parafii św. Jana Bosco w Sokołowie 
Podlaskim i Anna Katarzyna Goławska, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź 2

 Dzień Otwarty w I KLO

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

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

Na kościół
z ul. Chrobrego 6 – 200 zł 
z ul. Mieszka I 20 – 50 zł
z ul. Żytniej – 1000 zł

fot. Michał Nasiłowski

Na kwiaty do Grobu Pańskiego 
KŻR nr 7 – 60 zł 
z ul. Jagiełły 21 – 100 zł
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NA PODIUM

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1600 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)

Załoga św. Józefa – kapłani  
posługujący w naszej parafii 
Módlmy się za księży i o nowe powołania do służby Bożej  
w kapłaństwie Chrystusowym. Bóg zapłać za modlitwę i pomoc.

Od lewej: ks. kan. Stanisław Grochowski, ks. prał. Bernard Błoński, ks. Ireneusz Juśkiewicz,  
ks. kan. Robert Mirończuk, ks. kan. Proboszcz Sławomir Olopiak, ks. Mariusz Baran, ks. Grzegorz Wal-
czuk (już nie pracuje w parafii), ks. Grzegorz Osipacz, ks. kan. Henryk Drozd. 

Niedziela Palmowa
W Niedzielę Palmową na rozpoczęcie Mszy 

świętej o godz. 11.30 przy licznym udziale 
służby liturgicznej i wiernych odbyła się Proce-
sja z palmami upamiętniająca wjazd Jezusa do 
Jerozolimy. Przez cały dzień wierni przychodzili 
do kościoła z gałązkami palmowymi, by je po-
święcić. Młodzież z Oazy przed kościołem roz-
prowadzała przygotowane przez siebie palmy. 
Dziękujemy za złożone ofiary, które zostaną 
wykorzystane na dofinansowanie rekolekcji 
wyjazdowych i funkcjonowanie wspólnoty. 

Po szkolnych zawodach sportowych synek 
przychodzi zapłakany do domu. W ręku trzyma 
dyplom stwierdzający, że zajął drugie miejsce  
w skoku w dal. Mama pyta:
 – Czemy płaczesz? Przecież zdobyłeś II miejsce!
 – Chciałem zdobyć I miejsce i otrzymać puchar.
 – To drugie miejsce jest dużo lepsze od pierw-
szego.
 – Jak to lepsze? Naprawdę?
 – A Święty Jan Paweł który był? No właśnie, 
„Drugi”!
KONWERSACJA
W domu rodzinne utarczki. Apodyktyczna żona 
mówi do męża:
 – Milcz, jak do mnie mówisz!
 – Przecież ja nic nie mówię.
 – Ale pyskujesz spojrzeniem!
WOJNA
Chłopak przychodzi ze szkoły do domu i mówi 
do ojca:
 – Szkoda, tato, że nie jestem Ukraińcem.
 – Dlaczego?
 – Bo wszyscy by mi pomagali, mógłbym sobie 
za darmo pojeździć autobusami i koleją.
 – To żeby tak było, to jeszcze Ruscy musieliby 
zbombardować twój dom i szkołę, zabić wielu 
członków twojej rodziny i przyjaciół. Chciłbyś 
tego?
KWIETNIOWY ŚNIEG
Początek kwietnia przyniósł nam obfite opady 
śniegu i nowe przysłowie:
 – Kwiecień plecień, bo przeplata: czapka, szalik 
i łopata!
LEŚNE OGŁOSZENIE
Przy wjeździe do lasu wisi duża tablica:
 – W lasach i w górach zwierzęta nie zostawia-
ją śmieci. Ludzie tak. Prosimy, zachowuj się jak 
zwierzę!
CAŁE ŻYCIE
Młodsza siostra skarży się starszej:
 – Jestem taka nieszczęściwa. Nikt mnie nie kocha.
 – A ty kogoś kochasz? Pewnie też nie. Pokochaj 
przynajmniej siebie, bo spędzisz ze sobą całe życie!

Zdjęcie  z Wielkiego Czwartku 2021 r.

fot. Michał Nasiłowski

Drodzy Diecezjanie, a szczególnie Mężowie i Ojcowie!
W sobotę 23 kwietnia  br. w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie odbędzie 

się po raz piąty Ojcowski Poligon Duchowy, przeżywany pod hasłem „Rodzina silna obecnością 
ojca”. Spotkanie ma cel formacyjny w odkrywaniu misji ojca w rodzinie, Kościele i społeczeństwie.

Zapraszam serdecznie wszystkich mężów i ojców do udziału w tej inicjatywie, a szczególnie 
mężczyzn z Bractwa Strażnicy Kościoła i z innych wspólnot formacyjnych.  Ojcowski Poligon roz-
pocznie się o godz. 19.00 i zakończy Eucharystią sprawowaną o północy.

 Z pasterskim błogosławieństwem
+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

V Ojcowski Poligon Duchowy 


