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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Największy Dar Zmartwychwstałego
Rozważania do Ewangelii z II Niedzieli Wielkanocy (24 kwietnia)

II NIEDZIELA WIELKANOCY,  
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI,  
A UWIERZYLI (J 20, 19-31) 

Mówimy „niewierny Tomasz”, a przecież on nie 
różnił się od apostołów. W Ewangelii jest wyraźnie 
napisane, że gdy Zmartwychwstały Jezus pojawił 
się pierwszy raz, to też pokazał im przebite ręce 
oraz bok. Tomasza nie było, więc nie widział znaku. 
Tak więc wszyscy apostołowie – oprócz Jana, który 
uwierzył, gdy zobaczył płótna i chustę w pustym 
grobie (J 20,9) – nie wierzyli w Zmartwychwsta-
nie Jezusa. Nie uwierzyli też świadectwu kobiet! 
Dopiero Jego fizyczna obecność, okazanie ran, 
rozmowa oraz wspólne posiłki budziły ich wiarę.

Zastanowiło mnie również, dlaczego Tomasza 
nie było wtedy z nimi? Może słysząc świadec-
twa o Zmartwychwstaniu poszedł szukać prawdy? 
Nie chciał też przyjąć świadectw apostołów, lecz 
stanowczo żądał osobistego spotkania z Chrystu-
sem. On wciąż pytał, by zrozumieć (J 14, 4-6) i zma-
gał się z wątpliwościami, aby uwierzyć. I otrzymał 
łaskę, co potwierdził mówiąc: „Pan mój i Bóg mój!”

Patrząc na Tomasza zastanawiam się, 
czy i ja walczę o moją wiarę? A może boję się mó-
wić Bogu o tym, co rodzi we mnie wątpliwości, 
zwątpienie czy też żal? A może raczej udaję, że 
wierzę, że jest OK, a przez to nie spotykam się ze 
Zmartwychwstałym?

A jak jest u ciebie? Jeśli masz w sercu jakiś nie-
pokój, żal czy poczucie krzywdy od Boga, powiedz 
to otwarcie na modlitwie i poproś o wyjaśnienie. 
Weź przykład z Tomasza! Zapragnij osobistego 
spotkania z Jezusem i na pewno On przyjdzie do 
Ciebie. Zaufaj Mu i nie bądź już więcej niedowiar-
kiem. [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez 
doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę 
Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby-
śmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, 
przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest 
Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cen-
na jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. (xIJ)

Wierność powołaniu - zaproszenie
We wtorek 26 kwietnia o godz. 

18.00 będzie celebrowana Msza 
święta - zakończenie „gregorian-
ki” w intencji Apostołki powołań 
Eleny Timokhiny, która „odeszła do 
Domu Ojca” w dniu 26 marca. Po Mszy 
świętej odmówimy wspólnie Róża-
niec – ze świadectwami - w intencji 
powołań: kapłańskich, małżeńskich, 
do życia konsekrowanego i za wszystkich 
uczestników wspólnego Różańca o rozpozna-
nie osobistego powołania i wierność powo-
łaniu. W tych intencjach modliła się śp. Ele-
na i ofiarowała swoje długoletnie cierpienia, 
dając świadectwo głębokiej wiary, przywią-
zania do Kościoła i praktycznego uczestnictwa  
w jego misji. Różaniec będzie prowadził ks. 
Jarosław Mitrzak. Z tej okazji przybędą do 
naszej parafii, wezmą udział we Mszy świę-

tej i dadzą świadectwo podczas Różańca: 
ks.dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, 
rektor Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Siedlcach ks. dr Piotr Paćkowski 
wraz z alumnami seminarium, inni kapła-
ni, osoby zakonne i świeccy. Usłyszymy 
między innymi świadectwo pielęgniar-
ki z siedleckiego SOR, która towarzyszyła  
śp. Elenie w szpitalu na krótko przed jej 

odejściem do Domu Pana. Przed Mszą świętą 
będzie odmówiona Koronka do Miłosierdzia 
Bożego przy grobie śp.Eleny na cmentarzu 
Janowskim (wejście bramą od ul. Zacisznej, 
trzecia aleja w lewo, do końca). Modlitwa przy 
grobie o godz.17.00. 

Serdecznie zapraszamy we wtorek do 
wspólnej modlitwy za śp. Elenę i do włączenia 
się w dzieło powołań, któremu Elena poświęciła 
swoje życie.                       ks. Jarosław Mitrzak

Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do 
swych uczniów z darem przebaczenia i pokoju. 
Nie wypomina zdrady, nie pyta dlaczego Go opu-
ścili. Doskonale znając stan ich ducha, wypowia-
da słowo, którego bardzo potrzebują: Pokój wam! 
Pan zamienia ich smutek w radość spotkania. 
Przebacza im niewierność i posyła ich z konkret-
ną misją do świata. Mają nieść ludziom dar Boże-
go przebaczenia i pokoju. Będą to czynić w mocy 
Ducha Świętego, który ich poprowadzi i uzdolni 
do dawania świadectwa. 

W czasie przesłuchania przed Sanhedrynem 
Apostołowie dzięki otrzymanej mocy z wysoka 
odważnie wyznają, że Bóg wywyższył Jezusa na 
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać 
Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Da-
jemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Świę-
ty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni 
(por. Dz 5, 31-32). Duch Jezusa pragnie zstępować 
na wszystkich, za których umarł Jezus, ale nie 
wszyscy są gotowi na przyjęcie tak cennego daru; 

nie wszyscy bowiem okazują posłuszeństwo 
Jezusowi i trwają na modlitwie wraz z Mary-
ją w oczekiwaniu na wypełnienie  się obietni-
cy Ojca. Człowiek zakochany w Jezusie słucha 
słów swego Pana i Zbawiciela, a dzięki temu 
posłuszeństwu otwiera swe serce na dar Ducha 
Świętego, który uwalnia go od grzechów, zachę-
ca do dobra, leczy zranienia, prowadzi pośród 
ciemności tego świata, pociesza w utrapieniach, 
umacnia w walce, by na koniec dać mu szczęście 
bez miary – zjednoczenie z Bogiem.

Duch Święty jest dany Kościołowi na od-
puszczenie grzechów, które otrzymujemy dzię-
ki ewangelicznym sakramentom wypływają-
cym z niebiańskiego źródła – jak o tym pisał św. 
Augustyn. Dzięki Duchowi Świętemu w czasie 
sakramentu pokuty i pojednania dokonuje się 
to, co jest zawarte w formule rozgrzeszenia. 

Duch Święty sprawia jedność. Najpierw 
jest to wewnętrzna jedność człowieka, które-
go serce zostaje oczyszczone z grzechów, a ży-
cie uporządkowane według Bożych przyka-
zań. Taki człowiek może przyjąć Jezusa i wy-
znać wiarę w Niego. Duch Święty otwiera też 
nas na siebie, zabiera z nas serce kamienne, 
pełne egoizmu, a daje serce z ciała, pełne 
miłości, która jest największym Jego darem. 
Duch, którym był namaszczony Chrystus, jest 
obecny w tych, którzy należą przez chrzest do 
Chrystusa. (xIJ) 
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Święto Miłosierdzia Bożego
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, nazywaną Nie-

dzielą Miłosierdzia Bożego obchodzone jest Święto Miło-
sierdzia Bożego. Ustanowił je dla całego Kościoła papież 
Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej  
30 kwietnia 2000 r. Inspiracją dla ustanowienia tego 
święta było pragnienie samego Jezusa, które przekazał 
Siostrze Faustynie. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, 
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Mi-
łosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie 
dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosier-
dzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  
miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii 
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte 
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

Ale, jeśli chcemy skorzystać z tych wielkich darów zapytajmy siebie: 
czy szczerze ufam w dobroć Boga, czy kocham bliźniego nie tylko sło-
wem, ale przede wszystkim czynem (tj. czy spełniam uczynki miłosier-
dzia), czy szczerze się wyspowiadałem/am, czy jestem w stanie łaski 

uświęcającej i mogę godnie przyjąć Komunię Świętą? Jeśli 
tak, Bóg otwiera przed nami zdroje swego miłosierdzia.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto 
Miłosierdzia nie jest przypadkowy, ma swój głęboki sens 
teologiczny. Istnieje ścisły związek pomiędzy wielkanocną 
tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą miłosierdzia Bożego, 
albowiem męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 
są najwyższym  objawieniem miłości miłosiernej Boga. 
Naszym przygotowaniem do tego Święta była Nowenna, 
polegająca na odmawianiu przez 9 dni (poczynając od Wiel-

kiego Piątku) Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia 

Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także czasem łaski dla wszystkich 
ludzi, zwłaszcza zatwardziałych grzeszników.

Niech tegoroczne Święto Miłosierdzia Bożego przyczyni się jeszcze 
bardziej do naszego zaangażowania się w modlitwę oraz dzieła mi-
łosierdzia. Trzeba byśmy odpowiadali miłosierdziem na miłosierdzie, 
którego Bóg nam udziela i wychodzili naprzeciw drugiego człowieka 
zawsze z wyciągniętą, gotową do pomocy dłonią.  (AZ)

Trwają ZAPISY NA 33-dniowe REKOLEKCJE oddania życia Je-
zusowi przez Maryję. Rekolekcje rozpoczną się 28 kwietnia. Zakończą 
się w święto Nawiedzenia NMP 31 maja. W tym czasie wierni codziennie 
się modlą i w domowym zaciszu rozważają słowo Boże i teksty z pod-
ręcznika rekolekcyjnego. Wspólne spotkanie będą się odbywały zasadni-
czo we wtorki według planu podanego poniżej. Do rekolekcji należy się 
przygotować przez lekturę Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP 
św. Ludwika Maria Grignion de Montfort i modlitwę. Do udziału w spo-
tkaniach i w Rekolekcjach zapraszamy również osoby, które chcą odnowić 
swe oddanie. Zapisywać się można również w zakrystii i u ks. Ireneusza 
(tel. 500 636 490). 

PLAN SPOTKAŃ I CELEBRACJI REKOLEKCJI ODDANIA ŻYCIA  
JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ  W PARAFII ŚW. JÓZEFA  

W DNIACH 28 KWIETNIA – 31 MAJA 2022 R.
Spotkania organizacyjne i zapisy na rekolekcje według ogłoszeń dusz-

pasterskich
22 kwietnia, piątek, godz. 17.00: Rejonowe spotkanie osób za-

wierzonych;
 Q Rozpoczęcie Rekolekcji:
28 kwietnia, czwartek, godz. 18.00: Eucharystia; 
w dolnym kościele: różaniec (cz. radosna), konferencja i modlitwa 

wstawiennicza
Codziennie modlitwy, rozważanie Pisma Świętego i lektura duchowa 

według „podręcznika rekolekcji”.
 Q Część pierwsza Rekolekcji – od 28 kwietnia do 9 maja
12 dni: pozbycie się ducha tego świata, sprzecznego z Duchem Jezusa 

Chrystusa
W tym czasie proszę porozmawiać z kapłanem, poprosić go o modli-

twę wstawienniczą i błogosławieństwo. Zalecany post od mediów. Szu-
kamy ciszy, by słuchać Pana. 

3 maja, wtorek, godz. 19.15 – w dolnym kościele: Nieszpory, Krąg 
biblijno-liturgiczny, konferencja i świadectwa osób zawierzonych, modli-
twa wstawiennicza nad uczestnikami.

 Q Część druga Rekolekcji – od 10 do 31 maja
Tydzień pierwszy: poznanie samego siebie 
10 maja, wtorek: 
•	 godz. 17.15 – różaniec (cz. światła) – adoracja Najświętszego Sa-

kramentu; 
•	 godz. 18.00 – Eucharystia (ważne by w stanie łaski uświęcającej 

często przyjmować Komunię Świętą), nabożeństwo majowe; 
•	 godz. 19.30 (dolny kościół) – konferencja, ogłoszenia, podział na 

grupy dzielenia. 
Po zakończeniu spotkania ok. godz. 20.00 są Nieszpory. 
W tygodniu spotkanie grupy dzielenia. 

Tydzień drugi: poznanie Najświętszej Maryi Panny 
17 maja, wtorek: 
•	 godz. 17.15 – różaniec (cz. bolesna) – adoracja Najświętszego Sa-

kramentu; 
•	 godz. 18.00 – Eucharystia (ważne by w stanie łaski uświecającej 

często przyjmować Komunię Świętą), nabożeństwo majowe; 
•	 godz. 19.30 (dolny kościół) – konferencja, ogłoszenia. 
•	 Po zakończeniu spotkania ok. godz. 20.00 są Nieszpory.
W tygodniu spotkanie grupy dzielenia.
Tydzień trzeci: poznanie Jezusa Chrystusa 
24 maja, wtorek: 
•	godz. 17.15 – różaniec (cz. chwalebna) – adoracja Najświętszego 

Sakramentu; 
•	godz. 18.00 – Eucharystia (ważne by w stanie łaski uświecającej czę-

sto przyjmować Komunię Świętą), nabożeństwo majowe; 
•	godz. 19.30 (dolny kościół) – konferencja, ogłoszenia. 
•	Po zakończeniu spotkania ok. godz. 20.00 są Nieszpory.
W tygodniu spotkanie grupy dzielenia.
W tym tygodniu zachęcamy do przeżycia spowiedzi generalnej. Uma-

wiamy się na taką spowiedź z wybranym kapłanem. 
26 maja, czwartek, godz. 19.00: Nabożeństwo przebłagania za 

grzechy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy – możli-
wość spowiedzi. 

27 maja, piątek, godz. 19.30 (kościół): Droga Krzyżowa.
29 maja, niedziela, godz. 19.00 (dolny kościół): spotkanie organiza-

cyjne – omówienie uroczystości zawierzenia, godz. 20.00 (kościół) Nieszpory.
30 maja, poniedziałek, godz. 19.00: czuwanie modlitewne przed 

zawierzeniem (Nieszpory, Akatyst do NMP, adoracja Pana Jezusa z modli-
twą różańcową – cz. radosna).

31 maja, wtorek, święto Nawiedzenia NMP, przychodzimy na godz. 
19.30; zabieramy własnoręcznie przepisany akt oddania, świecę i różę; 
godz. 20.00: Eucharystia z aktem oddania się Jezusowi przez Maryję – 
najważniejsze jest przyjęcie Komunii Świętej; po modlitwie po Komunii 
złożenie aktu oddania. 

4 czerwca, pierwsza sobota miesiąca, godz. 18.00: Eucharystia 
dziękczynna za łaskę rekolekcji; różaniec, rozmyślanie; udział w Czuwaniu 
przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

5 czerwca, niedziela Zesłania Ducha Świętego, godz. 19.00: 
Nieszpory (kościół), agapa, wręczenie pamiątek, podsumowanie rekolekcji. 

W dowolnym dniu spotkanie grupy dzielenia.
Po zawierzeniu uczestniczymy w pierwszych sobotach miesiąca  

i w spotkaniach formacyjnych. 
11 czerwca, sobota, godz. 7.00: pielgrzymka Duchowych Niewol-

ników NMP do Kodnia – jak Bóg da.                          ks. Ireneusz Juśkiewicz 

Oddaj życie Jezusowi przez Maryję! 
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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 25 kwietnia 2022 r.
ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY

1. czytanie (1 P 5, 5b-14) Marek, uczeń Piotra Apostoła
Psalm (Ps 89, 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a))

Będę na wieki sławił łaski Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Mk 16, 15-20) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

6.30 1. + Teresę Bobrowską w 5 r. i Józefa Bobrowskiego – of. córka
2. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzina

7.00 1. + Władysławę w 23 r., Józefa, Witolda, Władysława, Eugeniusza, 
Bronisławę, Józefa – of. córki

2. + Marka Goszczyńskiego z racji imienin i Irenę Goszczyńską
3. Dz.-bł. w 13 r. ślubu Justyny i Michała z prośbą o dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci 
Miłosza i Michaliny – of. Janusz Nasiłowski

17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego – of. żona

2. + Kazimierę w 22 r., Henryka i zmarłych z rodz. Wysockich i Dar-
czuków – of. córki

3. + Zmarłych rodziców: Helenę w 47 r. i Jana Talachów oraz siostrę 
Jadwigę – of. córka

18.45 Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska”
Wtorek 26 kwietnia 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

1. czytanie (Dz 1, 3-8) Apostołowie świadkami Jezusa
Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5))

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości
2. czytanie (Flp 1, 20c-30) Moim życiem jest Chrystus

Ewangelia (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
6.30 1. + Mariannę w 17 r., Mieczysławę i Grażynę Waszczuk – of. córka z rodziną

2. + Henryka w 15 r., zmarłych rodziców i braci: Wandę, Stefana, 
Stanisława, Zdzisława i Bolesława – of. żona Danuta

7.00 1. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Świętej 
Rodziny dla Marzeny w dniu imienin – of. rodzice

2. + Tadeusza z racji urodzin, Annę i Mikołaja Kulgawczyków 
– of. Helena Kulgawczyk

3. + Marka Czerskiego z racji urodzin i imienin – of. żona
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Józefa w 9 r. i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami
3. + Dz.-bł. z okazji 19 r. ślubu Ewy i Ludwika z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo dla nich i ich dzieci oraz potrzebne łaski dla ich 
syna Wiktora z racji 12 r. urodzin – of. rodzice

4. + ks. prałata Leona Balickiego
5. + Elenę Timokhinę

Różaniec w intencji powołań: kapłańskich, małżeńskich, do życia konsekrowanego
Środa 27 kwietnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 5, 17-26) Cudowne uwolnienie apostołów

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7a))
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał Albo: Alleluja

Ewangelia (J 3, 16-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
6.30 1. + Krystynę i Jana Ostolskich oraz dziadków z obojga stron rodzi-

ny – of. syn z rodziną
2. + Stanisławę Majek w 6 r. – of. rodzina

7.00 1. + Ks. Leona Balickiego – of. Koła Żywego Różańca
2. + Henryka i Kazimierza i rodziców z obojga stron rodziny
3. Dz.-bł. w 30 r. urodzin Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo 

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

I. Dz.-bł. w intencji Artura w 2 r. urodzin oraz za Annę i Tomasza 
o opiekę Świętej Rodziny

II. Dz.-bł. z podziękowaniem za udaną operację i łaskę zdrowia – of. żona

III. Dz.-bł. w intencji Kamili z prośbą o światło Ducha Świętego na 
czas egzaminów maturalnych – of. rodzice

IV. Dz.-bł. o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny dla 
pana Wojciecha z racji imienin – of. przyjaciele

V. O opiekę św. Józefa i dary Ducha Świętego dla Filipa – of. babcia
VI. Za pomyślne zdanie matury Dominika i otwartość serca na Boga
VII. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla Alicji i Jerzego – of. rodzice
VIII. O zdrowie i szczęśliwą operację dla Agnieszki Izdebskiej  

– of. Krystyna Pleskot 
IX. + Łucję Wasilewską w 14 r. i zmarłych z rodziny – of. mąż
X. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia wiecz-

nego – of. żona
XI. + Marka Andraszka – of. sąsiedzi z ul Kolonijnej
XII. + Jerzego Kornaszewskiego – of. żona
XIII. + Danutę Kobylińską, Teresę i Czesława Krawczaków – of. rodzina
XIV. + Jarosława Jaroszczyka – of. rodzina
XV. + Zygmunta Bojar – of. sąsiedzi z klatki schodowej
XVI. + Stanisława Pleskot w pierwszą rocznicę śmierci– of. żona
2. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
3. + Grzegorza w 19 r. i zmarłych z rodziny

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

Czwartek 28 kwietnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika
albo wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera

parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla
1. czytanie (Dz 5, 27-33) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Psalm (Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20 (R.: por. 7a))
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał Albo: Alleluja

Ewangelia (J 3, 31-36) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
6.30 1. + Antoniego w 27 r. i zmarłych z rodz. Małków, Kuszów i Jadwi-

gę Durasiewicz – of. Halina Iskra
2. + Czesławę Jurko w 7 r. i Stanisława Jurko, zmarłych z rodz. Jur-

ków i Rosików – of. córka z rodziną
7.00 1. + Andrzeja Frankowskiego w 2 r. – of. żona

2. + Tadeusza Majek w 7 r. – of. rodzina
3. + Jerzego Mroczka z racji imienin – of. rodzina

17.15 Różaniec prowadzony Czcicieli św. Joanny Beretta Molla
Rozpoczęcie 40-godzinnego Nabożeństwa;
Rozpoczęcie Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez Maryję;
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego

2. + Józefa, Feliksę i Witolda Podgórzak
3. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla

Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin potomstwa – oddanie czci 
relikwiom św. Joanny Beretty Molla

Wielkanocny Wieczór Chwały
Piątek 29 kwietnia 2022 r.

ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY,
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY

1. czytanie (1 J 1, 5 – 2, 2) Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu
Psalm (Ps 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a))

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Ewangelia (Mt 11, 25-30) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

6.30 1. + Władysława w 18 r., Annę, zmarłych z rodz. Gołąbków, Bara-
nowskich, Prządków – of. B. Prządek

2. + Helenę Czapską w 1 r., Zygmunta, Helenę, Wacława, Henryka 
Suchożebrskich – of. córka z rodziną

7.00 1. Dz.-bł. w 27 r. urodzin Michała z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę św. Józefa – of. rodzice

2. Dz.-bł. w intencji Dawida w 11 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

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

4. + Wiesławę Soczewka w 11 msc. po śmierci – of. rodzina
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Informacje o życiu parafii (24.04)

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.

•	 Mateusz Ciuruś, kawaler z parafii Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Wałbrzychu i Paulina Pogonowska, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 1

•	 Michał Janusz Zbysiński, kawaler z parafii Wniebowzięcia 
NMP w Dzierzgowie i Marta Katarzyna Lipińska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź 1 

Na kwiaty do Grobu Pańskiego 
•	Koło Żywego Różańca nr 7 – 60 zł 

9.00 1. W intencji maturzystów z I KLO im. Św. Rodziny w Siedlcach
12.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR na 2
18.00 1. + Stanisława w 19 r. i Janinę

2. + Irenę w 30 r., Edwarda w 3 r. oraz zmarłych z rodz. Sarnowiec, 
Kobylińskich, Nasiłowskich i Kalickich – of. Hanna Sarnowiec

19.30 Misterium „A z tej śmierci życie tryska”
Sobota 30 kwietnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Piusa V, papieża

1. czytanie (Dz 6, 1-7) Wybór pierwszych diakonów
Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22))

Okaż swą łaskę ufającym Tobie Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 16-21) Jezus chodzi po wodzie

6.30 1. + Henryka w 41 r., jego rodziców Józefę i Stanisława
2. + Mariana Pióro z racji imienin – of. żona

7.00 1. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Świętej 
Rodziny dla Ani, Sebastiana oraz ich córki Małgosi – of. rodzice

2. + Wiesława Kłosa w 23 r., Stanisława, Mariana i Andrzeja 
– of. Mirosława Kłos

12.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego
16.00 Ślub: Piotr Radzikowski i Klaudia Siestrzewitowska
17.00 Ślub: Kacper Kołodziejczyk i Klaudia Woźniak
18.00 1. + Zygmunta Jaroszewskiego i Bogdanę Jarosińską – of. rodzina

2. + Zofię Zdanowską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
19.30 Misterium „A z tej śmierci życie tryska”

Niedziela 1 maja 2022 r.
III NIEDZIELA WIELKANOCY Niedziela Biblijna 

Parafialny odpust św. Józefa Rzemieślnika
1. czytanie (Dz 5, 27b-32. 40b-41) Cierpienie dla Imienia Jezusa

Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

2. czytanie (Ap 5, 11-14) Chwała Baranka
Ewangelia (J 21, 1-19) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom

7.00 1. + Władysławę w 8 r. i Mariana w 39 r.
8.30 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka – of. rodzina (rozpoczęcie)

2. + Józefa Malinowskiego, Wiktorię i Stanisława – of. Malinowscy
3. + Wacława Piskorza w 3 r. i zmarłych z rodz. Piskorzów – of. córki

10.00 1. Dz.-bł. w 14 r. ślubu Katarzyny i Macieja z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich 
dzieci: Jasia, Marysi i Maksymiliana – of. Janusz Nasiłowski

2. Dz.-bł. z okazji 34 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

3. Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków z prośbą o opiekę Matki Bożej, 
światło i dary Ducha Świętego

11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Pieńkowskiego (zakończenie)
2. Dz.-bł. w intencji zdania matury Wiktorii – of. rodzice i dziadkowie

13.00 1. Suma odpustowa – w intencji Parafian
Procesja eucharystyczna na zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa
16.30 1. + Roberta Robaka w 11 r. i zmarłych z rodz. Godlewskich i Sze-

niawskich
18.00 1. + Franciszka Adamczyka w 9 r. – of. żona
Nabożeństwo majowe – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (kościół)

 Q NIEDZIELA W OKTAWIE WIELKANOCY (MIŁOSIERDZIA BOŻEGO) 
24 kwietnia:
•	W Kościele w Polsce rozpoczynamy 78. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA. 
•	W naszej parafii gościmy ks. Jana Ślepowrońskiego, który jest misjo-

narzem w Burkina Faso w Afryce. Ks. Jan wygłosi słowo Boże i zbierze 
ofiary do puszki na misje. 
•	Poświęcenie obrazu bł. ks. Michała Sopoćki, ofiarowanego przez 

naszych Parafian, na zakończenie Mszy świętej o godz. 13.00. 
•	Modlitwy 6 dnia nowenny przed beatyfikacją służebnicy Bożej Pauliny 

Jaricot po Mszy świętej o godz. 13.00. 
•	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) miłosiernego 
Boga przez koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwę przed Najświęt-
szym Sakramentem. 
•	SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE (parafialny dzień wspólnoty) dla dzieci i mło-

dzieży należących do Oazy, kandydatów, ministrantów, lektorów, kandyda-
tów 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. 
•	Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zaprasza na spotka-

nie modlitewne „STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA”. Spotkanie 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.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 25 kwietnia: Święto św. Marka, Ewangelisty.

•	Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia, którzy podjęli Duchową 
Adopcję Dziecka Poczętego o godz. 17.15.

•	Próba Misterium „A z tej śmierci życie tryska” w wykonaniu młodzie-
ży o godz. 18.45 w kościele. Jeśli ktoś posiada stroje lub rekwizyty, 
które można by wykorzystać w Misterium lub po prostu chce pomóc, 
prosimy o kontakt. W zakrystii mamy plakaty o Misterium, które można 
wziąć i zawiesić tam, gdzie będzie to możliwe. Prosimy też o udostępnie-
nia na Facebooku. – ks. Ireneusz. 

 Q WTOREK 26 kwietnia: Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Mę-
czennika, głównego Patrona Polski [przeniesiona z 23.04 z powodu Okta-
wy Wielkanocnej].
•	W tym dniu przypada 10. rocznica śmierci ks. prałata Leona Balic-

kiego, pierwszego proboszcza i budowniczego naszej parafii. Msze świę-
te w jego intencji będą sprawowane 26.04 o godz. 18.00 i 27.04  o godz. 7.00. 
Pamiętajmy w modlitwie. 

Data urodzenia: 10.05.1921
Data śmierci: 26.04.2012
Data święceń kapłańskich: 17.01.1960
Proboszcz parafii św. Józefa: 
 7.01.1984-14.07.1997

•	Po Mszy świętej wieczorowej  
MODLITWA W INTENCJI POWOŁAŃ (info w artykule). 
•	Nie będzie spotkania kręgu biblijno-liturgicznego. 

 Q ŚRODA 27 kwietnia:
•	Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoż    . 
•	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 Criste-

ros w dolnym kościele
•	19.00 – próba generalna Misterium „A z tej śmierci życie tryska”
•	O godz. 21.40 w Katolickim Radiu Podlasie w audycji „Czarno na Bia-

łym” wezmę udział nasi parafianie. Tematem będzie zawierzenie 
Maryi: „Tajemnica chrztu Pańskiego w życiu zawierzonych”. Zapraszamy 
do słuchania.
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Zygmunt Bojar
+ Wiesław Kowieski

 Q CZWARTEK 28 kwietnia:
•	Parafialne WSPOMNIENIE ŚW. JOANNY BERETTY MOLLA. 
•	Różaniec prowadzony przez Czcicieli o godz. 17.15. 
•	Błogosławieństwo relikwiami świętej Joanny matek oczekujących na-

rodzin dziecka i innych osób po Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	W dniu wspomnienia św. Ludwika Marii Grignion de Montfort rozpo-

czynają się REKOLEKCJE ODDANIA ŻYCIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ 
(info w oddzielnym artykule). Można się jeszcze zapisać. Uczestnicy Re-
kolekcji po Mszy świętej wieczorowej spotykają się w dolnym kościele.
•	Rozpoczyna się 40-GODZINNE NABOŻEŃSTWO adoracyjne Jezu-

sa w Najświętszym Sakramencie. 
•	WIELKANOCNY WIECZÓR CHWAŁY prowadzony przez Wspólnotę Jed-

nego Ducha po Mszy świętej o godz. 18.00. 
 Q PIĄTEK 29 kwietnia:

•	Trwa 40-godzinne nabożeństwo adoracyjne Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. O godz. 12.00 będzie sprawowana Eucharystia. Adora-
cja będzie trwała od zakończenia Mszy świętej o godz. 7.00 do godz. 
8.30 i od godz. 10.15 do rozpoczęcia Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	O godz. 9.00 Eucharystia na zakończenie szkoły dla maturzy-

stów z I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodzi-
ny w Siedlcach. 
•	PREMIEROWA PREZENTACJA MISTERIUM „A z tej śmierci życie try-

ska” o godz. 19.30 w kościele. Zapraszamy wszystkich. 

•	25 kwietnia rozpoczną się ZAPISY DZIECI I MŁODZIEŻY NA WAKACYJ-
NE 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 Po-

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

strant. Mogą się zgłaszać chłopcy od klasy drugiej SP i oczywiście starsi 
też. Chętni zgłaszają się z rodzicami do ks. Ireneusza. 
•	Zapraszamy dzieci i młodzież do Koła Żywego Różańca. Jest kilka 

wolnych tajemnic. Zgłoszenia pod nr telefonu: 511 128 243 – Róża. 
•	Włoska wspólnota nowej ewangelizacji SENTINELLE DEL MAT-

TINO DI PASQUA z Florencji będzie gościć w naszej parafii od 3 do  
10 maja br. 
•	Sklepik pod chórem z książkami i dewocjonaliami będzie otwar-

ty w niedzielę 24.04 i przy innych okazjach.
•	PRZYJMOWANIE INTENCJI NA MSZE ŚWIĘTE W ROKU 2023 rozpo-

czynamy w poniedziałek 25 kwietnia od godz. 16.00 w kancelarii 
parafialnej. 

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

uzdrowienia, udziału we wspólnotach, rekolekcjach  
 i informacji, czym żyje parafia. 

 Q SOBOTA 30 kwietnia:
•	Trwa 40-godzinne nabożeństwo adoracyjne Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie. O godz. 12.00 będzie sprawowana Eucharystia. Adoracja 
będzie trwała od zakończenia Mszy świętej o godz. 7.00 do rozpoczęcia 
Mszy świętej ślubnej o godz. 16.00. 
•	MISTERIUM „A z tej śmierci życie tryska” o godz. 19.30 w kościele. 

Zapraszamy wszystkich. 
 Q NIEDZIELA 1 maja: III Niedziela Wielkanocna – parafialny 

odpust św. Józefa Rzemieślnika – 27. rocznica konsekracji naszego 
kościoła – pomódlmy się z wdzięcznością za parafię, za tych, którzy bu-
dowali nasz kościół, troszczyli i troszczą się o niego.
•	SUMA ODPUSTOWA będzie o godz. 13.00. Mszy świętej będzie prze-

wodniczył i słowo Boże wygłosi ks. Tomasz Wakuła, kapelan siedleckie-
go szpitala, nasz wielkopostny rekolekcjonista.
•	Podczas liturgii zostanie pobłogosławione pierwsze w naszej parafii 

Ministranckie Koło Różańcowe. Eucharystia zakończy się procesją 
wokół kościoła. Przygotujmy się należycie do procesji, by wziąć wszyst-
kie sztandary, chorągwie i feretrony, by byli ministranci i dziewczynki 
sypiące kwiatki. Procesja kończy 40 – godzinne nabożeństwo. Modlitwy 
7 dnia nowenny przed beatyfikacją służebnicy Bożej Pauliny Jaricot po 
zakończeniu procesji. 
•	Rodziny Domowego Kościoła z diecezji siedleckiej nawiedzą nasze 

Sanktuarium w corocznej pielgrzymce i będą uczestniczyły w Euchary-
stii pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Grzegorza Suchodol-
skiego o godz. 16.30. 
•	Przeżywamy Niedzielę Biblijną i rozpoczynamy XIV Tydzień Biblijny. 
•	NABOŻEŃSTWO MAJOWE na początku adoracji Najświętszego Sakra-

mentu po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	NIESZPORY o godz. 20.00 w kościele. 

INNE INFORMACJE 
•	Rekolekcje OAZA MODLITWY o Duchu Świętym dla młodzieży i do-

rosłych w dniach 13 – 15 maja br. w domu Moria w Łukowie. Wyjazd 
wspólny o godz. 17.00. Powrót ok. godz. 18.00. Można się już zapisy-
wać (tel. 500 636 490). 

W czasie Świąt Wielkanocnych nasza parafia otrzymała życze-
nia od osób i instytucji. W tym roku kartki z życzeniami zostały 
przesłane przez:
•	 Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) 
•	 rodziny z Domowego Kościoła Rejonu Siedleckiego I 
•	 ks. dr Alojzego Oberster, Rektora Archidiecezjalnego Seminarium  

Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie 
•	 ks. Jacka Wł. Świątka, Dyrektora I Katolickiego Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Świętej Rodziny w Siedlcach
•	 ks. Marcina Olka, Dyrektora i całą społeczność Katolickiej Szkoły  

Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach 
•	 Dyrektora, Pracowników i Uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego  

im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
•	 Dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów Szkoły Podstawo-

wej nr 9 w Siedlcach 
•	 pana Krzysztofa Tchórzewskiego, posła na Sejm RP
•	 pana Andrzeja Sitnika, prezydenta Miasta Siedlce
•	 pana Piotra Dragana, wójta Gminy Wisznice i panią Ewę Nuszczyk, 

przewodniczącą Rady Gminy Wisznice
•	 społeczność Szkoły Podstawowej w Wisznicach wraz z dyrektorem  

panem Andrzejem Nuszczykiem
Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom, polecając ich opiece  

św. Józefa. Życzymy obfitości łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Ks. Proboszcz i Parafianie
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PRZYZWYCZAJENIE

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 Woź-

niakowska, 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)

Maż wrócił z pracy do domu i rozmawia z żoną 
przy obiedzie:
 – Wyobraź sobie, że dziś wezwał mnie nasz 
dyrektor „na dywanik”. Przez 15 minut na mnie 
krzyczał, a ja się zastanawiałem co mu odpowie-
dzieć. Wtedy przypomniałem sobie, jak ty się na 
mnie darłaś.
 – I co mu odpowiedziałeś?
 – To samo, co i tobie: „Tak, masz rację, kochanie”. 
Dyrektor był trochę zdziwiony, ale przestał krzyczeć.
DYSPUTA O SZCZEPIONKACH
Nie ustają dyskusje na temat szczepionek anty-
covidowych. Niektórzy pracownicy banków mają 
swoje zdanie na ten temat. Uważają, że jesienią 
przyjdą kolejne fale epidemii i niezaszczepieni 
będą „padali jak muchy”. Dla swoich klientów 
mają radę na najbliższe tygodnie:
 – Korzystajcie z okazji i pożyczajcie pieniądze od 
antyszczepionkowców. Nie będziecie musieli ich 
oddawać!
WIOSNA
Po zimowej przerwie koledzy spotykają się po 
raz pierwszy w piwnym ogródku. Próbują na-
mówić młodszego kolegę Ziutka do ożenku ze 
znacznie starszą panią Kasią. Niestety rozmówcy 
są już w fazie, w której języki im się plączą, jak 
budowniczym wieży Babel. Jeden z nich mówi:
 – Wiesz Ziutek, to jest tak: „Kobieta bez mężczy-
zny jest jak ryba bez roweru”.
POWÓD
W czasie Wielkiego Postu matka prosi syna:
 – Poszedłbyś wreszcie do spowiedzi. Dawno nie 
byłeś.
 – A po co chodzić do spowiedzi, skoro i tak się 
zgrzeszy.
 – Spowiedź jest po to, żeby dusza nie śmierdzia-
ła, jak twoje skarpety, których dawno nie prałeś!
Z PRZESZŁOŚCI
Wnuczka słucha opowiadać babci z dawnych 
lat. Z ciekawości pyta:
 – Babciu, jak ty to wszystko potrafiłaś zapamiętać?
 – Kochaniutka, bo to jest tak: pierwsze pół życia 
my żyjemy marzeniami, a drugie pół wspomnie-
niami! 

Święta zjednoczenia z Chrystusem 
cierpiącym i zwycięskim

Przeżyliśmy Święte 
Triduum Paschalne Męki, 
Śmierci i Zmartwych-
wstania Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Bogu 
niech będą dzięki za ten 
czas łaski, modlitwy, ad-
oracji, a nade wszystko za 
liturgię, w której dla nas 
dokonywały się zbawcze 
wydarzenia. Dziękuje-
my wszystkim, którzy 
przychodzili do kościoła, 
uczestniczyli w liturgii, 
posługiwali. Dziękujemy 
służbie liturgicznej. 

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Procesja rezurekcyjna
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