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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, 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Jezus mnie kocha i powołuje 
Rozważania do Ewangelii z III Niedzieli Wielkanocy (1 maja)

Jezus po swoim zmartwychwstaniu podejmuje 
inicjatywę, by spotkać się ze swoimi Apostołami, 
by ich odnaleźć i pomóc im uwierzyć na nowo. 
Miejscem spotkania opisanego w dzisiejszej 
Ewangelii był brzeg Jeziora Galilejskiego. Okoli-
ce tego jeziora były małą ojczyzną dla większości 
Apostołów. Dla nich powrót do Galilei był jedno-
cześnie powrotem do domu rodzinnego, do bli-
skich, do wspomnień z minionych lat. Dobrze, że 
mieli dokąd wrócić, ale okazało się, że poddali się 
pokusie zapomnienia o Jezusie. Jak gdyby nigdy 
nic idą łowić ryby i im się nie udaje. 

Na brzegu Jeziora zobaczyli Kogoś, kto zwracał 
się do nich serdecznie: „Dzieci” i przygotował im 
posiłek. Jezus jest pełen życzliwości dla nas. On 
nie chce, abyśmy chodzili głodni, smutni, przeży-
wający swoje rozmaite większe i mniejsze porażki. 
Posłuszeństwo słowu Jezusa przynosi błogosła-

III NIEDZIELA WIELKANOCY
PANIE, TY WSZYSTKO WIESZ, 

TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM. (J 21, 1-19) 
Po śmierci Jezusa na krzyżu uczniom zawali-

ło się całe ich dotychczasowe życie. To, co miało 
jakieś znaczenie, przestało mieć znaczenie. Apo-
stołowie wrócili do tego co było im dobrze znane 
– do połowu ryb. Jest to trzecie spotkanie z Jezu-
sem zmartwychwstałym, ale śmierć Jezusa była 
tak potężnym, miażdżącym doświadczeniem, że 
owe spotkania jeszcze w nich nic nie zmieniają. 
Czy przyjmujesz i akceptujesz sytuacje trudne, 
które stawiają pod znakiem zapytania całe twoje 
dotychczasowe zaangażowanie życiowe? A może 
od nich nieustannie uciekasz? Czy pozwalasz  
Jezusowi dotknąć tych miejsc?

Apostołowie łowią ryby, a ich połów ryb 
kończy się zawodową (byli w końcu profesjo-
nalistami w fachu rybackim) porażką. Wyszli 
więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. 
Jezus objawia się właśnie w ich ludzkiej poraż-
ce, w ich bezsilności. Owa porażka umożliwia ob-
jawienie się zmartwychwstałego Jezusa. Bez tej 
porażki nie stałoby się to, co się stało: Zarzućcie 
sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzu-
cili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. Było to tak potężne doświadczenie 
Jezusa zmartwychwstałego, że zapamiętali na-
wet liczbę złowionych ryb. Czy odkrywasz Jezusa 
zmartwychwstałego w swoich życiowych poraż-
kach zawodowych, osobistych, wychowawczych? 
Czy rodzi to wiarę w twoim życiu?   [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość 
ducha swoim wiernym, zachowaj ich w rado-
ści i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności 
przybranych dzieci Bożych z ufnością oczekiwali 
chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego  
we wtorek o godz. 19.15 w dolnym kościele.(xIJ)

wieństwo – obfitość połowu. Trzeba nauczyć 
się takiego posłuszeństwa i takiego zaufania, 
by nie pytać ciągle: dlaczego, a co ja z tego 
będę miał, a czy mi to się opłaca? W tym spo-
tkaniu ze Zmartwychwstałym Jezus został roz-
poznany najpierw przez swego umiłowanego 
ucznia, czyli św. Jana. Im bardziej ktoś kocha 
Jezusa, tym łatwiej mu Go spotkać i rozpo-
znać. Jan ogłosił: To jest Pan, ale to Szymon 
wpadł na pomysł, by jak najszybciej znaleźć 
się przy Jezusie. Chrystus w swoim wielkim 
miłosierdziu przygotował uczniom posiłek. 
Dla nas Chrystus przygotowuje Ucztę Eucha-
rystyczną i ucztę swego Słowa. Tego Pokarmu 
nigdy nie zabraknie dla tych, co wierzą na-
prawdę i chcą wierzyć. 

Po śniadaniu Jezus trzykrotnie zapytał 
Piotra o miłość. Zapewnienie o tym, że Piotr 
kocha Jezusa, staje się dla nas mobilizacją, by 
często mówić Panu: Ty wiesz, że Cię kocham. 
Mimo lęku i grzechu, który tak łatwo nas nisz-
czy, mimo zdrad i niewierności, chcemy, aby 
Pan nas prowadził. Zaproszenie jest dostar-
czone. Pójdź za mną zostało wypowiedziane. 
Teraz trzeba podjąć decyzję i wytrwać w niej 
aż do śmierci.  (xIJ) 

Uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja)
Święto Najświętszej Maryi Panny Królo-

wej Polski obchodzimy 3 maja (chyba, że ten 
dzień wypada w niedzielę). Historia kultu 
Najświętszej Maryi Panny jako Królowej Polski 
sięga czasów przedrozbiorowych. W 1656 r. 
król Jan Kazimierz ślubował w katedrze lwow-
skiej: Ciebie za patronkę moją i za królową 
państw moich dzisiaj obieram. Prawdopodob-
nie działające we Lwowie Bractwo Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski wysunęło pomysł 
ustanowienia święta poświęcającego pierwszą 
niedzielę maja modlitwom dziękczynnym za 
opiekę Maryi nad Polską.

Pomysł poparty przez arcybiskupa Józe-
fa Bilczewskiego został zaakceptowany przez 
papieża św. Piusa X i w 1909 r. zostało usta-
nowione Święto Królowej Korony Polskiej dla 
diecezji lwowskiej i przemyskiej. Po odzyskaniu 
niepodległości Święto zostało ustanowione przez 
papieża Benedykta XV w 1920 r., a na wniosek 
biskupów polskich Święta Kongregacja Obrzę-
dów przeniosła w 1924 r. obchody tego święta  
na 3 maja. W 1925 r. rozciągnięto je na wszystkie 
polskie diecezje, tym samym połączono święto-
wanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

oraz święta Królowej Korony Polskiej. W 1962 r. 
św. Jan XXIII wyniósł święto do I klasy i usta-
nowił NMP główną Patronką Polski. W 1969 r.  
św. Paweł VI na prośbę bł. kard. Stefana Wyszyń-
skiego wyniósł święto do rangi uroczystości.

Wielkie przywiązanie narodu do swojej 
Królowej wyraża się w polskiej pobożności Ma-
ryjnej, poprzez śpiewanie litanii loretańskiej 
podczas nabożeństw majowych, odmawianie 
różańca w październiku, tłumnych pielgrzy-
mek do Częstochowy (czy dawniej do Ostrej 
Bramy w Wilnie). Wszak wiele razy Królowa 
pomagała naszemu narodowi w niebezpieczeń-
stwach. Chętnie zawieszamy obrazy Najświętszej 
Panienki w domach i prosimy o rzeczy prozaiczne, 
jak i o wielkie łaski dla nas, naszych rodzin, naro-
du. Ale czy coraz częściej nie jesteśmy nieposłusz-
ni naszej Królowej? Matka Boska wymaga od nas, 
abyśmy stosowali się do tego, co nam Pan Bóg 
przykazał. Bądźmy więc Jej wierni, odmawiajmy 
- zgodnie z Jej życzeniem z Fatimy - codzienny 
różaniec, i wierzmy, że Jej święte wstawiennic-
two sprowadzi na nasze rodziny, miasta, wioski, 
Ojczyznę Boże Błogosławieństwo. Królowo Polski, 
módl się za nami! WOJCIECH OLICHWIRUK
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Odpust parafialny 1 maja 

Święty Józef – Patron doskonały!
Świętego Józefa w naszej parafii każdy zna. Każdy wie kim 

był i czego w życiu dokonał. Jestem członkiem naszej wspólno-
ty parafialnej od 31 lat i wydawało mi się, że moja „znajomość”  
ze św. Józefem jest już bardzo dobra. Tak było do momentu, kiedy 
2 lata temu pojechałam na rekolekcje, których głównym bohate-
rem był św. Józef...

Miałam wówczas trudny czas, bardzo się buntowałam, 
niemal nieustannie toczyłam wewnętrzną wojnę z Panem 
Bogiem, który prowadził mnie przez życie drogą, w mojej 
ocenie zbyt trudną. Weszłam na pierwszą konferencję 
rekolekcji i usłyszałam, że w życiu ludzkim najważniej-
szym jest zaufanie do Boga i że tego mogę się uczyć od św. 
Józefa! On w swoim życiu całkowicie i bez żadnych zastrze-
żeń zaufał Bogu. Nie było Mu łatwo, a jednak na wezwanie 
wysłannika Bożego we śnie, wstał, wziął Dziecię i Jego Mat-
kę i ruszył w nieznaną drogę do Egiptu. Po ludzku na pewno 
miał wątpliwości, na pewno rodziło Mu się w głowie setki 
pytań, przychodziło zmęczenie. To wszystko jednak Józef 
zanurzał w zaufaniu do Boga, choć często nie rozumiał… 
Pamiętasz Bracie i Siostro taką sytuację? Przychodzimy 
przed ołtarz w naszej świątyni i mówimy „nie rozumiem, 
nie rozumiem”, ale jest to niejako połowa tego, co powin-
niśmy powiedzieć Panu Bogu – Nie rozumiem co się dzieje, 
nie rozumiem tego cierpienia, ale „Jezu, ufam Tobie”, tak 
jak św. Józef zaufał, tak i ja ufam i bać się nie będę! Tak, 
nauczyłam się, że kiedy chwieje się moja wiara, kiedy pro-
za życia przygniata mnie, wołam do św. Józefa. Zamykam 
oczy i jak ślepiec mówię: prowadź mnie, drogą zaufania i mi-
łości, którą naznaczył mi Pan Jezus.

Bóg tak często ingeruje w nasze ludzkie plany. Moje życie bardzo 
poukładane i zaplanowane w splocie pewnych wydarzeń zostało pra-
wie zburzone. Czy w Twoim życiu była sytuacja, która zatrzymała cały twój 
świat? W moim była i teraz już wiem, że w życiu Józefa było podobnie. Józef 
miał plany, poślubił piękną i wyjątkową Maryję, zapewne zamierzał mieć 
dzieci, pracować i wieść szczęśliwe i spokojne życie, a tu raptem wszystko 
się zmieniło, Jego plany runęły. Do tej pory Bóg przychodził do Jego ży-
cia w lekkim powiewie, łagodny, delikatny. Teraz przeszedł przez Jego życie 
niczym huragan i porwał wszystko, co Józef sobie zaplanował i wymarzył. 
Był On jednak człowiekiem zawierzenia i ufał, że Bóg zawsze wchodzi w ży-
cie człowieka w najlepszy sposób, dlatego też przyjmuje wolę Bożą i kolejny 
raz udowadnia jak bardzo ufa. Kiedy moje plany idą w niwecz, kiedy przez 
moje życie przechodzą huragany i tornada, biegnę do św. Józefa, by uprosił 
mi pokój serca na ten trudny czas. 

Święty Józef to człowiek pokorny, ale podejmujący niesamowicie 
odważne decyzje! Kiedyś myślałam – cóż to za Patron, który nie wypo-
wiedział żadnego słowa w Piśmie Świętym? Teraz wiem, że to był czło-
wiek czynu i mądrych decyzji. Niejednokrotnie słuchałam Słowa Bożego,  
a w nim historii życia Józefa, zawsze jednak myślałam o Nim tylko jako 
wybranym przez Boga mężu Maryi, opiekunie Pana Jezusa, a pomijałam 
fakt, że był zwykłym człowiekiem. W życiu każdego człowieka jest czas 
próby i czas decyzji. Może nie chcesz przyjąć tego, co Bóg ci daje? Może to 
dla ciebie za trudne? Musisz jednak podjąć decyzję! Bóg czeka na Twoją 
decyzję, jakakolwiek by ona nie była. Po podjęciu decyzji Bóg zawsze 
wysyła Anioła! Tak jak w Ewangelii św. Mateusza: Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał Jej narazić na zniesławienie, zamie-
rzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu 
się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 
(Mt 1, 19-20). Po decyzji, kiedy przyjdzie do ciebie Anioł i nie odrzucisz 
pomocy Bożej, może dłuższą drogą, ale Bóg doprowadzi cię do celu. Jeśli 
boisz się podjąć decyzji, módl się i oddaj swoje lęki Bogu. W Imię Jezusa 
Chrystusa nie bój się! Pamiętaj, że w Piśmie Świętym 365 razy padają 
słowa „nie lękaj się”, to jest tak jakby codziennie Pan Jezus mówił i przy-
pominał ci, że jest ze mną, z tobą i nie musimy się bać! Józef to wie-
dział i czuł całym sercem. 

W naszym życiu często doświadczamy zagubienia, koncentrujemy 
się na swoich zadaniach, nie zauważamy innych, nie dostrzega-
my naprawdę istotnych spraw, brakuje nam czasu na modlitwę, 
na rozważania Słowa Bożego. Święty Józef wraz z Maryją też 

doświadczyli zagubienia Pana Jezusa, ale natychmiast podjęli 
decyzję o Jego odszukaniu. Tak i my musimy jak najszybciej oddać 

się całkowicie poszukiwaniu naszego Boga. Bardzo istotnym ele-
mentem będzie zdanie sobie sprawy z tego, co było przyczyną 

naszego zagubienia. Maryja i Józef gubią Jezusa w momen-
cie, kiedy Herod nie czyha już na Jego życie, czują się bez-
pieczni, stracili czujność. W życiu człowieka bywa podobnie, 

bezpieczny i dostatni byt, w otoczeniu bliskich, przekona-
nie o całkowitej kontroli nad życiem naszym i bliskich, powoduje, 
że tracimy z oczu Jezusa. Jeżeli dzisiaj czujesz się silny i pewny, 
uważaj, żebyś nie upadł! 

Józef odszukał Syna, wziął Go na ramiona, uchwycił za 
nogi i już nigdy Go nie zagubił. Zróbmy tak samo! Spójrzmy w na-
sze serca, rozeznajmy, co jest złe w naszym życiu, co nam prze-
szkadza w nieustannym widzeniu Jezusa. Zróbmy porządny 
rachunek sumienia i wyspowiadajmy się szczerze. Nie można 
zwlekać, Bóg czeka na ciebie i na mnie. Trzeba pamiętać, że każ-
dy z nas gubi Pana Jezusa poprzez grzech, ale nie każdy Go szuka! 
Szukajmy nieustannie Jego Boskiego Oblicza. 

Święty Józef wszystko co miał najdroższego ofiarowywał 
Panu Bogu, pamiętamy kiedy wraz z Maryją zanieśli Pana Je-
zusa do świątyni i ofiarowali Go, swój Skarb najdroższy, swój 
cały świat! Czy my oddajemy Bogu wszystko co najdroższe? 
Bogu trzeba ofiarować wszystko, a szczególnie to, co jest bliskie 

naszemu sercu. Jeżeli godzisz się na ofiarowanie, nie będziesz nigdy 
zraniony. Nie myśl co tracisz, ale co zyskujesz! Trzymajmy się Jezusa, 
tak jak święty Józef. On skupiał się tylko na tym, by być blisko Jezusa. 
Pomyśl, czym żyjesz, jakie masz priorytety? Czy twoje dłonie są puste, 
czy nieustannie coś w nich trzymasz? Nie uchwycisz się Boga mając za-
jęte ręce, musisz wszystko wypuścić z rąk. To trudne, ale można i warto 
to zrobić. Bez Boga nie będziemy „chodzić po wodzie”, jeśli stracimy 
Jezusa z oczu, nie będziemy się mocno Jego trzymać, to zaczniemy 
tonąć jak Piotr. Wiara polega na tym, że pozostawiamy nasze ludzkie 
zabezpieczenia i wybieramy Boga. 

Poznałam naszego Patrona na nowo, Jego milczenie, decyzje i dzia-
łania, podziwiam nieustannie Jego zawierzenie Bogu i ślepą ufność. Dla 
Maryi Bóg wybrał wspaniałego Męża, dla Pana Jezusa najlepszego Opie-
kuna, a dla nas doskonałego Patrona! Rozważając życie świętego Józefa 
zrozumiałam, że ludzie, którzy się głęboko modlą, coraz mniej mówią. 
Działa w nich Duch Pokory i Uniżenia. W dobrej modlitwie usta coraz 
mniej mówią, a serce coraz więcej. Człowiek pobożny, żyjący w harmonii, 
tak jak Józef odnajdzie w swoim życiu przestrzeń na modlitwę i pracę.

Pragnę wszystkich zachęcić do przeczytania książki „Cień Ojca” Jana 
Dobraczyńskiego, a dla tych, którzy są zabiegani, polecam audiobooka. 
Jest to obowiązkowa i wspaniała lektura dla wszystkich parafian i dla 
tych, którzy chcą lepiej poznać naszego Patrona. Po przeczytaniu tej 
książki jeszcze bardziej pokochasz św. Józefa.

Mając tak potężnego Patrona i wystawiennika trudno zrozumieć, że 
nie zapraszamy Go do swoich rodzin, do naszych domów. Coraz częściej 
figurka św. Józefa, która pielgrzymuje po naszej parafii pozostaje na 
noc w kościele. Nie pozwólmy, by w naszej parafii pozostały domy, któ-
rych nie nawiedzi św. Józef! Wiele łask ja i moja rodzina otrzymaliśmy 
przez wstawiennictwo św. Józefa, nieustannie przyzywam Jego opieki. 
Święty Józef bardzo mi pomaga w codzienności, nawet w tak prozaicz-
nych sytuacjach, kiedy nie mogę znaleźć miejsca do zaparkowania auta, 
mówię wtedy: św. Józefie, nie mam gdzie zostawić swojego osiołka, proszę 
pomóż i uśmiecham się do Niego, a święty Józef przychodzi z pomocą! To 
Opiekun, którego Pan Jezus zawsze wysłuchuje. Zaproście Go do siebie, 
do swojego serca i swojej codzienności!

Dla Ciebie Jezu, z Tobą Maryjo, w jedności ze świętym Józefem! Amen. 
  (GŁ-K)
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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 2 maja 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Dz 6, 8-15) Święty Szczepan przed Sanhedrynem
Psalm (Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1))

Błogosławieni słuchający Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 22-29) Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

6.30 1. + Irenę, Jana i Andrzeja z rodz. Buzuków
2. + Franciszkę, Henryka, Piotra, Józefa, Grażynę i zmarłych z obu 

stron Mularzuków – of. Apolonia Gigoła
7.00 1. + Bolesława Domańskiego i zmarłych rodziców – of. siostra

2. + Zygmunta Stasiuka z racji imienin oraz zmarłych rodziców  
z obu stron rodziny – of. córki z mężami i dziećmi

3. + Zygmunta z racji imienin – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka – of. żona z dziećmi i wnukami

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
3. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

Nabożeństwo majowe
Spotkanie APDC

Wtorek 3 maja 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI

1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab) Wielki znak ukazał się na niebie
Psalm (Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d)) Tyś wielką chlubą naszego narodu

2. czytanie (Kol 1, 12-16) Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna
Ewangelia (J 19, 25-27) Oto Matka twoja

7.00 1. + Józefa i Kazimierę Wojewódzkich – of. córka
8.30 1. + Grzegorza Soszyńskiego w 3 r. – of. żona
10.00 1. + Jerzego Rucińskiego w 1 r. i Barbarę Rucińską – of. Krystyna  

i Szczepan Borutowie
11.30 1. + Stanisława Stachowicza w 27 r. i Anielę w 3 r. 
13.00 1. Za parafian
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Krystynę Mądrą w 9 r. – of. rodzina
3. + Danutę Glapa w 11 r. – of. rodzina

Nabożeństwo majowe
19.15 Nieszpory, Krąg biblijno-liturgiczny, spotkanie Duchowych Niewolników NMP

Środa 4 maja 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA pierwsza środa miesiąca

1. czytanie (Dz 8, 1b-8) Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą
Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a (R.: por. 1b))

Niech cała ziemia chwali swego Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 35-40)

Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne
6.30 1. + Stanisławę, Zygmunta z racji imienin – of. syn z rodziną

2. + Władysława Supryna w 20 r. i zmarłych z rodziny – of. żona
7.00 1. Dz.-bł. w int. Ireny w 83 r. urodzin z prośbą o zdrowie, opiekę 

Matki Bożej i św. Józefa
2. + Józefa, Franciszka, Sabinę Prochenka i Henryka Błońskiego
3. + Martę, Leona, Marka i Józefa – of. Janusz Nasiłowski

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

I. W intencji dzieci z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę  
Maryi, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę św. Józefa

II. W intencji Izabeli, Przemysława, Łukasza, Tomasza o dary Ducha 
Świętego i wierność sakramentom – of. mama

III. Dz.-bł. wint. Wiktorii o światło i dary Ducha Świętego w czasie 
egzaminów maturalnych

IV. Dz.-bł. za Marka z okazji 50 r. urodzin
V. + Rodziców: Henryka i Mariannę oraz braci Jana, Józefa, Stanisława, 

zmarłych dziadków z rodz. Czapskich i Czarnockich – of. syn Tadeusz
VI. + Marka Andraszka – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej
VII. + Urszulę Mitrzak w 9 r. – of. mąż i syn
VIII. + Wiesława Kowieskiego – of. koledzy z osiedla
IX. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość zmar-

twychwstania – of. żona

X. + Stanisławę Boruc w 12 r. i zmarłych z rodziny – of. syn Adam
XI. + O radość życia wiecznego dla zmarłych: Franciszka, Ryszarda, 

Stanisławę i Stanisława Popków z racji imienin – of. córka
2. Gregorianka: + Romana Adamczyka
3. + Józefa w 40 r., syna Krzysztofa i rodziców z obu stron rodziny 

– of. Janina Chojecka
Nabożeństwo majowe
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros (dolny kościół)
19.30 Misterium „A z tej śmierci życie tryska”

Czwartek 5 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
pierwszy czwartek miesiąca

1. czytanie (Dz 8, 26-40) Nawrócenie i chrzest Etiopczyka
Psalm (Ps 66 (65), 8-9. 16-17. 19-20 (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia chwali swego Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (J 6, 44-51) Chleb żywy, który zstąpił z nieba
6.30 1. + Wiktora w 18 r. , Mariannę i Czesława – of. żona

2. Dz.-bł. w int. 15 r. ślubu Agnieszki i Bronisława z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny– of. Mieczysława Karcz

7.00 1. Dz.-bł. za kapłanów posługujących w naszej parafii z prośbą  
o obfitość Bożych łask oraz o święte powołania kapłańskie,  
zakonne i misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża” 

2. Dz.-bł. w 4 r. ślubu Edyty i Piotra z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę św. Józefa dla rodziny

3. + Zygmunta, Władysławę, Andrzeja, Adama i dziadków z obu 
stron rodziny – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR na 3
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Siostrę Eugenię w 27 r., zmarłych z rodziny Wysockich  
– of. Bratanice

3. Dz.-bł. w intencji Ireny w 83 r. urodzin z prośbą o zdrowie i opie-
kę Matki Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia – of. jubilatka

Nabożeństwo majowe
Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 6 maja 2022 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (1 Kor 15, 1-8) Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 14, 6-14) Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie
6.30 1. + Stanisława Stańczuka z racji imienin, Zofię Halinę Stańczuk, 

Jana, Leokadię Gochnio – of. córki Jolanta i Alicja
7.00 1. + Tadeusza Wróbla – of. syn z rodziną

2. + Irenę, Wacława Ślebzak i zmarłych z rodzin Jakubiaków  
i Antoniaków – of. Alicja Ślebzak

3. + Stanisławę i Bolesława Ślaz – of. córka Barbara
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR na 2
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. Dz.-bł. z racji urodzin Macieja z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Maryi, potrzebne łaski dla niego i jego rodziny – of. mama

3. Dz.-bł. w intencji 8 r. urodzin Hieronima z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i świętego Patrona – of. rodzice

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

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
19.30 Misterium „A z tej śmierci życie tryska”

Sobota 7 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY

pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Dz 9, 31-42) Piotr cudownie uzdrawia chorych
Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12))
Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Albo: Alleluja

Ewangelia (J 6, 55. 60-69) Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego
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Informacje o życiu parafii (1.05)

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

6.30 1. + Stanisława w 26 r., Zuzannę i zmarłych z rodz. Borutów  
– of. Krystyna i Szczepan Borutowie

2. + Ojca Stanisława Myrchę z racji imienin, szwagra Ryszarda  
w 5 r. oraz męża Józefa Duk – of. Barbara Duk

3. + Henryka w 1 r., Tadeusza, Helenę, Jana, zmarłych z rodz. 
Chmielak i Kowalczyków

7.00 1. + Franciszka, Stanisławę, Wiesława, Irenę i Stanisława z rodz. 
Wronów i Montewków – of. rodzina

2. Wynagradzajaca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwo-
lenie z uzależnień – of. KWC

3. Wynagradzajaca Niepokalanemu Sercu Maryi – of. Męskie Koło 
Różańcowe

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Różaniec prowadzony przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka
12.45 Msza święta na Diecezjalnym Spotkaniu Ministrantów
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Stanisława z racji imienin, Zofię, Adama, Franciszka, Czesława 
i Waldemara

3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 
soboty miesiąca

Nabożeństwo majowe
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP (różaniec, rozmyślanie)
20.15 Misterium „A z tej śmierci życie tryska”

Niedziela 8 maja 2022 r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCY Niedziela „Dobrego Pasterza”

1. czytanie (Dz 13, 14. 43-52) Apostołowie zwracają się do pogan
Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)) My ludem Pana i Jego owcami

2. czytanie (Ap 7, 9. 14b-17)
Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia

Ewangelia (J 10, 27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Stanisławę i Stanisława z racji imienin, Jana i Kazimierza 
8.30 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Romana Chomka w 1 r. – of. rodzina
3. + Stanisława i Stanisławę, Zofię, Feliksa i Sylwestra – of. córka
4. + Floriana i Stanisławę z racji imienin oraz rodziców i braci z obu 

stron rodziny – of. żona
9.45 Modlitwa wypominkowa
10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

2. Dz.-bł. z racji 14 r. urodzin Mai z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niej i jej rodziców – of. rodzice

3. Dz.-bł. KŻR nr 10 z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-
żej i św. Józefa dla nich i ich rodzin – of. zelatorka Teresa Malinowska

11.30 1. Dz.-bł. w 10 r. urodzin Helenki z prośbą o zdrowie, Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej – of. rodzice

2. Dz.-bł. w intencji Magdaleny i Konrada w 1 r. ślubu z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina

3. Dz.-bł. o dary Ducha Świętego dla KŻR nr 7 pod wezwaniem Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie i opiekę Świętej Rodziny  
z Nazaretu dla sióstr i dla ich rodzin – of. zelatorka

13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie rodziców dzieci  i dzieci klas trzecich przed Pierwszą Komunią Świętą
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z obu grup i ich rodziców 
16.30 1. + Annę w 19 r., Henryka w 17 r., Zygmunta i Stanisława z racji 

imienin, Teresę, Reginę, Andrzeja, zmarłych z rodz. Andrzejczu-
ków i Wierzbickich

18.00 1. + W intencji śp. rodziców, brata Zdzisława i brata Stanisława – of. córka
Nabożeństwo majowe – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie  

prowadzona przez wspólnotę „Strumienie Miłosierdzia”

 Q III NIEDZIELA WIELKANOCY 1 maja – parafialny odpust św. Józefa 
Rzemieślnika – 27. rocznica konsekracji naszego kościoła – pomódlmy 
się z wdzięcznością za parafię, za tych, którzy budowali nasz kościół, 
troszczyli i troszczą się o niego.
•	SUMA ODPUSTOWA o godz. 13.00. Podczas liturgii zostanie pobło-

gosławione pierwsze w naszej parafii Ministranckie Koło Różańcowe. 
Eucharystia zakończy się procesją wokół kościoła. Przygotujmy się na-
leżycie do procesji, by wziąć wszystkie 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 po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	Włoska wspólnota nowej ewangelizacji SENTINELLE DEL MATTI-

NO DI PASQUA z Florencji będzie gościć w naszej parafii od 3 do 10 
maja br. Młodzi ewangelizatorzy będą dawali świadectwa na Mszach 
świętych w niedzielę 8 maja, będą też odwiedzali szkoły i uczestniczy-
li w różnych modlitwach. 

•	NABOŻEŃSTWA MAJOWE ze śpiewem Litanii Loretańskiej codziennie 
po Mszy świętej o godz. 18.00. 
 Q PONIEDZIAŁEK 2 maja: 

•	Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym rozpoczyna 
się wspólnym różańcem o godz. 17.30. 

•	Dzień Flagi Narodowej. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi. 
 Q WTOREK 3 maja: Uroczystość NMP Królowej Polski

•	W dniu Święta Konstytucji 3 Maja pamiętajmy o modlitwie za Ojczyznę.
•	Msze święte jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy świętej o godz. 16.30. 
•	O godz. 19.15 w dolnym kościele Nieszpory, Krąg biblijno-liturgicz-

ny, konferencja i świadectwa osób zawierzonych Jezusowi w niewolę 
miłości przez ręce Maryi, modlitwa wstawiennicza nad uczestnikami 
Rekolekcji 33-dniowych.
 Q ŚRODA 4 maja: Pierwsza środa miesiąca.

•	Pomódlmy się za maturzystów rozpoczynających zdawanie egzaminów 
dojrzałości. 

•	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 

czcicieli 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

•	19.30 – Misterium „A z tej śmierci życie tryska”
 Q CZWARTEK 5 maja: Pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się  

o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za powołanych. Adoracja 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy świętej wie-
czorowej do godz. 21.00. W czasie adoracji od godz. 20.00 możliwość 
spowiedzi. 

 Q PIĄTEK 6 maja: Pierwszy piątek miesiąca.
•	Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. Nabo-

żeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po Mszy 
świętej o godz. 7.00 i o godz. 18.00. 

•	19.30 – Misterium „A z tej śmierci życie tryska”
 Q SOBOTA 7 maja: Pierwsza sobota miesiąca.

•	Nabożeństwa do NMP po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Po Mszy 
świętej o godz. 7.00 różaniec prowadzony przez członków Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka w intencji osób uzależnionych. Po Mszy świę-
tej o godz. 18.00 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu 
NMP i rozmyślanie. 

•	 pani Anna z ul. Mieszka I 4 – 200 zł
•	 pani Anna z ul. Sokołowskiej 91 – 50 zł
•	 pani Bożena z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
•	 pani Dorota z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 pan Łukasz z ul. Chrobrego 8 – 50 zł

•	 z ul. Bema 82 A – 200 zł 
•	 z ul. Sokołowskiej 70 – 100 zł
•	 z ul. Sokołowskiej – 70 zł
•	 z ul. Sokołowskiej 87 – 100 zł
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•	Duszpasterski wyjazd do chorych od godz. 9.00. Chorych zgłasza-

my w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
•	12.45 – Msza święta w ramach II Kongresu Służby Liturgicznej – 

zapraszamy naszych kandydatów na ministranta, ministrantów i lektorów. 
•	20.15 – Misterium „A z tej śmierci życie tryska” – jest to ostatnia 

prezentacja.
•	Nie będzie spotkania Duchowych Niewolników NMP.

 Q NIEDZIELA 8 maja: IV Niedziela Wielkanocna, czyli Niedziela Do-
brego Pasterza. 
•	Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bo-

żej w Kościele. Taca przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium 
Duchownego naszej diecezji. 

•	Nabożeństwo wypominkowe o godz. 9.45.
•	Modlitwy 8. dnia nowenny przed beatyfikacją służebnicy Bożej Pauliny 

Jaricot po zakończeniu Mszy świętej o godz. 13.00.
•	 Spotkanie rodziców dzieci i dzieci klas trzecich przed Pierwszą Komu-

nią Świętą. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 13.00.
•	Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z obu 

grup i ich rodziców w kościele o godz. 15.30. Konferencję wygłosi ks. Wi-
told Juszczuk. Po spotkaniu uczestniczymy w Eucharystii o godz. 16.30. 

•	Po Mszy świętej wieczorowej i po nabożeństwie majowym spotka-
nie modlitewne „Strumienie Miłosierdzia” z udziałem członków 
wspólnoty „Sentinelle del Mattino di Pasqua”.

•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym 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 zapisywać 
(tel. 500 636 490). 

•	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 Porę-

ba) 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. 

•	 Trwa PRZYJMOWANIE INTENCJI NA MSZE ŚWIĘTE W ROKU 
2023. W celu zamówienia intencji najlepiej przyjść do kancelarii para-
fialnej w dni powszednie od godz. 16.00 do 17.30.

Króla wznoszą się znamiona, 
Tajemnica krzyża błyska: 

Na nim życie śmiercią kona, 
lecz z tej śmierci życie tryska.

W sanktuarium św. Józefa w Siedlcach od początku Wielkiego Postu 
grupa młodzieży razem z wikariuszem parafii ks. Ireneuszem Juśkiewi-
czem intensywnie pracowała nad przygotowaniem Misterium „A Z TEJ 
ŚMIERCI ŻYCIE TRYSKA”, czyli Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana 
naszego Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. 

W przedstawienie zaangażowało się ok. 50 młodych osób, któ-
rzy odgrywają role Jezusa, Maryi, Apostołów, pobożnych niewiast, 
Żydów, żołnierzy żydowskich, arcykapłanów, Piłata, żołnierzy rzym-
skich i inne. W czasach, gdy wielu narzeka na młodzież, wychodzimy z za-
łożenia, że narzekanie nikomu nie pomoże. Bogu dzięki, że w parafii zna-
leźli się oazowicze, ministranci, lektorzy, kandydaci do bierzmowania, 
uczniowie z SP 9 w Siedlcach i innych szkół, którym się chce włączyć w do-
bre i piękne dzieło, którzy poświęcili swój czas na sprawy Boże. W rozlicz-
nych przygotowaniach wspierając nas także dorośli parafianie. 

Przedstawiamy wydarzenia opisane w Ewangelii według św. Łuka-
sza w rozdziałach 22-24. Misterium to coś więcej niż przedstawienie. 

Młodzi zapraszają na Misterium
•	 Julia: Serdecznie zapraszamy na Misterium przygotowane przez mło-

dzież. Warto przyjść, gdyż jest bardzo ciekawie przedstawione. Aktorzy 
ubrani w bardzo realistyczne stroje z dobrymi rekwizytami przedstawią 
historię Męki na krzyżu, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Naprawdę 
bardzo polecam.

•	 Kuba: Serdecznie zapraszam do obejrzenia Misterium „A z tej śmierci 
życie tryska” w parafii świętego Józefa w Siedlcach, które zostało przy-
gotowane przez młodzież. Te Misterium może pogłębić wielką tajemnicę 
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Więcej informacji 
na plakacie. 

•	Michał: Warto przyjść na Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ można przeżyć ostatnie Jego 
chwile w sposób bardziej obrazowy. Możemy sobie bardziej uświado-
mić i głębiej przeżyć tajemnice naszego odkupienia. Dlatego z całego 
serca serdecznie wszystkich zapraszam.

•	 Oliwia: Uważam, że warto przyjść obejrzeć Misterium, ponieważ moż-
na poznać bardziej obrazowo Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa, czyli to, co działo się w ostatnich rozdziałach Ewangelii wg św. 
Łukasza. Jest to ważna historia, ponieważ Jezus umarł i zmartwychwstał 
dla nas wszystkich, a my mamy teraz okazję to odtworzyć. Myślę, że spo-
ro napracowaliśmy się przy tworzeniu tego, aby wyglądało to ciekawie 
więc zachęcam.

•	 Oliwia: Od niedawna w naszej parafii młodzież staranie przygotowuje 
się do przedstawienia Misterium ,,A z tej śmierci życie tryska”. Naszym 
celem jest ukazanie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa Chry-
stusa według Ewangelii świętego Łukasza. Zależy nam, aby Słowo Boże 
dotarło do jak największej liczby odbiorców. Dlatego też zachęcamy do 
odwiedzenia nas w naszej parafii.

•	 Paweł: W Misterium mam okazję brać udział po raz drugi. Dzięki uczest-
nictwu mam okazję, by spojrzeć bliżej na te ważne dla nas wydarzenia.

•	Weronika: Serdecznie zapraszamy na Misterium przygotowane przez 
młodzież. Zachęcamy do przyjścia i uczestniczenia w tym wydarzeniu, 
ponieważ jest to temat ważny, gdyż jest poświęcony Męce, Śmier-
ci i Zmartwychwstaniu Jezusa.

Widzowie mogą stać się uczestnikami Misterium poprzez aktywne słu-
chanie słów Ewangelii, obserwację 12 scen, wspólny śpiew pieśni, który 
jest prowadzony przez Młodzieżową Diakonię Muzyczną „Płomyki”. Czas 
spędzony w kościele będzie okazją do refleksji, rozmyślania nad najważ-
niejszymi wydarzeniami z historii świata, a nade wszystko chodzi o to, 
by ludzie zaczęli się modlić, by usłyszeli, że są kochani przez Boga, by 
spojrzeli z wiarą i miłością na Wieczernik, Krzyż i pusty grób naszego 
Pana. Pragniemy opowiedzieć Ewangelię. Pragniemy służyć w procesie 
ożywienia i umocnienia wiary osób, które pozwolą się zaprosić i przyjdą. 
Pragniemy pomóc w nawracaniu się i sami przy tej okazji umacniamy 
się w wierze i jednoczymy.

Misterium będzie się odbywało w pięciu wybranych dniach w porze 
wieczornej, by umożliwić udział wielu osób. Zapraszamy serdecznie. Pro-
simy o przekazywanie zaproszenia. 

PS. Misterium opowiada przede wszystkim o drodze Jezusa do 
zmartwychwstania i dlatego jest ono w Okresie Wielkanocnym, 
gdy w czytaniach mszalnych tak często możemy usłyszeć Apostołów 
mówiących o Chrystusie, którym umarł i zmartwychwstał. 
Terminy: 4 maja, godz. 19.30, 6 maja, godz. 19.30, 
7 maja, godz. 20.15.                                                   ks. Ireneusz Juśkiewicz

Dzień Rodziny w Parczewie
Zapraszam Was serdecznie na kolejny już Diecezjalny Dzień Rodziny. 

Odbędzie się on w niedzielę, 8 maja br., w Diecezjalnym Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie, pod hasłem: Oto Matka Twoja. 
Rozpocznie się on o godz. 10.00 w Bazylice Parczewskiej.  

Zapraszam na to spotkanie zarówno małżonków, rodziny z dziećmi 
jak i osoby przygotowujące się do zawarcia małżeństwa. Proszę Księży Pro-
boszczów o zachętę oraz pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Parczewa.

Niech Maryja Królowa Rodzin otacza Was swoją opieką i wstawiennictwem.
Z pasterskim błogosławieństwem 

+BISKUP SIEDLECKI Kazimierz Gurda
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Rekolekcje w Tygodniu Biblijnym 

Wakacyjne oazy młodzieżowe 2022

Temat Kościoła dosyć często pojawia 
się w trakcie naszych codziennych dyskusji. 
Nie zawsze są to dyskusje łatwe. Czasami w ich 
trakcie na wierzch wychodzi zredukowane wy-
obrażenie Kościoła, identyfikujące go wyłącz-
nie z hierarchią, księżmi czy osobami zakonny-
mi. Tymczasem Kościół to rzeczywistość o wiele 
bardziej bogata. Będąc wspólnotą ludzi wierzą-
cych w Jezusa Chrystusa, jest on dziełem Boga, 
który od samego początku tak prowadził historię 
zbawienia, by w odpowiednim momencie zgro-
madzić ludzkość, pogubioną i rozproszoną wsku-
tek grzechu, wokół swojego Syna. Kościół jest 
przestrzenią, w której i za pomocą której, Bóg 
daje każdemu człowiekowi szansę zbawienia. 
Doświadczamy tego szczególnie w okresie wiel-
kanocnym, gdy jako grzesznicy otwieramy się na 
nowe życie, które objawia Chrystus – „Zwycięzca 
śmierci, piekła i szatana”.

Tak pogłębiona i biblijnie ujęta prawda o Ko-
ściele będzie motywem przewodnim kolejnych 
rekolekcji z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, 
które odbędą się w dniach 1-3 maja 2022 r. 
w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu pod 
Siedlcami. W programie rekolekcji przewidziano 

konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę 
słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowie-
dzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 
Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pie-
truczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedlec-
kim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijne-
go im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Prosi-
my o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przy-
borów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie 
można zgłosić:
1. dzwoniąc pod numer 502 908 476,
2. wysyłając emaila na adres: 

dzielo.siedlce@gmail.com.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Źródło: www.dzielojp2siedlce.com 

Tak jak w zeszłym roku zapisy  
na młodzieżowe oazy wakacyjne 
przebiegają w dwóch etapach:
1) Wypełnienie formularza online (zarezerwo-

wanie miejsca) do 25 maja. Po wypełnieniu 
formularza w ciągu 24 godzin otrzymasz na 
podany adres mailowy: potwierdzenie zgło-
szenia, dalsze informacje oraz kartę uczestnika.

2) Dostarczenie karty wraz z zaliczką (200 zł 
– gotówką lub przelewem) osobiście/przez 
animatora lub księdza/pocztą do domu Mo-
ria w Łukowie do 29 maja. 
 Q TURNUS I (28 VI – 14 VII 2022)

•	ODB II (po IV klasie szk. podst.)  
 – Podedwórze – koszt: 1000 zł
•	ONŻ I (po I klasie szk. średniej)  

 – Serokomla – koszt: 1000 zł
 Q TURNUS II (15-31 VII 2022)

•	OND III (po VIII klasie szk. podst.)  
– Podedwórze – koszt: 1000 zł
•	ODB III (po V klasie szk. podst.)  

 – Serokomla – koszt: 1000 zł

•	ONŻ I (po I klasie szk. średniej) 
– Dawidy – koszt: 1000 zł
•	ONŻ III (po ONŻ II) – Przemyśl  

– koszt: 1300 zł + koszt dojazdu
 Q TURNUS III (15-31 VII 2022)

•	OND I (po VI klasie szk. podst.)  
 – Podedwórze – koszt: 1000 zł
•	ODŻ II (po ONŻ I) – Serokomla  – koszt: 1000 zł
•	OND II (po VII klasie szk. podst.) – Dawidy  

– koszt: 1000 zł
 Q Dodatkowo:

•	KODA (po ONŻ II; 22-31 VIII) – Łuków – 700 zł
•	ORD (po ONŻ III; 24-28 VII i 29 VI – 03 VII)

Ks. Kamil Duszek, moderator  
Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej

Podczas inspekcji w więzieniu urzędnik pyta 
naczelnika:
 – Czy wśród osadzonych są szczególnie zdolni  
i robiący postepy więźniowie?
 – Najzdolniejszy jest Zyga. Kiedy miał pierwszą 
„odsiadkę”, nie umiał ani czytać, ani pisać, więc 
nauczyliśmy go. Teraz już umie, więc po raz dru-
gi znalazł się tu za fałszowanie dokumentów.
ZAMYŚLENIE
Po wieczornej toalecie mąż siedzi mocno zamy-
ślony. Żona pyta go:
 – Kochanie, coś się stało?
 – Nic ważnego. Tylko w łazience myślałem, dla-
czego grzebień do włosów ma zęby, a szczotecz-
ka do zębów ma włosy. Czy czasem nie powinno 
być odwrotnie?
DIALOG PRZY ŚNIADANIU
Mama do syna:
 – Czemu zostawiłeś kanapki, które ci zrobiłam 
na śniadanie?
 – Bo ja nie lubię chleba.
 – Musisz jeść, żebyś był duży, zdrowy i silny.
 – No, ale po co?
 – Żebyś mógł zarabiać na chleb.
 – No przecież mówię: ja nie lubię chleba!
ZDOLNOŚCI
Po wywiadówce w szkole rozmawiają dwie 
mamy:
 – Moja córka nie ma żadnych zdolności.
 – A to ciesz się, bo moja jest zdolna do wszy-
skiego!
OCZY
Jest godzina 8.00. Do kierownika zmiany dzwo-
ni pracownik:
 – Panie kierowniku, spóźnię się dziś do pracy.
 – Dlaczego?
 – Mam problem z oczami.
 – Jaki?
 – Dopiero co je otworzyłem!
TRYGONOMETRIA
Na lekcji trygonometrii nauczyciel pyta 
uczniów:
 – Jaka jest najbardziej królewska część trójkąta?
 – ??
 – Jego wysokość!
PRACE DOMOWE
Dzwoni budzik. Matka do syna leżącego w łóżku:
 – Wstawaj, czas do szkoły.
 – Nie pójdę. Mnie tam wszyscy w klasie nie lubią.
 – To po co im tyle prac domowych zadajesz!
PARTNER DO ROZMÓW
Niezadowolony z posiłku klient restauracji woła 
kelnera:
 – Proszę pana, ta zupa mi nie odpowiada.
 – Rozumiem. A często zdarza się panu rozma-
wiać z zupą? Czy to pierwszy raz?

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomię-
dzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek powiadomić  
o tym kapłana pracującego w parafii.

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa  
przygotowują się:

Zapowiedzi

•	Mateusz Ciuruś, kawaler z parafii Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Wałbrzychu i Paulina 
Pogonowska, panna z parafii tutejszej – za-
powiedź 2

•	Michał Janusz Zbysiński, kawaler z parafii 
Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie i Marta 
Katarzyna Lipińska, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 2

•	Łukasz Tomaszewski, kawaler z parafii św. 
Dominika w Warszawie i Marta Karolina Si-
korska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

Zobacz: www.siedlce.oaza.pl


