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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 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Co mnie łączy  
z Dobrym Pasterzem?
Rozważania do Ewangelii z IV Niedzieli Wielkanocy (8 maja)

W IV Niedzielę Wielkanocy Kościół przypo-
mina wiernym prawdę o Chrystusie – Dobrym 
Pasterzu, która obecna na kartach Pisma Świę-
tego w różnych księgach, w sposób szczególny 
została wyjaśniona przez Zbawiciela w 10. roz-
dziale Ewangelii według św. Jana. Pasterz mówi 
do swoich owiec, Jezus mówi do nas. Owce 
słuchają Pasterza, my mamy słuchać Chrystusa. 

IV NIEDZIELA WIELKANOCY
„Dobrego Pasterza”

JEZUS DAJE SWOIM OWCOM  
ŻYCIE WIECZNE (J 10, 27-30)

Człowiek współczesny ma szczególne pro-
blemy w usłyszeniu głosu Pana. Życie w hałasie, 
oszałamiającym tempie, ogromnym przepływie 
informacji, sprawia, że człowiek nie słyszy siebie, 
drugiego człowieka, a przede wszystkim Boga, któ-
rego nie widać. Nie ma czasu, aby budować głębsze 
relacje z drugą osobą, w tym z dziećmi, współmał-
żonkiem, dalszymi domownikami w rodzinie, we 
wspólnocie Kościoła. Nie ma czasu, aby reflektować 
swoje życie, ujrzeć otrzymywane dobro. Tęskni za 
miłością, ale często stać go tylko na miłość pogrze-
bową, czyli docierającą do drugiego człowieka na 
jego pogrzeb. Doceniającą tego człowieka na sku-
tek jego braku. Wydaje się, że często ma wszyst-
ko, a tak naprawdę nie ma tego co najważniejsze. 
Co jest najważniejszą wartością twojego życia i ile 
czasu temu poświęcasz? Co sprawia, że masz czas 
się zatrzymać w pędzie swojego życia? Ile czasu 
trwasz w ciszy na reflektowaniu swojego życia? Ile 
czasu poświęcasz na modlitwę ze słowem Bożym?

Od tego czy słyszymy głos Pana zależeć będzie 
nasze życie, podejmowane decyzje naszego życia. 
Słowo Boże ukazuje, że tylko ci, którzy słuchali 
głosu Pana zwyciężali. Tylko ci, którzy wzrasta-
li w wierze, przekształcając narzekanie i szemra-
nie w dziękczynienie, dotarli do ziemi obiecanej. 
Czy wzrastasz w wierze? Czy wprowadzasz usły-
szane wezwania Jezusa w konkret swojego życia? 
[www.onjest.pl]

Wierni codziennie powinni spotykać się z Panem 
na modlitwie i słuchać Jego słowa. Dzięki temu 
ich relacja z Chrystusem umacnia się. I wtedy nie 
tylko Chrystus zna chrześcijanina, ale również 
chrześcijanin może powiedzieć, że coraz bardziej 
zna Chrystusa. Chodzi o znajomość nie tylko in-
telektualną, teoretyczną, wyuczoną z mądrych 
książek, katechizmów, katechez. Potrzebna jest 
nam osobista relacja z naszym Panem i Zbawi-
cielem. Z Jezusem idziemy przez życie i On nas 
prowadzi. Celem wspólnej drogi jest nasza szczę-
śliwa wieczność. Przez chrzest, bierzmowanie już 
należymy do Chrystusa, jesteśmy Jego własno-
ścią na sposób sakramentalny. Mamy jeszcze 
trochę czasu, aby potwierdzić tę przynależność 
naszym życiem, zaangażowaniem w Bożej 
Owczarni, czyli służbą w Kościele. (xIJ) 

W tym tygodniu swoje imieniny obchodzą Księża posługujący w naszej parafii.
8 maja – ks. kan. Stanisław Grochowski, senior
13 maja – ks. kan. Robert Mirończuk,  
Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach
Z tej okazji życzymy Kapłanom obfitości łask Bożych, 
wytrwałości na drodze kapłańskiego powołania,  
radości z bliskości Boga, coraz większego udziału 
w Jego miłości. Niech Matka Boża i święty Józef  
otaczają Was swoją nieustanną opieką. Szczęść Boże!

Załoga św. Józefa, Parafianie i Redakcja „Opiekuna”

Modlitwa o powołania
IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzie-

lą Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Mo-
dlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele. 
Prosimy Pana żniwa, by posyłał robotników na 
swoje żniwo. Modlimy się za kapłanów, klery-
ków, za siostry i braci zakonnych, za wszystkie 
osoby życia konsekrowanego i za ludzi młodych, 
by się nie bali żyć dla Miłości, dla Boga. Szczegól-
nym dniem modlitwy będzie czwartek 12 maja. 
Zapraszamy na adorację Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie po zakończeniu Mszy świętej wie-
czorowej do godz. 21.00. Na początku adoracja 
prowadzona, następnie od godz. 20.00 w ciszy. 
Będzie też możliwość spowiedzi. Na adorację za-

praszamy ludzi młodych, zwłaszcza maturzystów, 
którzy chcą pytać Boga o swoją drogę życiową.

Za wszelkie modlitwy zanoszone za powoła-
nych i w intencji powołań przez poszczególnych 
wiernych i powołaniowe grupy formacyjne, 
wraz z całą wspólnotą Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej, składam go-
rące podziękowania i w modlitwie proszę dla 
Was, o dar Bożego błogosławieństwa. 

ks. Piotr Paćkowski,  
Rektor seminarium siedleckiego

Zobacz: List rektora WSD  
na stronie: www.diecezja.siedlce.pl 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny 
lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pa-
sterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego 
we wtorek o godz. 20.00 w dolnym kościele. (xIJ)
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Kilka tygodni temu trzej kapła-
ni z naszej diecezji: ks. Kamil Duszek, 
ks. Witold Juszczuk i ks. Ireneusz Juś-
kiewicz na Jasnej Górze uroczyście 
wstąpili do Unii Kapłanów Chrystusa 
Sługi. 

Stowarzyszenie, które gromadzi księży 
prowadzących wspólnoty Ruchu Światło
-Życie ma być pomocą formacyjną i wspar-
ciem merytorycznym dla kapłanów. – De-
cyzja o przystąpieniu do Unii zawsze jest 
wyborem indywidualnym, podyktowanym 
wewnętrzną potrzebą ciągłego rozwo-
ju i formowania swojego kapłaństwa – 
mówi ks. Witold Juszczuk  moderator Ru-
chu Światło-Życie w rejonie siedleckim oraz 
dyrektor Bursy św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej w Siedlcach. 

 Q Jaki był początek księdza drogi duszpasterskiej? 
 – Kapłaństwo zaczęło się 15 czerwca 2013 roku, czyli prawie 9 lat 

temu. Pierwszym miejscem mojej pracy duszpasterskiej była para-
fia w Starej Kornicy. Bliskość Pratulina i sanktuarium w Starych Szpakach 
sprawiła, że wzrastałem u boku Męczenników Podlaskiem i św. Józefa. 
To był bardzo spokojny okres w moim życiu, dzięki temu w kapłaństwo 
wdrażałem się łagodnie i stopniowo. Po dwóch latach zostałem posłany 
na studia do Rzymu. Studiowałem prawo kanoniczne na Papieskim Uni-
wersytecie Gregoriańskim. Uważam to za bardzo wartościowe doświad-
czenie i nie chodzi tu tylko o korzyści naukowe. Kontakt z ludźmi zarówno 
świeckimi jak i duchownymi z całego świata był dla mnie niesamowitą 
okazją do poznania Kościoła powszechnego. Każdy człowiek, którego spo-
tykamy na swojej drodze to nowy świat i zawsze wnosi w nasze życie coś 
nowego. Po sześciu latach wróciłem do Siedlec. Bardzo się z tego powrotu 
cieszyłem. Od razu trafiłem do Bursy św. Stanisława Kostki.

 Q Nie jest łatwo pracować w tych czasach z młodzieżą. Duch 
tego świata skutecznie mami młodych, jeszcze nieuformowa-
nych ludzi różnego rodzaju pokusami oddalającymi od Boga. Jak 
ksiądz odnalazł się w roli dyrektora bursy?

 – Nie ukrywam, że jest to dla mnie wyzwanie. Co prawda praca z mło-
dzieżą jest mi bliska, ale sprawowanie opieki nad osiemdziesiątką chło-
paków nie jest łatwe. W bursie mamy katolicki charakter wychowania: 
codziennie modlitwy, raz w tygodniu Msza św., rozmowy na temat war-
tości, które chcemy przekazać, więc jeśli ktoś się decyduje na zamiesz-
kanie u nas musi być na to przygotowany. Z młodzieżą mam kontakt od 
zawsze. Sam, jako młody człowiek przez wiele lat formowałem się w mo-
jej rodzinnej parafii, więc wydaje mi się, że rozumiem problemy młodych 

ludzi i mogę ich wspierać. Ale tak naprawdę to 
oni musieliby to ocenić.

 Q Ruch Światło-Życie towarzyszył księ-
dzu od młodych lat. Czy wstąpienie do 
Unii Kapłanów Chrystusa Sługi można 
traktować jako naturalny, kolejny etap 
formowania się w duchu tej wspólnoty?

 – Myślę, że tak. Unia to publiczne stowa-
rzyszenie kleryckie, inaczej mówiąc to stowa-
rzyszenie założone w ramach Kościoła, które 
zrzesza księży, pragnących wzrastać w ramach 
charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Wyrosło ono 
na bazie doświadczenia związanego z forma-
cją oazową, z tym że akcent położony jest na 
formację kapłańską. Funkcjonujemy w niej 
zupełnie obok codziennego życia kapłańskie-

go i sprawowanych obowiązków. W Unii troszczymy się, by we wspólno-
cie, podczas spotkań formacyjnych wspierać się nawzajem, wymieniać 
doświadczeniami, wiedzieć, że nie jesteśmy sami w sprawach duchowych 
czy codziennych. Spotykamy się też, by wspólnie patrzeć na to, co się 
dzieje w Kościele, czemu przeciwdziałać, co nas cieszy, a co niepokoi. 
Także i od strony duszpasterskiej czujemy wzajemne wsparcie. To taka 
osobista droga formacji, która pomaga wzrastać i rozwijać się dalej jako 
kapłan. Do tego Stowarzyszenie wstępują osoby, która są związane z ru-
chem Światło-Życie i przeszły już pewien etap formacji. To jest niezbędne, 
by wstąpić do Unii. Uczymy się naśladować Jezusa, który sam złożył z sie-
bie ofiarę i w takim duchu chcemy formować swoje kapłaństwo. 

 Q Ilu księży należy obecnie do Unii Kapłanów Chrystusa Słu-
gi? 

 – Jest to stowarzyszenie ogólnopolskie, które w tej chwili zrzesza 
ponad 100 kapłanów, ale dokładnych danych nie znam. Wszyscy oni 
przeszli formację oazowa i chcą w takiej formacji dalej wzrastać. W na-
szej diecezji jest obecnie czterech księży, którzy wstąpili do Unii, z cze-
go trzech łącznie ze mną wstąpiło w lutym tego roku.

 Q Czy przygotowywaliście się do tego wydarzenia wspólnie?
 – Trochę tak. Motywowaliśmy się nawzajem, dużo rozmawiali-

śmy. W grupie zawsze jest trochę łatwiej, ale decyzja była jak najbar-
dziej indywidualna. Unia jest narzędziem do tego, by pomagać sobie 
wzrastać i rozwijać się duchowo. To jest połączenie wartości kapłań-
stwa z wartościami Ruchu Światło-Życie. Dla księdza, który odkrywa, 
że kapłaństwo jest jego drogą i Ruch Światło-Życie jest jego drogą Unia 
Kapłanów Chrystusa Sługi jest najlepszym połączeniem. Pracować nad 
swoim powołaniem trzeba cały czas, bo przyjęcie święceń kapłańskich to 
dopiero początek drogi. (EZ)

Kapłaństwo to dopiero początek drogi

 ks. Witold Juszczuk

Maryjo, Matko moja!
Maj to miesiąc, w którym przyroda budzi się ze 

snu zimowego do życia, słońce coraz mocniej przy-
grzewa, a dzień staje się dłuższy. Wyjątkowo rado-
sne trele ptaków, kwitnące kasztany, pachnące bzy, 
jabłonie i wiśnie, to wszystko sprawia, że świat jest 
wyjątkowo piękny, pachnący i absolutnie wyjąt-
kowy. Ten właśnie miesiąc poświęcony jest Matce 
Bożej. 

Przez cały miesiąc maj uwielbiamy Pana Jezu-
sa w Jego Matce, Maryi! Gromadzimy się w kościo-
łach, przy kapliczkach przydrożnych, przy krzyżach, 
na rozstajach dróg, by odprawiać nabożeństwa 
majowe. Od wielu wieków Polacy otaczają Ma-
ryję szczególną czcią i miłością. W naszych ser-
cach mamy zakorzenione pielgrzymowanie do 
sanktuariów Maryjnych, a szczególnie na Jasną 
Górę. W Gietrzwałdzie zaś, gdzie Matka Najświęt-
sza objawiła się dwóm dziewczynkom, mówiła po 
polsku i wzywała do odmawiania różańca. Wiele 
wydarzeń Polacy zawierzali Maryi, a Ona przycho-

dziła i dawała nam znaki, że czuwa nad nami. 
Nabożeństwo majowe w Polsce po raz pierw-
szy wprowadzili jezuici w Tarnopolu w 1838 r.,  
a w 1852 r. odprawiono je w kościele Świętego 
Krzyża w Warszawie. Wkrótce po tym nabożeń-
stwo celebrowano w Krakowie i na Jasnej Górze 
oraz w innych świątyniach. Prekursorami na-
bożeństw Maryjnych byli jednak już w V w. na 
wschodzie chrześcijanie koptyjscy. Spotykali się 
na modlitwach wokół Maryjnych figur, śpiewali 
pieśni w podziale na chóry, obsypywali posąg 
kwiatami. Miesiąc Maryi znany był także w Zie-
mi Świętej, Grecji, Syrii, ale prawdziwą popular-
ność zdobył on dopiero na przełomie XIII i XIV w.

Obecnie najważniejszą modlitwą tworzącą 
nabożeństwo majowe jest Litania do Matki Bożej 
tzw. litania loretańska. Słowo „litania” (leitaneia) 
pochodzi z języka greckiego i oznacza błaganie, 
prośbę. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie 
w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z  P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 9 maja 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
1. czytanie (Dz 20, 17-18a. 28-32. 36)

Duch Święty ustanowił biskupów, aby kierowali Kościołem Bożym
Psalm (Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c)) My ludem Pana i Jego owcami

2. czytanie (Rz 8, 31b-39) Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa
Ewangelia (J 10, 11-16) Dobry pasterz oddaje życie za owce

6.30 1. + Stanisława Seńko w dniu imienin, rodziców z obu stron rodzi-
ny oraz braci z obu stron rodziny – of. Alicja Seńko

2. + Stanisława z okazji imienin, Rozalię, Eugeniusza i Andrzeja  
– of. córka Elżbieta

7.00 1. + Stanisławę Rzyszkowicz z okazji imienin oraz rodziców i ro-
dzeństwo z obu stron rodziny – of. mąż

2. + Kazimierę, Jozafata, Ojca Zygmunta, Wincentego, Józefa, Ha-
linę i Stanisława – of. rodzina Oklińskich

3. + Krzysztofa Paprockiego w 13 r.
4. + Stanisławę Bednarczyk w 30 dz. od śmierci – of. dzieci

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka – of. żona z dziećmi i wnukami

2. + Stanisława Wiśniewskiego z racji imienin i syna Krzysztofa
3. + Bronisława Wakułę w 22 r., Wacławę i Mariana – of rodzina

Nabożeństwo majowe
19.00 Spotkanie ewangalizacyjne (dolny kościół)

Wtorek 10 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 11, 19-26) Pierwsi „chrześcijanie” w Antiochii
Psalm (Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 [116], 1b))

Wszystkie narody, wysławiajcie Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 10, 22-30) Moje owce słuchają mego głosu

6.30 1. + Janinę w 22 r. i Mikołaja Karwowskich, Zygmunta i Aleksandrę 
Matyków oraz Krystynę – of. rodzina

2. + Stanisława Sałatę, Jerzego Sałatę i Tadeusza Rucińskiego
7.00 1. Dz.-bł. w 40 r. urodzin Agnieszki z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na każdy 
dzień – of. dzieci i mąż

2. + Rodziców: Mariannę i Wacława i brata Witolda z rodz. Jaszczu-
ków – of. rodzina

3. + Rodziców: Jadwigę w 18 r. i Czesława w 26 r., Antoniego, Jana, 
Jadwigę i Eugeniusza – of. córka

17.15 Różaniec prowadzony przez Duchowych Niewolników NMP
18.00 1. + Romana Adamczyka

2. + Stanisława Skolimowskiego z racji imienin, Stanisława Pływa-
cza z racji imienin, Stanisława Gawinkowskiego, rodziców z obu 
stron rodziny, Marię, Wacławę, Stefana – of. Elżbieta Skolimowska

3. Dz.-bł. w 9 r. urodzin Dominika Panasiuka z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

Nabożeństwo majowe
19.30 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP i osób uczestniczących w 

Rekolekcjach oddania życia Jezusowi przez Maryję (dolny kościół)
20.00 Nieszpory (dolny kościół)
20.30 Krąg biblijno-liturgoczny

Środa 11 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 12, 24 – 13, 5a) Misja Pawła i Barnaby
Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4))

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże Albo: Alleluja
Ewangelia (J 12, 44-50) Przyszedłem, aby świat zbawić

6.30 1. + Stefana w 22 r., Stanisławę z racji imienin, Stefana, Ryszarda 
i Hannę oraz zmarłych z obu stron rodziny – of. rodz. Wymiatał

2. + Stanisławę Ficek, Zofię, Stanisława, Janinę z racji imienin  
– of. Danuta Doroszenko

7.00 1. + Zygmunta Pachnika w 12 r. – of. córka
2. + Helenę Rymuza w 4 r. i Wacława Rymuza – of. syn
3. + Stanisława i Czesławę Jurko – of. córka z rodziną

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 int. księdza Grzegorza Osipacza o światło i dary Ducha 

Świętego – of. KŻR
II. O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Wiktorii – of. mama
III. Dz.-bł. w 17 r. urodzin Karoliny z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia – of. rodzice
IV. + Mariannę Głuchowską w 11 r. – of. córki
V. + Zdzisława Sienkiewicza w 10 r. i zmarłych z rodz. Lewockich 

– of. żona
VI. + Halinę Stasiuk – of. pani Podniesińska
VII. + O łaskę Nieba dla śp. Tadeusza Perkowskiego w 7 msc. od 

śmierci – of. córka z rodziną
VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość zmar-

twychwstania – of. żona
IX. + Stanisława i Zofię z okazji imienin, Zygmunta, Kamilę i Wiesławę
X. + Władysławę i Teodora Mućko
XI. + Za zmarłych rodziców: Jana i Janinę, braci: Jerzego, Wal-

demara, Bogusławę, Kazimierę, dziadków z rodz. Marczuków  
i Chromińskich – of. córka

2. Gregorianka: + Romana Adamczyka
3. Dz.-bł. z racji urodzin Beaty z prośbą o Boże błogosławieństwo, opie-

kę Matki Bożej, potrzebne łaski dla niej i jej rodziny – of. mama
Nabożeństwo majowe
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros 

Czwartek 12 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie świętych męczenników Nereusza i Achillesa 
albo wspomnienie św. Pankracego, męczennika

1. czytanie (Dz 13, 13-25)  
Z potomstwa Dawida wywiódł Bóg Zbawiciela Jezusa

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a))
Na wieki będę sławił łaski Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (J 13, 16-20)  
Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje

6.30 1. + Stanisława Kobusa z okazji imienin – of. żona z synami
2. + Józefa i Martę Zaliwskich – of. rodzina

7.00 1. + Józefa, Stanisława, Wiktorię Malinowskich oraz Kazimierza 
– of. rodzina

2. + Stanisławę i Bolesława Ślaz – of. córka Barbara
3. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

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

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Waldemara, Zofię, Stanisława i zmarłych z obu stron rodziny 
– of. rodzina

3. + Janinę Rusinek w 6 r. – of. córka Agata z rodziną

4. + Krystynę Rozbicką w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Nabożeństwo majowe - modlitwa o powołania
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 13 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
1. czytanie (Dz 13, 26-33) Bóg wskrzesił Jezusa

Psalm (Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a (R.: por. 7))
Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem Albo: Alleluja

Ewangelia (J 14, 1-6) Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
6.30 1. + Mariana Soszyńskiego w 5 r.

2. + Stanisława Boruta w 7 r. i Zofię oraz rodziców z obu stron 
rodziny – of. dzieci

7.00 1. Dz.-bł. w 38 r. urodzin Michała Wojewódzkiego z prośbą o zdro-
wie i bezpieczeństwo dla niego, Miłosza, Michaliny i żony Ju-
styny – of. rodzice

2. Dz.-bł. z prośbą o potrzebne łaski dla Karoliny – of. mama
3. + Piotra Borkowskiego – of. Andrzej Borkowski
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Informacje o życiu parafii (8.05)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Jolanta Dybowska, + Halina Glinka
+ Wiktoria Wilk, + Andrzej Zawalski

18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka
2. + Stefana Gajowniczka w 4 r. – of. córka
3. Dz.-bł. o zdrowie i potrzebne łaski dla Koła Różańcowego nr 2 

– of. Elżbieta Szkup
Nabożeństwo majowe

Nabożeństwo fatimskie

Sobota 14 maja 2022 r. ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
1. czytanie (Dz 1, 15-17. 20-26) Wybór Macieja na Apostoła

Psalm (Ps 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8))
Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził Albo: Alleluja

Ewangelia (J 15, 9-17)
Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc

6.30 1. + Stanisławę, Stanisława, Mirosławę, Witolda, Dariusza, Kata-
rzynę i zmarłych z rodz. Krupów i Kowalczyków

2. Dz.-bł. z racji urodzin Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski – of. rodzina

7.00 1. + Edwarda w 29 r., Mariannę, Michała i Janinę – of. rodzina
2. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek – of. Małgorzata

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Tadeusza, Marię i Hieronima Bareja, Stanisławę Chmieluk  
i Marię Strzałek – of. rodzina

3. + Zofię w 25 r., Henryka i Piotra
4. + Czesławę, Zygmunta Myszków oraz dzieci Sławomira i Teresę 

– of. rodzina
Nabożeństwo majowe

Niedziela 15 maja 2022 r. V NIEDZIELA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 14, 21b-27) Bóg działa przez ludzi
Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b))
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu Albo: Alleluja
2. czytanie (Ap 21, 1-5a) Bóg otrze wszelką łzę

Ewangelia (J 13, 31-33a. 34-35) Przykazanie nowe daję wam
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Adaminę i Jana Tomczyńskich – of. Elżbieta Dmowska
8.30 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Stanisławę z okazji imienin i Arkadiusza Krasnodębskich, 
Stanisławę z okazji imienin, Jana, Bogdana Zdolińskich, Annę, 
Władysława, Józefa Wasilewskich – of. p. Zdolińscy

3. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyk i Hannę Soszyńską – of. dzieci
10.00 1. + Męża Tadeusza, Hieronima, Marię Bareja, Stanisławę Chmie-

lak i Marię Strzałek – of. żona
2. Dz.-bł. w 5 r. urodzin Rozalii i w 3 r. urodzin Heleny z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
11.30 1. Dz.-bł. z okazji 1 r. urodzin Piotra i Pawła oraz imienin Zosi  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. Anna Ługowska

2. Dz.-bł. w 20 r. urodzin Jakuba z prośbą o potrzebne łaski, Boże 
błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego – of. babcia

3. Dz.-bł. w 20 r. ślubu Marioli i Pawła z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Świętej Rodziny – of Jubilaci

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Mariannę, Czesława Kazimierczuków, Franciszkę i Mariana Turos
18.00 1. + Helenę i Bronisława Wysockich, Mariana, Stanisławę, Euge-

niusza Kisielińskich, zmarłych z rodz. Wysockich, Kisielińskich 
i Olkowiczów – of. Bogumiła Kisielińska

Nabożeństwo majowe – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (kościół)

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedzi

•	Łukasz Tomaszewski, kawaler z parafii św. Dominika w Warszawie 
i Marta Karolina Sikorska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

 Q NIEDZIELA 8 maja: IV Niedziela Wielkanocna, czyli Niedziela Dobre-
go Pasterza.
•	Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Ko-

ściele. Taca przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchow-
nego naszej diecezji.
•	Młodzi ewangelizatorzy z włoskiej wspólnoty nowej ewangelizacji SEN-

TINELLE DEL MATTINO DI PASQUA (Stróże wielkanocnego poranka) z Flo-
rencji będą dawali świadectwa na Mszach świętych.
•	Modlitwa wypominkowa o godz. 9.45.
•	Spotkanie rodziców i dzieci z klas trzecich przygotowujących się do 

pierwszej Komunii Świętej rozpocznie się Mszą świętą 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.
•	Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	Po Mszy świętej wieczorowej i po nabożeństwie majowym spotkanie 

modlitewne „Strumienie Miłosierdzia” z udziałem członków wspól-
noty „Sentinelle del Mattino di Pasqua”.
•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	NABOŻEŃSTWA MAJOWE ze śpiewem Litanii Loretańskiej codziennie po 

Mszy świętej o godz. 18.00.
•	W tym tygodniu są planowane spotkania ewangelizacyjne prowadzo-

ne przez animatorów Ruchu Światło-Życie podczas lekcji religii w niektó-
rych klasach SP nr 9.

 Q PONIEDZIAŁEK 9 maja: uroczystość św. Stanisława BM, głównego 
Patrona Polski (przeniesiona z dnia 8 maja).
•	O godz. 19.00 w dolnym kościele otwarte dla każdego spotkanie ewan-

gelizacyjne z młodzieżą ze wspólnoty Sentinelle del Mattino di 
Pasqua. Zapraszamy.
 Q WTOREK 10 maja:

•	Dla Duchowych Niewolników NMP, osób uczestniczących w rekolek-
cjach 33-dniowych i innych chętnych:
•	godz. 17.15 – różaniec (cz. światła) – adoracja Najświętszego Sakramentu;
•	godz. 18.00 – Eucharystia, nabożeństwo majowe;
•	godz. 19.30 (dolny kościół) – konferencja, ogłoszenia, podział na gru-

py dzielenia.
•	godz. 20.00 – Nieszpory.
•	godz. 20.30 – Krąg biblijno-liturgiczny

 Q ŚRODA 11 maja:
•	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 Criste-
ros w kościele

 Q CZWARTEK 12 maja:
•	Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za powołanych. 

Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świę-
tej wieczorowej do godz. 21.00. W czasie adoracji od godz. 20.00 możli-
wość spowiedzi.

 Q PIĄTEK 13 maja: wspomnienie NMP Fatimskiej
•	Pierwsze w tym roku NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE będzie po zakończeniu 

Mszy świętej o godz. 18.00 i po nabożeństwie majowym. Zabierzmy ze 
sobą lampiony.
•	Rozpoczyna się Oaza Modlitwy w Łukowie. Prosimy o modlitwę za 

uczestniczących w rekolekcjach.
 Q SOBOTA 14 maja: święto św. Macieja Apostoła

•	O godzinie 18.00 po raz kolejny spotkamy się na dziękczynnej Eucha-
rystii, aby wyrazić naszą wdzięczność Najczulszej Matce za troskliwą 
opiekę jaką otacza nasze dzieci i prowadzi je do świętości. Z perspektywy 
16 lat kiedy podjęliśmy modlitwę w intencji swoich dzieci dostrzegamy 
błogosławione owoce działania Najlepszej Matki w ich życiu. Wszystkich 
którym leży na sercu to dzieło zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Rodzice modlący się w Różach Różańcowych w intencji dzieci
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
 Q NIEDZIELA 15 maja: V Niedziela Wielkanocna.

•	Spotkanie rodziców i dzieci z klas drugich SP przygotowujących się 
do pierwszej Komunii Świętej o godz. 11.00 w kościele.
•	Modlitwy 9. dnia nowenny przed beatyfikacją służebnicy Bożej Pauliny 

Jaricot po zakończeniu Mszy świętej o godz. 13.00.
•	Nieszpory o godz. 20.00 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. Osoby chętne zapisują 
się do wtorku 10 maja (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 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.
•	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.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Litania Loretańska jak sama nazwa wskazuje pochodzi z Loreto i była 

tam już śpiewana w XVI wieku. Ludzie gromadzili się tam wokół Święte-
go Domku, który zbudowany jest z kamieni przywiezionych drogą mor-
ską z groty, w której mieszkała Maryja w Nazarecie. Pielgrzymi wznosili 
błagalne śpiewy do Matki Najświętszej, a wezwania te zostały spisane. 
Test litanii loretańskiej został zatwierdzony przez papieża Sykstusa 
V w 1587 roku. On też obdarzył jej odmawianie odpustem zupełnym. 

Jest to najwspanialszy hymn ku czci Niepokalanej Maryi. W litanii 
wysławiane są wszystkie cnoty, jakimi Bóg Ją obdarzył. W 1908 r. Ko-
ściół w Polsce uzyskał zgodę na włączenie do litanii tytułu „Królowo Ko-
rony Polskiej” (przekształcone po drugiej wojnie światowej w „Królowo 
Polski”).

Piękno nabożeństw majowych jest niezaprzeczalne. Modlitwa przy 
kapliczkach, wśród łąk, kwiatów i śpiewu ptaków jest chwaleniem Stwór-
cy i Pani Świata. 

To czas, kiedy rozradowane serce łopoce w piersi jak ptak, który zrywa 
się do lotu ku niebu. W kościołach zaś to modlitwa do Matki Najświęt-
szej w obecności Jej Syna w Najświętszym Sakramencie. Matka Boża za-
wsze prowadzi do Pana Jezusa. A kiedy mówisz „Maryjo” – Ona zawsze 
mówi „Jezus”!  Przez trzydzieści jeden dni maja mamy ten zaszczyt i moż-
liwość chwalić Matkę Najświętszą, która zna nasze serca, która zawsze jest 
blisko nas. To Matka Miłosierdzia, Matka Łaskawa, Matka Bolesna, Królo-
wa Pokoju, Królowa naszych serc. Z Nią nawet trudne momenty naszego 
życia stają się łatwiejsze, stają się po ludzku znośne. Do Niej uciekamy się, 
bo któż lepiej nas zrozumie jak nie Matka. Ona ma Serce czułe i wyjątkowo 
wrażliwe na nasze potrzeby. 

Wykorzystajmy ten wyjątkowy czas, kiedy w sposób szczególny pro-
simy o opiekę, o schronienie w Jej Niepokalanym Sercu, gdy powierzamy 
jej wszystkie cierpienia i radości, kiedy oddajemy Jej nasze ludzkie pro-
blemy i swoich najbliższych. Poświęćmy troszkę czasu, by pobiec na nabo-
żeństwo majowe i zabierzmy ze sobą dzieci i młodzież. Tak jak nas kiedyś 
uczono miłości do Maryi, tak i my przekażmy ją swoim dzieciom i wnu-
kom. Nie mówmy, że w maju trzeba pójść na „majowe’, ale powiedzmy, że 
chcemy razem iść z miłości do Matki Najświętszej! Spójrzmy Maryi w oczy, 
otwórzmy nasze serca, a Matka obdarzy nas łaskami w obfitości. (G Ł-K)

Maryjo, 
Matko moja!

Asia: Na oazę wakacyjna warto się zapisać, ponieważ jest to świetna 
okazja, aby zbudować lub naprawić relację z Jezusem. Jeżdżę na oazy 
od 4 klasy co roku i zawsze jest to dla mnie najbardziej oczekiwany czas. 
Przez 15 dni jestem z cudownymi ludźmi i poznaję siebie i Boga. Bardzo 
polecam, na pewno nie pożałujecie i się najecie.

Damian: Oaza wakacyjna jest wyjątkowym czasem, gdzie można 
skupić się wyłącznie na Bogu i przybliżyć się do Niego, aby stał się nam 
mniej obcy. Poznaje się tam różne sposoby spędzania czasu z Bogiem, 
które można wykorzystać w codzienności. Wierzę, że każdy może odna-
leźć tam coś dla siebie, tak jak ja znalazłem. Warto również pojechać na 
oazę, ponieważ spotyka się tam ciekawych, różnych, ale i niesamowitych 
ludzi w podobnym wieku, którzy tak jak my, również szukają Boga i swo-
jego miejsca, a animator, którego zadaniem jest prowadzenie grupy, uka-
zuje pewne prawdy dotyczące relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem 
czy nawet z samym sobą. W pewnym sensie pełni on tam rolę starszego 
brata. Moim zdaniem warto pojechać na te rekolekcje i zobaczyć co tam 
się dzieje i dać się poprowadzić. Może właśnie ty odnajdziesz tam swoje 
miejsce

Kuba: Uważam, że warto pojechać na oazę wakacyjną, chociażby z sa-
mej ciekawości. Można przy tym poznać wielu świetnych ludzi oraz zoba-
czyć prawdziwe oblicze Boga, żyć z Nim na co dzień jak z Ojcem. Po takiej 
oazie życie codzienne ulega zmianie i nie da się wtedy zapomnieć o wie-
czornej modlitwie, czy o pójściu na Mszę świętą. Bardzo polecam każde-
mu taki wyjazd i zachęcam.

Marta: Oaza wakacyjna jest to zawsze wyjazd, na który czekam cały 
rok. Jeżdżę na nie od czwartej klasy i jeszcze się nie zawiodłam. Przez 15 
dni Bóg dokonuje niesamowitych rzeczy w naszych sercach. Mi otwierał 
oczy, dawał odpowiedzi na pytania, dawał mi to, czego najbardziej po-
trzebowałam, czyli Jego miłość. Oaza to wyjątkowy czas, gdzie nie tylko 
zbliżamy się do Boga i drugiego człowieka, ale też do najprawdziwszej 
wersji siebie. Te rekolekcje przemieniają ludzi, zmieniają ich myśle-
nie i widzę to nie tylko po sobie. Jest to jedna z największych łask jakie 
otrzymałam od Ojca.

Piotr: Wszystko zaczęło się od spotkań do bierzmowania, na które 
przez pewien czas niechętnie uczęszczałem. W całym tym okresie przy-
gotowań byłem namawiany przez wszystkich przyjaciół, znajomych oraz 
księdza do zapisania się na oazę. Początkowo było to robione pod lek-
kim przymusem, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie widziałem nic 
ciekawego w tych spotkaniach, jako mało dojrzały w wierze parafianin. 
Po pojechaniu na oazę wakacyjną moje życie się całkowicie zmieniło, do-
słownie wszyscy zaczęli we mnie postrzegać zmianę, oczywiście na lep-
sze. Nie dość, że poznałem tam prawdziwych przyjaciół na zawsze, z któ-
rymi o wszystkim mogę porozmawiać, to w kościele i na spotkaniach 
zacząłem się czuć dosłownie jak w domu. Stałem się na pewno dojrzal-
szy chrześcijańsko. Wcześniej chodziłem na wszystko pod przymusem, 
nagle zacząłem we Mszy i w spotkaniach dostrzegać fantastyczne dary 
od Boga, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Poprawiłem zdecy-
dowanie swoją relację z Panem Bogiem, a stałem się lepszy i bardziej 
pomocny w codziennych obowiązkach, z czego również byli zadowoleni 
rodzice. Na samej oazie bawiłem się wyśmienicie, codziennie były zaba-
wy, integracja, dzięki czemu można było się poczuć jakbyśmy wszyscy 
byli jedną wielką rodziną. Nie ma nudy nawet przez chwilkę, a w wolnym 
czasie można nawet pokopać w piłę. Polecam serdecznie oazę wakacyjną 
jako prosty chłopak, który do niedawna sam był przeciwny temu, a teraz 
poczułem, że żyję. Moja wiara, dojrzałość chrześcijańska, relacja z ludź-
mi i samodoskonalenie się poszło zdecydowanie w górę. W wakacje pla-
nuję pojechać kolejny raz i gwarantuję, że jeśli i wy się przekonacie, to 
sami nie pożałujecie tej decyzji!

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Zapraszamy 
na oazy wakacyjne 
Dlaczego warto zapisać się  
i pojechać na oazę wakacyjną?
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Spotykają się trzy babcie:
 – Pamiętacie, co kiedyś obiecywałyśmy sobie?
 – Tak. Mówiłyśmy: powygłupiajmy się, będzie 
na starość co wspominać!
 – A na starość przyszła skleroza i niewiele pa-
miętamy!
WYPRACOWANIE
Pani od języka polskiego zadała pracę domową: 
„Napisz co najbardziej lubi twój dziadek”. Daniel 
z IV klasy napisał:
 – Mój dziadek ma na imie Marek. Ma 59 lat. 
Lubi mieć wolny czas. Najchetniej zajmuje się 
odpoczynkiem. Mówi często, że jego najwięk-
szym marzeniem jest wieczny odpoczynek.
MĘSKIE ZAKUPY
Po epidemii pozostały tylko wspomnienia. Dwie 
koleżanki opowiadają, jak same chorowały,  
a ich mężowie chodzili na zakupy:
 – Wysłałam męża po śmietanę do sklepu. Za 
chwilę dzwoni i pyta: „Ewa nie ma chleba, czy 
wziąć bułki?”
 – Mój Józek też kiedyś poszedł do sklepu. Powie-
działam mu: „Kup śmietanę 36%”. Wraca i mówi: 
„Nie było śmietany 36%, więc wziąłem dwie 18%”.
 – A ja mówię swemu Stasiowi: „Kup kapustę 
włoską na gołąbki”. Przyszedł z zakupami do 
domu i przyniósł sałatę rzymską. Mówię mu: 
„Co to jest?! Miałeś kupić włoską kapustę, a nie 
rzymską sałatę”! A on na to: „No przecież rzym-
ska to też włoska”.
LIST
Na poczcie zawieruszył się grudniowy list do św. 
Mikołaja, bez zwrotnego adresu:
 – „Kochany Świety Mikołaju! Piszę do Ciebie już 
trzeci list z prośbą o prezent. Dwa poprzednie 
podarła mi mama i kazała szukać pracy. Pawe-
łek lat 40”.
MĄDROSĆ I GŁUPOTA
Wnuczka do babci:
 – Babciu, jak ty to robisz: masz nieraz głupie 
pomysły, a mimo to wszyscy cię lubią?
 – Bo to jest wnusiu tak: mądrzy ludzie czasem 
się wydurniają, a głupi stale się wymądrzaja!
JAJECZKO
Jest Wielkanoc. Miasto niemal wymarłe, sklepy 
pozamykane, a z domów dobiega gwar świa-
tecznych rozmów. Tymczasem wierni koledzy 
spotykają się na ławce pod blokiem. Wyjmują  
z kieszeni po jajeczku, zdejmują górny fragment 
skorupki, delikatnie opróżniają środek, tworząc 
ze skorupki małe naczynie. Jeden z nich wycią-
ga z kieszeni „flaszkę” i rozlewa jej zawartość do 
wyprodukowanych przed chwilą „kieliszków”. 
Podchodzi do nich patrol policji:
 – Panowie, konsumujecie alkohol w miejscu 
publicznym. Piszemy każdemu mandacik. Pro-
simy o dowody osobiste.
 – Panie Władzo, jaki alkohol? My dzielimy się 
tradycyjnym jajeczkiem!

Zapraszamy na oazy wakacyjne 
Dlaczego warto zapisać się i pojechać na oazę wakacyjną?

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
Karol: Moim zdaniem warto zapisać się 

na oazę wakacyjną, ponieważ budzi to wiele 
owoców w naszym życiu prywatnym, jak i du-
chowym. Jest to świetny sposób na poznanie 
nowego otoczenia, pojednania się z przyjaciół-
mi, a także samym Bogiem. Dzięki oazie czło-
wiek jest w stanie wyrzucić z siebie codzienny 
stres, a także w pełni oddać się Jezusowi pod-
czas spotkań i modlitwy.

Milena: Na oazę warto pojechać, ponieważ 
jest to czas, w którym szczególnie można do-
świadczyć nawrócenia. Dzięki oazie odcinamy 
się od codziennych obowiązków i skupiamy 
się na spędzaniu czasu z Bogiem oraz ludźmi. 
Podczas tych rekolekcji nawiązują się piękne 
znajomości i przyjaźnie. Jest to również czas 
odpoczynku, zabawy, służby, rozwijania się 
duchowo i rozwijania swoich umiejętności. 
Oaza to wspaniałe rekolekcje, szczególnie dla 
młodych osób.

Oliwia: Warto pojechać na oazę wakacyjną, 
ponieważ można na nowo odkryć Pana Boga 
oraz Jego miłość do nas. Da się bardzo mocno 
doświadczyć wsparcia od innych ludzi i okazać 
to wsparcie im. Rekolekcje bardzo zmieniają 
człowieka na lepsze, dlatego uważam, że warto 
tam pojechać.

Paweł: Na oazach wakacyjnych byłem już 
kilka razy. Za każdym razem wracając z oazy, 
wynosiłem z niej inną naukę dotyczącą moje-
go życia. Podczas oazy jest dużo czasu na mo-
dlitwę, rozmyślanie nad słowem Bożym. Poza 
modlitwą na oazie można poznać bardzo wiele 
wspaniałych ludzi, którzy są w stanie i chcą po-
móc innym w różnych problemach.

Wiktoria: Moim zdaniem pojechanie na 
oazę wakacyjną jest najlepszą decyzją. Dla-
czego warto? Ponieważ można tam poznać 
dużo wspaniałych osób, umocnić więzi z Bo-
giem i poznać bliżej siebie. Oaza uczy kochać 
bliźniego i traktować ich z miłością. Jest to czas 
spokoju i refleksji.

Świadectwa zebrał ks. Ireneusz Juśkiewicz

Zapisy na młodzieżowe oazy wakacyjne 
przebiegają w dwóch etapach:
1. Wypełnienie formularza online (zarezerwo-

wanie miejsca na stronie www.siedlce.oaza.
pl) do 25 maja. Po wypełnieniu formula-
rza w ciągu 24 godzin otrzymasz na podany 
adres mailowy: potwierdzenie zgłoszenia, 
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.

   Rejonowy Dzień 
Wspólnoty 

  

Ruchu Światło - Życie w dniu 15.05.2022r. 
(niedziela) 

parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie     

Temat: Wyzwolenie  

Program RDW: 

14.00    Zawiązanie Wspólnoty (plac przed głównym wejściem do  kościoła ) 
14.15   Spotkanie ,, twarzą w twarz ” z Przyjacielem  
14.40   minut kilka dla pupilka 
15.10   godzina jedności  
16.40   przygotowanie do Eucharystii   
17.00   Eucharystia 
            Agapa  

     

Pan Jezus cieszy się z Waszej obecności :)
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Program RDW: 
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Pan Jezus cieszy się z Waszej obecności :)

Ruchu Światło-Życie 15.05.2022 r. (niedziela)
Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie

Temat: Wyzwolenie
14.00 Zawiązanie Wspólnoty
14.15 Spotkanie ,, twarzą w twarz ” z Przyjacielem
14.40 minut kilka dla pupilka
15.10 godzina jedności
16.40 przygotowanie do Eucharystii
17.00 Eucharystia
Agapa
Pan Jezus cieszy się z Waszej obecności :)

fot. Jarosław DybowskiWielki Czwartek, 14 kwietnia 2022 r.


