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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 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Nowy człowiek słucha Jezusa Chrystusa
Rozważania do Ewangelii w V Niedzielę Wielkanocy (15 maja)

V NIEDZIELA WIELKANOCY
PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM 

(J 13, 31-33a. 34-35)
Zaraz po wyjściu Judasza, który wyszedł, by 

zdradzić Mistrza, Jezus tłumaczy swoim uczniom, 
co się już zaczęło dokonywać. Syn jest uwielbiony, 
ponieważ zgodził się na wypełnienie misji od Ojca, 
jaką jest zbawienie ludzi poprzez śmierć na krzy-
żu. Podczas Ostatniej Wieczerzy, na chwilę przed 
swoją męką, Jezus zostawia nam swój testament: 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajem-
nie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem. Cena, 
jaką zapłacił Jezus, by umiłować nas do końca, 
sprawia, że nasze zasady funkcjonowania muszą 
się radykalnie zmienić. Chrześcijanin ma się kiero-
wać w życiu miłością wzajemną, bezinteresowną, 
wierną i ofiarną.

Nowe przykazanie zakłada braterstwo, które 
może się rozwijać dzięki miłości wzajemnej. Miłość 
wzajemna jest miłością dwukierunkową. Jest to 
troska i dawanie z dwóch stron. Człowiek bowiem 
tylko wówczas może kwitnąć, gdy daje i otrzymuje. 
Miłość wzajemna jest fundamentem jakiejkolwiek 
wspólnoty. Bóg tak stworzył człowieka, że nawet 
małe dziecko czując się kochane, odwzajemnia 
miłość przez uśmiech, radość. Czy odkrywam bra-
terstwo w swoim życiu? Czy potrafię dawać, ale 
czy potrafię także brać od innych? Czy staram się 
kierować miłością wzajemną wobec ludzi z mojej 
wspólnoty tak, by relacje z nimi nie były tylko po-
wierzchowne? Czy jestem w stanie ofiarować im 
swój czas, modlitwę, troskę oraz konkretną pomoc, 
gdy tego potrzebują?                        [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawicie-
la i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, 
wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i ob-
darz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dzie-
dzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.

Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego  
we wtorek o godz. 20.30 w dolnym kościele.(xIJ)

Judasz już nie usłyszał słów Jezusa o chwa-
le Boga. Wyszedł z Wieczernika, by dokończyć 
dzieła zdrady i zerwania relacji z Panem. Szukał 
własnej chwały, a nie chwały Bożej. Zbliżającą 
się Mękę Jezus nazywa chwałą i podejmuje ją 
chętnie z miłości do Ojca i do każdego człowie-
ka. Podziękuję Jezusowi za to, że pomyślał tak-
że o mnie i że ja mogę dzisiaj korzystać z owo-
ców Jego Misterium Paschalnego, z sakra-
mentów Kościoła. Judasz przyjął sakramenty 
niegodnie i opuścił wspólnotę rodzącego się 
Kościoła – nie wytrzymał w kościele do końca 
Mszy świętej. Ja mogę mieć właściwe, Boże 
podejście do tych wszystkich spraw. Warun-
kiem jest słuchanie Jezusa. Judasz przestał 
słuchać, miał swój plan, nie był posłuszny i jak 

skończył? Trzeba uczyć się posłuszeństwa Je-
zusowi. W czasach, gdy wielu nie chce słuchać 
nikogo, nawet siebie nie słyszą, uczniowie 
Chrystusa słuchają swego Dobrego Pasterza. 

Podczas Ostatniej Wieczerzy, po obmyciu 
nóg Apostołom, Jezus ogłosił nowe przyka-
zanie miłości, w którym chodzi o miłość bez 
miary, na wzór samego Chrystusa. Naszym 
zadaniem jest życie we wzajemnej miłości, 
można powiedzieć, że w świetle miłości, które 
będzie świadectwem dla wszystkich. Miłość 
wzajemna ma być znakiem rozpoznawczym 
uczniów Pana. Tak było w pierwszych wie-
kach, gdy poganie mówili o naszych bra-
ciach i siostrach w wierze, że kochają się wza-
jemnie i tego nie sposób po ludzku zrozumieć, 
że są jacyś inni, że jest w nich coś nowego. 
Uczeń Jezusa to nowy człowiek, który prowadzi 
nowe życie, ma nowe serce, nowe myślenie; 
tworzy nową kulturę, żyje w nowej wspólno-
cie. „Oto czynię wszystko nowe” – mówi Pan 
Bóg w dzisiejszym drugim czytaniu z Apokalip-
sy św. Jana Apostoła. Ta obietnica jest również 
dla ciebie. Otwórz się, bądź posłuszny słowu 
Bożemu, nie bądź jak buntownik Judasz, przyj-
mij postawę umiłowanego ucznia Jezusa. (xIJ)

Misterium, które poruszyło serca
Wiele osób w ciągu pięciu dni obejrzało 

Misterium „A z tej śmierci życie tryska”, któ-
rego inicjatorem i reżyserem jest ks. Irene-
usz Juśkiewicz, a odtwórcami ról młodzież 
należąca do naszej parafii. Ogromne zaan-
gażowanie osób tworzących to niezwykłe 
przedstawienie, wiele godzin spędzonych na 
próbach i emocjonalne odegranie najważniej-
szych scen z męki Jezusa sprawiły, że miste-
rium poruszyło wiele serc.

 – Udział w tym wydarzeniu był dla mnie 
bardzo poruszający. Nie czułam się tylko pu-
bliką, ale osobą współprzeżywającą wszystkie 
momenty pokazujące mękę i śmierć naszego 
Pana. Szczególnie mocna była dla mnie scena 
ukrzyżowania oraz cała Droga Krzyżowa. Bar-
dzo dobrze dobrane i wykonane pieśni oraz 
emocje, które przekazali aktorzy sprawiły, że 
czułam sacrum. Dziękuję – mówi pani Ela, 
jedna z parafianek. Przygotowanie miste-
rium z pewnością wymagało wielu godzin 
pracy i stuprocentowego zaangażowania. 

Młodzież, która odpowiedziała na zaproszenia ks. 
Ireneusza przyznaje, że udział w tym przedsię-
wzięciu wiele im dał i nie chodzi tylko o doświad-
czenie, przygodę aktorską czy zawiązanie nowych 
przyjaźni. Wcielenie się w postacie, które były tak 
blisko Jezusa i które patrzyły na jego wielkie cier-
pienie, a później ujrzały Go zmartwychwstałego 
dało im zupełnie inne spojrzenie na te wszystkie 
wydarzenia, zbliżyły do Chrystusa, do sensu jego 
cierpienie.

 – Na pewno nie zapomnę drogi krzyżo-
wej i momentu przybicia Jezusa do krzyża. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Misterium, które poruszyło serca
To zupełnie inny rodzaj przeżycia, gdy idziesz na drodze krzyżowej za 

krzyżem niesionym przez kilka osób, a gdy kroczysz za osobą grającą Je-
zusa, która z wielkim trudem dźwiga prawdziwy krzyż, upada, cierpi, jest 
biczowana i poniżana. Na pewno te sceny na długo pozostaną w mojej 
głowie i moim sercu – mówi Oliwia Budziak, jedna z niewiast.

 – Z ludzkiego punktu widzenia przeżyłem coś fajnego, poznałem 
wiele osób z trochę innej niż dotychczas strony. Z duchowego punktu 
widzenia zbliżyłem się do tego, co przeżywali uczniowie, patrząc na 
mękę swojego Pana, stało się to dla mnie bardziej namacalne, bliskie 
– podzielił się Michał Kozak, grający św. Jana Apostoła i koordynujący 
sceny z udziałem uczniów Chrystusa. 

Młodzi ludzie zgodnie przyznają, że najtrudniejsza i najbardziej wy-
mowna była scena ukrzyżowania Pana Jezusa. Pewną trudnością był też 
szeroki wachlarz emocji, które trzeba było okazać mimiką, gestem.

 – Jednym z trudniejszych momentów było zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Chwilę wcześniej płakaliśmy pod krzyżem, rozpaczaliśmy z po-
wodu Jego śmierci, a po kilku minutach smutek musieliśmy zamienić 
na wielką radość płynącą ze zwycięstwa życia nad śmiercią i powsta-
nia z martwych Jezusa – mówi Michał.

 – A ja szczególnie mocno przeżyłem sceny, w których Jezus cierpiał, 
mimo że w misterium sam byłem źródłem tego cierpienia – dopowiada 
Mikołaj Pisarzak grający żołnierza rzymskiego. 

Niezwykle ważnym elementem misterium była oprawa muzyczna. 
Śpiewała młodzież z parafialnej Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Pło-
myki” wspierana przez osoby dorosłe, a akompaniował im na organach 
uzdolniony młody chłopak Kuba Mączarski. – Na pewno czułem na sobie 
odpowiedzialność za oprawę muzyczną. Wiele godzin spędziłem na pró-
bach, by wszystko wykonać zgodnie ze scenariuszem. Łatwo nie było, 
bo skład osób śpiewających często się zmieniał i to, co udało się wypra-
cować z jednymi, okazywało się nowością dla kolejnych. Ale ostatecznie 
udało się zgrać i wszystko wyszło dobrze – mówi Kuba. 

Znakomicie dobrane pieśni, zagrane i zaśpiewane przez diakonię mu-
zyczną stanowiły bardzo dobre uzupełnienie poszczególnych scen i po-
tęgowały emocje. Miały też dać możliwość czynnego włączenia się pu-
bliczności w misterium. 

Udział w tym ponad dwugodzinnym wspólnym przeżywaniu męki, 
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa był dla aktorów nie tylko arty-
stycznym doświadczeniem, czy odegraniem roli, ale też głębszym prze-
życiem emocjonalnym. 

 – Gdy patrzyłem na ból, biczowanie, cierpienie czy drogę krzyżową 
inscenizowaną w misterium przeszywało mnie to wewnętrznie. Starałem 
się wejść w rolę obserwatora tej strasznej męki, mówiąc sobie „Mój Pan 
umiera, mój Bóg cierpi” – mówi Michał. – Starałam się dobrze odegrać 
swoją rolę, wczuć się w te przeżycia, a to sprawiło, że byłam emocjonalnie 
bardzo blisko tamtych wydarzeń – dopowiada Oliwia. 

W misterium wzięło udział ok. 70 osób. Każda z nich, niezależnie od 
wielkości roli, miała swój udział w ogólnym odbiorze przedstawienia. 
Dodatkowym utrudnieniem była bliskość publiczności, która mogła 
bardzo dokładnie obserwować każdy gest czy mimikę młodych aktorów. 
Wielu przyznaje, że najtrudniejszy był pokaz premierowy misterium. 
– W pierwszym pokazie było więcej aktorów, nad którymi trzeba było 
zapanować – mówi Oliwia. – Zdarzyły się drobne wpadki, ale na szczę-
ście dla publiczności były niezauważalne. 

Misterium było wystawione w naszej parafii pięć razy po to, by każdy 
miał możliwość je obejrzeć. Skąd pomysł na taki sposób przedstawienia 
męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? 

 – Natchnienie do wystawienia misterium pochodzi od Ducha Święte-
go i jest owocem modlitwy oraz wielu przemyśleń, obserwacji, doświad-
czeń, które miałem w poprzednich swoich parafiach w Miętnem i w Białej 
Podlaskiej (parafia Narodzenia NMP) – mówi ks. Ireneusz. – Wzorowałem 
się na sposobie pracy z młodzieżą ks. Karola Wojtyły, a scenariusz jego au-
torstwa stał się podstawą pierwszych inscenizacji, które pod moim kierow-
nictwem zostały zaprezentowane w Miętnem, a później w Białej Podlaskiej.

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 16 maja 2022 r.
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA

1. czytanie (Ap 12, 10-12a) Zwyciężyli dzięki krwi Baranka albo
1. czytanie (1 Kor 1, 10-13. 17-18) Abyście byli jednego ducha

Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b))
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił
Ewangelia (J 17, 20-26) Aby stanowili jedno

6.30 1. + Mariana Chacińskiego i zmarłych z rodz. Sobieśniewskich  
i Chacińskich

2. + Teresę, Franciszka, Stanisława i Krystynę – of. Zofia Czerska
7.00 1. + Zofię i Aleksandra – of. syn z żoną

2. + Anielę, Romana i Bogdana – of. Stanisław Pliszka
3. + Jolantę Skłodowską – of. Zarząd i Pracownicy firmy APIS

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka – of. żona z dziećmi i wnukami

2. + Helenę Sawtyruk w 24 r., Stanisława, Krystynę, Krzysztofa, 
Tadeusza, Antoniego i Huberta – of. rodzina

3. + Antoniego w 35 r., zm. z rodz. Stańskich, Skorupków, Sikor-
skich, Kudelskich, Getlerów – of. córka

4. + Romana w 7 dz. – of. rodzina 
5. Poza parafią: Dziękczynna za otrzymane łaski przez rodziców, 

którzy modlą się za swoje dzieci w „Różach różańcowych”  
– of. rodzice z „Róż różańcowych”

Nabożeństwo majowe
Wtorek 17 maja 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 14, 19-28) Wędrówki misyjne apostołów

Psalm (Ps 145 (144), 10-11. 12-13. 21 (R.: por. 12))
Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo Albo: Alleluja

Ewangelia (J 14, 27-31a) Pokój zostawiam wam
6.30 1. + Krystynę Semeniuk – of. mąż, mama i dzieci

2. + Tadeusza Andraszek – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej
7.00 1. Dz.-bł. w 14 r. ślubu Małgorzaty i Karola z prośbą o błogosławień-

stwo Boże dla całej rodziny
2. + Zofię, Jana, Wacława Kłosiów, Emilię, Tadeusza, Franciszka  

i zm. z rodz. Kłosiów
3. + Bogdana w 34 r., Alfredę i zm. rodziców z obojga stron rodziny 

– of. córka
17.15 Różaniec prowadzony przez Duchowych Niewolników NMP
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. Dz.-bł. w intencji Małgorzaty i Józefa w 36. rocznicę ślubu  
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodziny

3. + Stanisława Aleksandrowicza i zmarłych z obu stron rodziny 
– of. żona

4. + Zygmunta Bojara w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
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-liturgiczny

Środa 18 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika
1. czytanie (Dz 15, 1-6) Spór o przepisy Starego Testamentu

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity
6.30 1. + Alfredę w 3 r., Stanisława Nowackich – of. rodzina

2. Dz.-bł. z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla sióstr i ich 
rodzin z KRK nr 21 i nr 23 ze Strzały

7.00 1. + Zofię Książek w 5 r. i zmarłych dziadków z obu stron rodziny 
– of. rodzina

2. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską
3. + Karolinę w 4 r., Seweryna, zmarłych z rodz. Wakułów  

– of. Anna Sobiesiak

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

I. O światło i dary Ducha Świętego dla Bartosza w dniu egzaminów 
ósmoklasisty

II. O nawrócenia dla zięcia – of. teściowa
III. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej  

i św. Józefa dla całej rodziny – of. rodzina
IV. + Wiktorię Wilk – of. sąsiadki Małczuk i Kryńska
V. +Cezarego Bednarczyka
VI. + Zygmunta Bojara – of. koleżanki z wydziału pracy córki Marzeny
VII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość zmar-

twychwstania – of. żona
VIII. + Za zmarłych rodziców: Halinę i Mariana Hyckowskich
IX. + Mirosławę Miłobędzką w 3 r., Czesławę i Dominika
X. + Andrzeja Zawalskiego – of. Teresa Zając z Wiśniewa
XI. + Halinę Glinka – of. chrześniak z rodziną
XII. + Stanisława, Krystynę, Czesławę, Marka, Stanisławę – of. rodzina
2. Gregorianka: + Romana Adamczyka
3. + Janinę w 7 r. – of. Teresa Frank
4. + Zofię i Stanisława Semeniuk, dziadków: Bolesława i Ewę, Grze-

gorza i Aleksandrę, stryja Józefa – zesłańca łagrów i żołnierza 
armii gen. Andersa – of. Piotr Semeniuk

Nabożeństwo majowe
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros 

Czwartek 19 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 15, 7-21) Sobór Jerozolimski
Psalm (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 10 (R.: por. 3))

Pośród narodów głoście chwałę Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 15, 9-11) Trwajcie w miłości mojej

6.30 1. + Józefa w 45 r., Kazimierę, Albina, Krzysztofa Wojewódzkich  
i zmarłych z rodz. Wojewódzkich i Sikorskich

2. + Stanisławę, Zygmunta Traczyk, Janinę i Kazimierza Weredę, 
Andrzeja Mućko i Tomka Pawlaka

7.00 1. + Mieczysława Wawryniuka – of. rodzina
2. + Dariusza Dera w 3 r. i Milana Dera – of. syn Karol z żoną Angeliką
3. + Dominika Michalskiego

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Jana, Leokadię Rosów, Izydora i Leokadię, Wojciecha, Adama 
Dudków – of. Alicja i Tadeusz Rosa

3. + Julię, Pelagię, Kazimierę i Stanisława – of. Helena Chabirska 

4. + Wiesława Kowieskiego w 30 dz. od śmierci  
– of. uczestnicy pogrzebu

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

Piątek 20 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
1. czytanie (Dz 15, 22-31) Dekret Soboru Jerozolimskiego

Psalm (Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12 (R.: por. 10a))
Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów Albo: Alleluja

Ewangelia (J 15, 12-17)  
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

6.30 1. + Irenę Sobiech – of. koleżanki z pracy córki
2. + Dariusza w 31 r. – of. siostra

7.00 1. + Aleksandra w 31 r., Helenę i zmarłych z rodz. Biernackich – of. córka
2. + Aleksandra Dębskiego z racji urodzin – of. żona
3. + Aleksandra Biernackiego w 31 r., Helenę, Henryka, zmarłych  

z obu stron rodziny – of. córka Krystyna
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
16.00 Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5



Strona 4 OPIEKUN nr 20 15 maja 2022 r.

Informacje o życiu parafii (15.05)

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.

•	Małgorzata Mężyńska-Demianiuk, z parafii tutejszej i Cezary De-
mianiuk, z parafii św. Stanisława w Siedlcach, oboje cywilnie związani 
– zapowiedź 1
•	Adam Andrzej Śledź, kawaler z parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Zarzeczu Łukowskim i Paulina Kosmalska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź 1

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

pani Dorota z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
pani Barbara z ul. Chrobrego 7 – 100 zł
pan Łukasz z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
pani Bożena z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł

18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka
2. + Kazimierza Żelizko w rocznicę śmierci – of. Anna Głuchowska
3. + Mariannę i Leopolda Czarnockich – of. córka Dionizja z rodziną
Nabożeństwo majowe

19.30 Celebracja Słowa Bożego – „Świadectwo” (dolny kościół)   
Sobota 21 maja 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI V TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, 

prezbitera i Towarzyszy
1. czytanie (Dz 16, 1-10) Paweł zabiera z sobą Tymoteusza

Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu

Ewangelia (J 15, 18-21) Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem
6.30 1. + Mieczysława Ksionka – of. sąsiedzi
7.00 1. + Grażynę i Wojciecha Szyszko vel Chorąży – of. rodzina 
9.00 I Komunia Święta
11.00 I Komunia Święta
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Halinę Glinka – of. Zarząd Ogrodu „Zacisze”
3. + Jana Mędzę w 1 r. – of. córka Anna
4. + Aleksandra w 31 r., Wacława i zm. z rodz. Biernackich i Karczów 

– of. córka Krystyna
Nabożeństwo majowe

Niedziela 22 maja 2022 r.
VI NIEDZIELA WIELKANOCY

1. czytanie (Dz 15, 1-2. 22-29) Dekret Soboru Jerozolimskiego
Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4))

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże Albo: Alleluja
2. czytanie (Ap 21, 10-14. 22-23) Miasto Święte

Ewangelia (J 14, 23-29) Duch Święty nauczy was wszystkiego
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Mariannę i Józefa Derlatków, Zofię, Stanisława, Jolantę Bil  

i wszystkich zmarłych z rodz. Staniaszek – of. Zofia Bil
8.30 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Władysława, Kazimierę, Danutę, Janusza i zmarłych z rodz. 
Kupów i Zdzisława – of. rodzina

3. + Zenobiusza Borkowskiego z racji urodzin i Stanisławę Borkow-
ską z racji imienin – of. rodzina

10.00 1. Dz.-bł. z prośbą o światło i dary Ducha Świętego i wstawiennic-
two św. Rity w intencjach wiadomych Panu Bogu

2. Dz.-bł. z okazji urodzin Aleksandry z prośbą o potrzebne łaski na 
dalsze lata życia

3. + Andrzeja Pytlaka w 11 r. – of. żona
11.30 1. Dz.-bł. w intencji dzieci Roberta i Anny Borkowskich z prośbą o 

opiekę Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Niepokalanie Po-
czętej – of. rodzice

12.00 Msza święta w Purzecu z racji poświęcenia pól
13.00 1. W intencji Parafian
15.45 Spotkanie kandydatów na ministranta z klas starszych oraz młodzie-

ży chętnej do śpiewania i grania w scholi „Płomyki” 
16.30 1. + Krystynę Miałkowską w 7 r. i Czesława Nawrota w 1 r. – of. rodzina
18.00 1. + Stanisława Lubera i Mariannę – of. siostrzeniec
19.00 Spotkanie rodziców oraz dzieci i młodzieży zgłoszonych i zaintere-

sowanych wyjazdem na oazy w czasie wakacji (dolny kościół)
Nabożeństwo majowe – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

 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. 
•	Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	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 prowadzone 

przez animatorów Ruchu Światło-Życie podczas lekcji religii w niektó-
rych klasach SP nr 9. 
 Q PONIEDZIAŁEK 16 maja: święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski 
 Q WTOREK 17 maja: 

•	Dzień modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego
•	Dla Duchowych Niewolników NMP, osób uczestniczących w rekolek-

cjach 33-dniowych i innych chętnych: 
•	godz. 17.15 – różaniec (cz. bolesna) – adoracja Najświętszego Sa-

kramentu; 
•	godz. 18.00 – Eucharystia, nabożeństwo majowe; 
•	godz. 19.30 (dolny kościół) – konferencja, ogłoszenia, podział na 

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

 Q ŚRODA 18 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 

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

•	ok.19.00 – Różaniec za naszą Ojczyznę prowadzony przez Cristeros 
w kościele
 Q CZWARTEK 19 maja: 

•	XVIII Czuwanie ze św. Józefem
•	godz. 17.00 – Akatyst do św. Józefa, błogosławieństwo osób rozpo-

czynających 30 – dniowe nabożeństwo do św. Józefa
•	godz. 18.00 – Eucharystia
•	godz. 19.00 – nabożeństwo majowe
•	godz. 19.15 – różaniec i modlitwy do św. Józefa
•	godz. 20.00 – adoracja Jezusa w ciszy, możliwość spowiedzi
•	godz. 21.00 – Apel Jasnogórski
•	Nieszpory 
 Q PIĄTEK 20 maja: 

•	Spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą dla dzieci, rodziców, 
rodzeństwa, dziadków, rodziców chrzestnych w piątek (20 maja): grupa 
I godz. 16.00, grupa II godz. 17.00.

•	O godz. 19.30 Celebracja Słowa Bożego – „Świadectwo” (dolny kościół)  
 Q SOBOTA 21 maja: 

•	Pierwsza Komunia Święta o godz. 9.00 (I grupa) i o godz. 11.00  
(II grupa). Pamiętamy w modlitwie o dzieciach i ich rodzinach. 
 Q NIEDZIELA 22 maja: VI Niedziela Wielkanocna 

•	Msza święta w Purzecu z racji poświęcenia pól o godz. 12.00.
•	Spotkanie przed Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci  

i rodziców będzie 22 maja po Mszy świętej o godz. 13.00 Jest to spotka-
nie obowiązkowe.

•	Spotkanie kandydatów na ministranta z klas starszych oraz młodzie-
ży chętnej do śpiewania i grania w scholi „Płomyki” o godz. 15.45  
w sali przy zakrystii.

•	Spotkanie rodziców oraz dzieci i młodzieży zgłoszonych i zain-
teresowanych wyjazdem na oazy w czasie wakacji o godz. 19.00 
w dolnym kościele. 

•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.

bezimienna – 100 zł
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Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Czesław Troć

INNE INFORMACJE 
•	Rocznica Pierwszej Komunii Świętej będzie 29 maja (niedziela) 2022 r.  

o godz. 10.00. Spowiedź dla dzieci, rodziców, rodzeństwa będzie  
w sobotę 28 maja od godz. 16.30 do 18.00. 

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

•	Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako ministrant. 
Mogą się zgłaszać chłopcy od klasy drugiej SP i oczywiście starsi też. 
Chętni zgłaszają się z rodzicami do ks. Ireneusza. 

•	Trwają zapisy na oazy wakacyjne dziecięce i młodzieżowe. Zgło-
szenie udziału to: 

1) Wypełnienie formularza online: www.siedlce.oaza.pl (zarezer-
wowanie miejsca). Po wypełnieniu formularza 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) 
•	Kartę kompletnie wypełnioną, podpisaną przez rodziców, uczestni-

ka i animatora przynosimy do księdza Ireneusza Juśkiewicza do dnia 
22 maja wraz z zaliczką 200 zł lub potwierdzeniem przelewu. Ksiądz 
dostarcza karty do domu Moria w Łukowie.

 Q W parafii są planowane następujące formy Wakacji z Bogiem 
dla dzieci i młodzieży:
•	 Oaza w parafii w dniach 2-5 sierpnia br. 
•	 Oaza Ewangelizacji w Okunice nad Jeziorem Białym k. Włodawy 

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

Poręba) w dniach 23-30 sierpnia br. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Pomyślałem, że warto przygotować misterium także w parafii  

św. Józefa. Zaczęliśmy próby w 2020 roku, ale zaraz potem wybuchła 
pandemia i trzeba było odroczyć przedstawienie. Dzięki Bogu i zaan-
gażowaniu wielu osób, Misterium wg Ewangelii św. Łukasza udało się 
przygotować w tym roku. Próby trwały od pierwszych dni Wielkiego Po-
stu. Najpierw przychodziło niewiele osób, ale z każdym dniem chętnych 
przybywało. Ostatecznie w przedstawieniu wzięło udział kilkudziesięciu 
aktorów. Włożyliśmy w to ogrom pracy, a młodzież spisała się bardzo do-
brze. Zaangażowało się też sporo dorosłych – mówi ksiądz. 

Jedną z osób, które szczególnie wspierały organizację misterium 
była Agnieszka Nasiłowska, animatorka młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania. – Kiedy ks. Ireneusz zaapelował o pomoc w przy-
gotowanie misterium poczułam, że te słowa kierowane są do mnie, 
więc od razu postanowiłam się zaangażować. Mój syn Michał odgry-
wał rolę Jezusa, a córka Weronika wcieliła się w postać św. Weroniki. 
Poza tym pięć dziewczyn z mojej grupy kandydatów do bierzmowania 
brało udział w tym wydarzeniu, więc czułam się za nich wszystkich 
trochę odpowiedzialna – mówi pani Agnieszka. Rola Jezusa, w któ-
rą wcielił się Michał Nasiłowski z pewnością wymagała wielu godzin 
przygotowań i emocjonalnego wejścia w trudne sceny biczowania, 
czy przytwierdzania do krzyża. Sam Michał mówi, że łatwo nie było.   
– Szczególnie bolesne było dla mnie biczowanie i sceny z drogi krzyżowej. 
Nie ukrywam też, że podczas premiery misterium trochę zjadł mnie stres, 
przez co zapomniałem części tekstu. Ale udział w tym przedstawienie 
uświadomił mi jak wielkim poświęceniem była śmierć Jezusa i jak bardzo 
musiał cierpieć – wspomina Michał. Pani Agnieszce z pewnością niełatwo 
było przyglądać się scenom, w którym jej syn jest poniżany i bity. – Cięż-

ko mi było patrzeć jak Jezus cierpi. Najgorszy był moment  przybijania 
do krzyża. Wyobraziłam się wtedy jak bardzo Maryja musiała to prze-
żywać w rzeczywistości, co czuła jako matka, jaką bezradność i rozpacz 
– mówi animatorka. bolesne było dla mnie biczowanie i sceny z dro-
gi krzyżowej. Nie ukrywam też, że podczas premiery misterium trochę 
zjadł mnie stres, przez co zapomniałem części tekstu. Ale udział w tym 
przedstawienie uświadomił mi jak wielkim poświęceniem była śmierć 
Jezusa i jak bardzo musiał cierpieć – wspomina Michał. Pani Agniesz-
ce z pewnością niełatwo było przyglądać się scenom, w którym jej syn 
jest poniżany i bity. – Ciężko mi było patrzeć jak Jezus cierpi. Najgorszy 
był moment  przybijania do krzyża. Wyobraziłam się wtedy jak bardzo 
Maryja musiała to przeżywać w rzeczywistości, co czuła jako matka, jaką 
bezradność i rozpacz – mówi animatorka. 

Misterium niewątpliwie było wielkim wydarzeniem w naszej para-
fii. Czy planowane są kolejne przedstawienie? – Mam w planach jesz-
cze inne misteria. Między innymi obrazujące Zesłanie Ducha Świętego.  
Byłoby to coś innego, wyjątkowego, co rzadko jest tematem przedsta-
wień. Mam nadzieję, że znajdą się chętni, którzy zechcą ze mną współ-
tworzyć te dzieła – mówi ks. Ireneusz. 

Życzymy powodzenia i trzymamy 
kciuki za tę piękną formę ewangelizacji. 
Misterium „A z tej śmierci życie tryska” 
można obejrzeć na kanale Faro.tv na 
youtube. (EZ)

D o Redakcj i  „O piekuna” moż -
na przysłać świadectwa z udziału  
w Misterium, które w miarę możliwości 
opublikujemy. 

Misterium, które poruszyło serca

Zdjęcia: Jarosław Dybowski

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

ZOBACZ NA YOUTUBE



Strona 6 OPIEKUN nr 20 15 maja 2022 r.

BEZWARUNKOWO

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1400 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)

Tuż przed Wielkanocą babcia widzi smutną i za-
myśloną wnuczkę. Pyta:
 – Zosiu, co się stało? Czemu jesteś taka smutna?
 – Babciu, idą Święta, a ja nie nadążam za tym, 
co muszę zrobić. Nawet okna jeszcze nie pomyte!
 – Skarbie, to mam dla ciebie dobrą wiadomość: 
bez względu na to, czy umyjesz okna, czy nie, 
Święta się odbędą!
MYŚLI DOMOWEGO KOTA
W domu niedzielna atmosfera. Zbliża się obiad. 
Gruby kot przygląda się stercie ubitych kotletów 
schabowych, czekajacych na usmażenie. Mówi 
do siebie w kocim języku:
 – A co tam. Póki nie widzą ściągnę na podłogę 
jeszcze jednego i zjem. Wczoraj słyszałem, jak 
ludzie mówili: „kradzione nie tuczy” – więc nie 
przytyję.
EKSPEDIENTKI
W sklepie rozmawiaja dwie panie zza lady:
 – Jeden z klientów poprawił mi humor na cały 
dzień.
 – A co on zrobił?
 – Powiedział, że żona wysłała go do sklepu, aby 
kupił „cień księżyca”, ale nie może tego znaleźć na 
półkach w naszym markecie.
 – Tłumaczę mu, że takiego towaru w naszym 
asortymencie nie mamy. On na to, że żona mu 
na kartce napisała. Pokazuje mi kartkę, a tam 
pisze „ciecierzyca 1 kg”.
ŻYCIOWA DECYZJA
Zamężna córka przychodzi do matki:
 – Mamusiu, nie wiem, co ma zrobić, ale chyba 
muszę się rozwieść. Jestem taka niedobra dla 
mego męża, złośliwa i pyskata…
 – Córeczko! Prawdziwa kobieta do końca życia 
dokucza, pyskuje, uwielbia, kocha, a nieraz na 
krótko nawet nienawidzi, jednego i tego samego 
faceta. I to jest piękne!
ŚWIĘCONKA
W Wieką Sobotę, znany na osiedlu pan Zenek 
prowadzi do kościoła, po wjeździe dla niepełno-
sprawnych, wózek z Kauflandu. W wózku siedzi 
leciwa babcia, trzymająca w ręku barani kożuch. 
Ktoś, kto zna pana Zenka pyta:
 – Hej, co ty się wygłupiasz jak zwykle, odpuść!
 – Nie wygłupiam się. Koszyk jest, baranek jest, 
babka też… Może ksiądz poświęci!

II Kongres Służby Liturgicznej
Za nami II Kongres Służby Liturgicznej. 

Tym razem odbył się 7 maja w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Siedlcach. 
W spotkaniu wzięło udział 152 członków 
służby liturgicznej wraz ze swoimi opie-
kunami.

Bardzo bogaty program dał wszystkim 
uczestnikom wiele radości i dobrych refleksji 
odnośnie posługi przy ołtarzu. Tematyka spo-
tkania skupiała się wokół radości, jaką daje 
służba ministrancka – mówił o tym bp Grze-
gorz Suchodolski, obecny na spotkaniu, a także 
goście z Katowic, tworzący zespół Ministranc-
ka Wytwórnia Muzyczna. W barwny sposób 
opowiedzieli o swoich muzycznych pasjach. 
Uczestnicy spotkania mogli przekonać się, że 
ministrantura jest pięknym czasem ducho-
wego rozwoju i realizacji życiowych marzeń.  
Zespół tworzą Panowie – Kacper, Oskar i Romek, 
którzy obecnie już jako dorośli żyją i pracują  
w normalnym świecie, ale z wielką chęcią dzie-
lą się swoim doświadczeniem ministrantury. 
Podczas koncertu padło ważne stwierdzenie, 
że ministrantem zostaje się na całe życie. Od 
publiczności padały zakasujące pytania, na 
przykład o przepis na najlepszy trybularz. 
Członkowie zespołu dzielnie i z humorem od-
powiedzieli na wszystkie pytania. Po koncercie 
wszyscy obecni mogli zapoznać się z życiem, ja-
kie panuje w Seminarium Duchownym. Klerycy 
WSD przygotowali film, w którym opowiedzieli 
o swoich pasjach i powołaniu do kapłaństwa. 

Zwieńczeniem Kongresu była wspólna Eucha-
rystia w kaplicy WSD i tradycyjnie agapa przed 
Seminarium.   Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Pięciu ministrantów z naszej parafii uczest-
niczyło w kongresie. Poniżej wspomnienia  
– świadectwa: 

Marcin: Bardzo podobało mi się na kongre-
sie ponieważ słowa, które powiedział ks. To-
masz trafiły do mnie. A także podobało mi się 
spotkanie z MWM. Dostaliśmy też dobre pierogi 
i naleśniki.

Michał: O tym wydarzeniu dowiedziałem 
się już miesiąc wcześniej. Od razu widziałem, 
że muszę tam pojechać. Kongres rozpoczęliśmy 
od wspólnej modlitwy oraz konferencji bpa 
Grzegorza Suchodolskiego. Następnie wysłu-
chaliśmy konferencji tematycznej, w której 
była mowa o szczęściu pochodzącym od Boga 
i świata. Podczas tej konferencji bardzo mnie 
poruszyła kwestia Bożego szczęścia, które jest 
tym najważniejszym ze wszystkich. Później 
uczestniczyliśmy w koncercie Ministranckiej 
Wytwórni Muzycznej. Był to czas, kiedy mogli-
śmy wspólnie się pośmiać, pobawić i doświad-
czyć szczęścia tego świata. Następnym i naj-
ważniejszym punktem programu była wspólna 
Eucharystia w kaplicy WSD. Po zaspokojeniu 
głodu duchowego poszliśmy zaspokoić ludzki 
głód. Mieliśmy do wyboru pierogi z mięsem  
i naleśniki z serem. Oczywiście wszystkim bar-
dzo smakowało. Uważam, że to był super wy-
jazd i z niecierpliwością czekam na następny.

Paweł: Na kongresie służby liturgicznej mia-
łem okazję być drugi raz. Głównym tematem 
tego kongresu był fakt odczuwania radości z peł-
nionej przez mnie posługi. Podczas konferencji 
wygłoszonej przez księdza Tomasza Koprianiuka 
(diecezjalnego duszpasterza liturgicznej służby 
ołtarza) dotarło do mnie przede wszystkim to, 
że ministrant to człowiek radości, człowiek który 
daje świadectwo o Jezusie, również podczas wy-
darzeń życia codziennego, w szkole. Sam kongres 
miał inną formę niż poprzedni, który miał przede 
wszystkim przedstawić plany dotyczące formacji 
ministrantów w parafiach.

Świadectwa zebrał: 
ks. Ireneusz Juśkiewicz

16 maja: święto św. Andrzeja Boboli
Nowenna do św. Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju 

W 20. rocznicę ustanowienia św. An-
drzeja Boboli patronem Polski, 7 maja 
rozpoczęła się nowenna o dar jedności  
i pokoju za wstawiennictwem świętego.

Św. Andrzej Bobola jest patronem jedno-
ści pokoju, nie tylko między Polakami i Ukra-
ińcami – tłumaczy ks. Roman Swoboda SJ  
z sanktuarium narodowego św. Andrzeja Boboli  
w Warszawie. W 20. rocznicę powołania obwo-
łania go patronem Polski, chcemy się do niego 
odwoływać i robimy to także w momentach 
trudnych dla Polski i Europy. Chcemy go prosić, 
aby pokierował losami Ukrainy. W tym okresie 
bardzo potrzebujemy jego wstawiennictwa.  
Ta nowenna jest też wielkim dziękczynieniem 
za to, co już w relacjach między Polakami  
i Ukraińcami się stało i nadal dzieje.

Modlitwa wstępna do odmawiania przez 
wszystkie dni nowenny.
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności. 
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest  
i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich  
i we wszystkich. Na fundamencie tych słów Świę-
tego Pawła przez wieki budowałeś wokół siebie 
wspólnotę ludzi oddanych Bogu i bliźnim. Towa-
rzyszyłeś Polsce w przełomowych momentach 
historii, krzepiąc kolejne pokolenia, dodając otu-
chy i nadziei. Pragniemy wraz z Tobą i Świętymi 
naszego kraju tworzyć wspólnotę, w której jest 
miejsce dla każdego. Przez Twoje wstawiennic-
two prosimy o łaski Ducha Świętego potrzebne 
w kształtowaniu solidarnego świata dla nas  
i przyszłych pokoleń. Prosimy o to przez Chrystu-
sa, Pana naszego. Amen.
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