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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 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Życie w miłości i pokoju Chrystusa
Rozważania do Ewangelii VI Niedzieli Wielkanocy (22 maja)

VI NIEDZIELA WIELKANOCY
DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS WSZYSTKIEGO  

(J 14, 23-29)
JEZUS głosi naukę, która nie jest tylko jakimś 

opisem tłumaczącym rzeczywistość, ani też zbio-
rem przepisów do zastosowania. Słowa Jezusa 
pochodzą od Tego, który jest Panem życia i śmier-
ci, odwiecznym Logosem, Słowem, które stało 
się ciałem, Tym, który pragnie zamieszkiwania 
wśród ludzi i w sercu każdego z nich. Słowa Jezusa 
mają w sobie Jego moc i są źródłem życia, i to ży-
cia wiecznego: Czy wśród twoich modlitw bywają 
takie, o których mógłbyś powiedzieć, że są doświad-
czeniem obecności Pana, który zamieszkuje w tobie? 
Jeśli nie, to dlaczego? Czy pragniesz takiego spo-
tkania? Jak oceniasz własną ufność wobec Jezusa? 
Znajdź jedną dziedzinę życia, w której nie czujesz 
oparcia, pewności i szukasz zabezpieczenia. Poszu-
kaj słowa Jezusa, które wypowiada w kontekście 
twojego problemu.

Wyobraź sobie dzieje świata i swoją własną 
historię: Co by się stało, gdyby nie było posłania 
Ducha Świętego? W czym życie byłoby inne?

Co czujesz, gdy słyszysz słowa celebransa 
podczas Eucharystii: „Pokój wam!” (itp.)? Czy mo-
żesz powiedzieć o sobie, że spotkanie z Jezusem  
w liturgii jest dla ciebie przemieniające?

Czy doświadczasz jakiegoś ucisku, prześlado-
wania ze strony „tego świata”? Czy starasz się być 
znakiem sprzeciwu trwając w nauce Chrystusa po-
mimo przeciwności? Czym różni się twoje życie od 
postępowania człowieka niewierzącego?

ks. Wojciech Rebeta, Lublin [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, 
abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie od-
dawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; 
niech misterium paschalne, które wspominamy, 
przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

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

Słyszymy słowa Jezusa wypowiedziane do 
uczniów zgromadzonych w Wieczerniku na 
Ostatniej Wieczerzy. Jezus zostawia Aposto-
łom swój testament, powierza swoje życie, 
mówi o sprawach najważniejszych, o miłości. 
Jeśli ktoś kocha Jezusa Chrystusa, będzie żył 
zgodnie z Jego nauczaniem. Nie da się jedno-
cześnie kochać Pana i swym postępowaniem 
odrzucać Ewangelię. Miłość do Jezusa jest też 
początkiem Bożego, uporządkowanego, świę-
tego życia w nas. Kochamy Jezusa, spotykamy 
się z Nim i dlatego unikamy grzechu, zacho-
wujemy przykazania, wymagamy od siebie, by 
wytrwać na dobrej drodze. Gdy przyjmujemy 
miłość Jezusa, równocześnie odkrywamy, że 
jesteśmy też kochani przez Boga Ojca, że wła-
ściwie to miłość Trójcy Świętej nas ogarnia i wy-
pełnia, w niej żyjemy, nią oddychamy, jest ona 
naszym pokarmem. Bóg chce być we wspólno-
cie z nami, pragnie w nas zamieszkać. Możemy 
swoją miłością odpowiedzieć na Jego miłość.

Zdarzają się jednak wierni, którzy nie zacho-
wują słów Jezusa, żyją po swojemu, co oznacza, 
że nie kochają swojego Pana. Trudno się o tym 
rozmyśla i pisze, ale przecież to doskonale wi-

dzimy: brak miłości do Jezusa to w praktyce lek-
ceważenie Bożych przykazań. Ktoś nie poznał 
Jezusa, nie ma z Nim relacji, nie przyjmuje Ewan-
gelii i z tego powodu jest zagubiony. Bez światła 
Bożej miłości ludzie błąkają się w ciemnościach 
swojego egoizmu. 

Jezus zapowiada uczniom zesłanie Ducha 
Świętego, Parakleta, czyli pocieszyciela, obrońcę. 
Słowo „Paraklet” posiada kilka znaczeń. Parakle-
tem można nazwać „Tego, który jest przywoływa-
ny, ażeby bronić tego, kto Go przywołuje”. Duch 
Święty, gdy Go wzywamy broni nas przed nami 
samymi, przed głupotą naszych grzechów, uczy 
nas słuchania słowa Bożego, co jest źródłem mą-
drości, przypomina nam nauczanie Jezusa, gdy 
trzeba je zastosować w konkretnych sytuacjach 
naszego życia, uczy nas o Bożej miłości, o zba-
wieniu. Potrzebujemy Ducha Świętego każdego 
dnia na nowo, abyśmy nie zapomnieli o miło-
sierdziu Bożym i naszym powołaniu do świętego 
życia. Trzeba codziennie wzywać Ducha Święte-
go i przyjmować Jego dary. 

Zbawiciel obiecuje nam także dar swego po-
koju, który jest czymś więcej niż tylko brakiem 
wojen. Pokój Chrystusowy jest w czystym ser-
cu, w człowieku, który żyje łaską Bożą. Taki czło-
wiek nie musi się bać. Odrzuca strach i ludzkie 
kalkulacje, bo korzysta z daru Ducha Świętego. 
Niestety większość tego nie rozumie, nie chce i nie 
wierzy, że można żyć w Duchu Świętym. Zmar-
twychwstały Jezus przyszedł do uczniów i po-
wiedział: „Pokój wam”. Jezus przychodzi również 
do mnie z tym słowem. Czy je przyjmę, czy będę 
żył w pokoju i miłości Chrystusa? (xIJ)

Drogie Mamy,
Życzymy Wam siły potrzebnej do unoszenia codziennych obowiązków, 

miłości dla innych i od innych, takiej bezwarunkowej, głębokiej, mądrej, 
jaką tylko matczyne serce potrafi dać. Bądźcie, jak Maryja, pocieszeniem, 
wsparciem, światłem dla swoich rodzin i świata. Niech macierzyństwo, 
jako wielki dar będzie dla Was zawsze źródłem szczęścia. 

Dziękujemy Wam kochane Mamy za to, że zawsze przy nas trwacie, 
niezależnie od wszystkiego.
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Błogosławiony Carlo Acutis 1991-2006
Im częściej przyjmujemy Eucharystię, tym bardziej stajemy 

się podobni do Jezusa i już na tej ziemi mamy przedsmak raju 
– mawiał 15-letni Carlo Acutis. – Naszą metą musi być Nie-
skończoność, nie zaś skończoność. Jesteśmy od zawsze oczeki-
wani w niebie...

Z tą wiarą Carlo ofiarował swoje życie za Kościół i papieża. 
Nam zaś pozostawił świadectwo, że każdy może żyć Ewan-
gelią i realizować Ją w konkretnych sytuacjach. Nastolatek 
przekonywał, że słowo Boże musi być busolą, która nieustan-
nie kieruje naszymi krokami.

W jego „plecaku w podróży do świętości” nie mogło 
zabraknąć codziennej Mszy i Komunii św. oraz różańca, 
fragmentu Ewangelii i chwili adoracji eucharystycznej, co-
tygodniowej spowiedzi oraz gotowości odmówienia sobie 
czegoś dla innych. Być zawsze zjednoczonym z Jezusem – oto 
program mojego życia – przyznał.

ZWYCZAJNY NIEZWYCZAJNY
Wszyscy, którzy znali urodzonego 3 maja 1991 r. w za-

możnej włoskiej rodzinie Carla Acutisa, podkreślali, że był on 
normalnym chłopcem. Lubił oglądać bajki, bawić się z psami, 
grać na saksofonie i w piłkę nożną oraz w gry komputerowe.

Brak rodzeństwa czy wysoki status społeczny rodziny nie 
przeszkadzały mu w budowaniu relacji z innymi. Carlo dał się poznać jako 
obrońca wyizolowanych uczniów, a także uczynny kolega, pomagający 
słabszym w nauce. Na jego wsparcie mogli liczyć zwłaszcza ci, którym 
kłopot sprawiała informatyka. Chłopak imponował innym nie tylko swo-
imi wybitnymi uzdolnieniami (jego umiejętnościami programistycznymi 
zachwycał się m.in. twórca programów komputerowych i autor podręcz-
ników akademickich z dziedziny informatyki), ale i dojrzałym podejściem 
do współczesnych mediów.

Podczas gdy 60% nastolatków od 8 do 16 lat otwiera strony pornogra-
ficzne, to znaczy, że naraża swoją seksualność na całkowite zniekształcenie, 
ponieważ pornografia jest szkodliwa dla rozwoju uczuciowego i emocjonal-
nego – boleje mama Carla, Antonia – dla Carla internet był instrumentem 
ewangelizacji, sposobem, by podróżować tak daleko, jak to możliwe, by 
zanieść wszędzie Ewangelię – dodaje.

Carlo stworzył internetową wystawę o cudach eucharystycznych, 
by przypominać wszystkim, że Eucharystia jest rzeczywistą obecnością 
Jezusa. Rozczytywał się w historiach życia różnych świętych, które tak-
że udostępniał na swojej stronie. Rozpowszechniał apele i objawienia 
Matki Bożej oraz przekazywał informacje o sanktuariach maryjnych 
na świecie.

PRZYWILEJ
Wielkie pragnienie spotykania się z Jezusem w Eucharystii stale 

mu towarzyszyło, od kiedy w wieku siedmiu lat po raz pierwszy przy-
jął Komunię św. w klauzurowej wspólnocie zakonnej Pustelnic Zakonu  
św. Ambrożego.

Codzienna Eucharystia była jego najgłębszą potrzebą” – opowiada 
Antonia. Kiedy gdzieś jechaliśmy, pierwszą rzeczą, o którą pytał, było to, 
czy w hotelu jest kaplica, gdzie będzie mógł spotkać Jezusa. Nigdy nie za-
przestał jej przyjmować, nawet kiedy był chory. Mawiał, że „Eucharystia 
jest jego autostradą do nieba”.

Carlo czuł, że jesteśmy bardziej uprzywilejowani niż ci, którzy żyli dwa 
tysiące lat temu, ponieważ oni, by zobaczyć Jezusa, musieli często się 
przenosić, podczas gdy my musimy tylko pójść do pobliskiego kościo-
ła, a Jezus już tam na nas czeka! Im częściej przyjmujemy Eucharystię, tym 
bardziej stajemy się podobni do Jezusa i już na tej ziemi mamy przedsmak 
raju – mawiał Carlo.

Według mnie wielu ludzi nie pojmuje prawdziwie i dogłębnie znacze-
nia Mszy św. – ubolewał. – Gdyby wszyscy zdawali sobie sprawę, jakim 
ogromnym szczęściem obdarzył nas Jezus, dając nam pokarm, czyli Ho-
stię św., chodziliby do kościoła codziennie, aby uczestniczyć w spożywaniu 
owoców odprawianej ofiary, a nie zajmowali się tyloma niepotrzebnymi 
sprawami! [...] Dzięki owocom codziennej Eucharystii dusze ludzkie uświę-
cają się w sposób wręcz niezwykły i nie ryzykują, że znajdą się w jakimś 
niebezpieczeństwie, które mogłoby zaszkodzić ich zbawieniu.

Carla smuciła nie tylko postawa niedoceniających Eu-
charystii katolików, ale i księży, którzy bez należytej czci  
i z rutyną odprawiali Mszę św. On sam starał się przeżywać 
nabożeństwo w najgłębszym skupieniu, a w czasie ofiaro-
wania włączać swoje intencje modlitewne. Kto mógłby sku-
teczniej wstawiać się za nami, jeśli nie Bóg, który ofiarowuje 
się Bogu Ojcu? – pytał retorycznie.

DOTKNIĘCIE NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚCIĄ
Zazwyczaj po Mszy św. Carlo zostawał jeszcze w kościele 

na chwilę adoracji. Bardzo dobrze rozumiał, co oznaczały 
słowa św. Jana Pawła II: Pięknie jest zatrzymać się z Nim 
[Chrystusem] i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego 
piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością 
Jego Serca (Ecclesia de Eucharistia, 25). Kiedy wystawiamy 
się na słońce, opalamy się..., a kiedy stajemy przed Jezusem 
Eucharystycznym, stajemy się święci – przypominał.

Ojcu, który pewnego razu zaproponował mu 
udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej, chłopak odpowie-
dział: – Jeśli Jezus przebywa wśród nas zawsze, gdziekol-
wiek znajduje się konsekrowana Hostia, jaki jest sens piel-
grzymowania do Jerozolimy i zwiedzania miejsca, w którym 
żył 2000 lat temu? Dzisiaj to tabernakulum powinno być 

odwiedzane z taką samą pobożnością.
MISJA SPECJALNA

I choć do Jerozolimy Carlo nigdy nie pojechał, z wielką radością piel-
grzymował do sanktuariów maryjnych w Lourdes oraz w Fatimie, w któ-
rych Matka Boża wzywała do modlitwy i pokuty.

Jego mama Antonia wyznała, że Carlo pozostał pod wrażeniem tego, 
co powiedziała Maryja w Fatimie, że jest wiele dusz, które idą do piekła, 
ponieważ nie ma nikogo, kto modli się i za nie pokutuje.

Chłopak miał pełną świadomość, ile my tu na ziemi możemy zrobić dla 
dusz czyśćcowych. W swojej prostocie ofiarowywał małe wyrzeczenia, jak 
na przykład podwieczorek, który nieraz pomijał, czy ulubiony film, którego 
nie oglądał. Wszystko to ofiarowywał Maryi za tych, którzy już odeszli...

Smutek to wzrok zwrócony na samego siebie, szczęściem jest wzrok 
skierowany ku Bogu – mawiał Carlo. Do codziennej modlitwy dołączył 
intencję o to, by „wszyscy ludzie poznali Chrystusa”.

Nie szczędził swojego czasu dla innych: dla dzieci w oratorium, dla 
ubogich w jadłodajni ojców kapucynów. Zatrzymywał się, by rozma-
wiać z każdym, kogo spotykał po drodze, kiedy jeździł swoim rowerem. 
Zanosił koce i ciepłe jedzenie bezdomnym. Zawsze myślał o innych. Kiedy 
musiał kupić dwie pary butów, brał tylko jedne, a drugie podarowywał 
ubogim. […] W dniu jego pogrzebu kościół był wypełniony po brzegi  
– wspomina mama.– Przyszło wiele osób, których ja nigdy wcześniej nie 
widziałam na oczy: wykluczeni, kloszardzi... Każda osoba była dla Carla 
bardzo ważna. W każdym dostrzegał twarz Chrystusa.

Pragnienie chłopca, by zaprowadzić wszystkich do Jezusa, przynosiło 
jeszcze za jego życia konkretne owoce. Dzięki modlitwie nastolatka mama 
jego kolegi przystąpiła po 30 latach do spowiedzi św., a jedna z pracujących 
dla państwa Acutisów hindusek przyjęła chrzest w Kościele katolickim.

SZCZEGÓLNY TRENING
Może to właśnie nieustanny trening w powtarzaniu swojego 

„tak” w codziennych sytuacjach – wobec ubogich, w których widział 
Jezusa, „tak” wobec małych wyrzeczeń, które ofiarowywał z myślą o in-
nych, „tak”, które wyrażało się w „nie” wobec tego, co mogło niszczyć jego 
relacje z Bogiem i innymi – przygotował Carla na to, by mógł powiedzieć 
swoje najważniejsze „tak” również w obliczu białaczki typu M3, która 
pewnego dnia ujawniła się w jego organizmie. Bliscy, świadomi poważ-
nego stanu 15-latka, do końca liczyli na cud uzdrowienia.

Personel szpitala zapamiętał Carla jako wyjątkowego pacjenta. 
Chłopiec ujął lekarzy i pielęgniarki swoją postawą znoszenia wielkiego 
cierpienia bez słowa skargi. Przy pierwszych objawach bólu powiedział, 
że ofiarowuje całe cierpienie za Ojca Świętego i Kościół... Wyznał także: 
Jestem gotowy, by odejść, ponieważ przeżyłem swoje życie, nie marnując 
ani jednej minuty na to, co nie podoba się Bogu.

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 YBłogosławiony Carlo Acutis 1991-2006
Poniedziałek 23 maja 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 16, 11-15) Chrzest Lidii

Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))
Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja

Ewangelia (J 15, 26 – 16, 4a) Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie
6.30 1. + Mieczysława Abramowskiego w 30 r. – of. syn z rodziną
7.00 1. + Wincentego, Helenę, Franciszka, Mariannę – o radość życia 

wiecznego – of. córka
2. + Helenę, Wacława, Halinę Ilińskich i zmarłych z rodz. Ilińskich 

– of. rodzina
3. + Edwarda, rodziców z obu stron, rodzeństwo, zmarłych z rodz. 

Skórów, Skrajnych, Teresę Sanlę – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka – of. żona z dziećmi i wnukami

2. + Leokadię w 13 r., Pelagię, Lucjana, Andrzeja, Lidię, Leszka, 
Włodzimierza i dziadków – of. Marianna Roguska

3. + Zenona Gomuła 2 r. – of. córka
4. + Halinę Glinkę – of. sąsiedzi Wyrębek

Nabożeństwo majowe
Spotkanie „Strażników Kościoła”

Wtorek 24 maja 2022 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

1. czytanie (Dz 16, 22-34) Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 7e))

Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 5-11) Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was

6.30 1. + Jolantę i Romualda Czapińskich – of. mama z rodziną
2. + Krystynę Rycielską oraz Janinę Rosę-Kowalczyk z racji imienin 

– of. brat z rodziną
7.00 1. Dz.-bł. z racji imienin Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i potrzebne łaski – of. rodzina
2. + Joannę Zembek z racji imienin – of. mąż z rodziną
3. + Jolantę Skłodowską – of. mąż

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

2. + Jana Myrchę z racji imienin
3. + Rodziców: Władysławę i Stanisława oraz Józefę, Andrzeja  

i Wiesława – of. Jadwiga Duk
4. + Halinę Glinkę oraz jej męża Marcela – p. Kołtuniakowie

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 25 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła 
albo wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża 

albo wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
1. czytanie (Dz 17, 15. 22 – 18, 1) Paweł w Atenach

Psalm (Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c) Niebo i ziemia pełne chwały Twojej
Albo: Alleluja

Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
 6.30 1. + Krystynę Łukasiuk – of. rodzina Myszkiewiczów

2. + Franciszka Pióro w 21 r. i Mariannę Pióro
7.00 1. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzina

2. + Stanisławę Ficek z racji Dnia Matki – of. Doroszenko Danuta
3. + Za zmarłych rodziców i matkę chrzestną – of. córka

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

I. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa dla całej rodziny – of. rodzina

II. Dz.-bł. w intencji 75 r. urodzin Kazimiery z prośbą o dalszą opiekę 
Świętej Rodziny – of. rodzina

18.00 III. + Jarosława Jaroszczyka – of. rodzina
IV. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o radość życia wiecznego
V. + Za teściów i rodzinę Strzalińskich, Czesława, Ireneusza, Zdzisła-

wa, Zofię, Danutę, Teresę, Stanisława, Adama i Marię
VI. + Czesława Troć – of. córka Anna z rodziną
VII. + Teresę w 35 r., Aleksandra w 28r., Janinę w 3 r., Barbarę  

w 1 rocznicę śmierci, Marka w 12 dzień od śmierci
VIII. + Władysławę Marciniak i Helenę Pieńkowską z okazji Dnia Matki
IX. + Za zmarłych rodziców: Władysławę i Stanisława – of. córka
2. Gregorianka: + Romana Adamczyka
3. Dz.-bł. dla Marii z okazji Dnia Matki – of. dzieci
4. + Andrzeja Zawalskiego – of. sąsiedzi z klatki schodowej

Nabożeństwo majowe
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros 

Czwartek 26 maja 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERA

1. czytanie (Dz 18, 1-8) Święty Paweł w Koryncie
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 16-20) Smutek wasz przemieni się w radość

6.30 1. + Zofię z okazji Dnia Matki i Stanisława Boruta – of. dzieci
2. + Rozalię z okazji Dnia Matki – of. córka Elżbieta

7.00 1. + Józefa w 12 r., Antoninę w 10 r., Zbigniewa, Pawła, Mariannę, 
Wincentego, Łucję, zmarłych z rodz. Matejczuków, Radczuków, 
Łukasiuków – of. syn

2. + Krystynę Łukasiuk – of. Teresa Waćkowska z rodziną
3. + Wiktora Sysika w 9 r., rodziców z obu stron rodziny

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Elżbietę Kokoszkiewicz z okazji Dnia Matki – of. córka
3. + Janinę Kliczek z racji Dnia Matki – of. córki, syn
4. + Mariana Kryckiego – of. sąsiedzi z klatki schodowej

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

– nabożeństwo przebłagania za grzechy
Piątek 27 maja 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa 

albo wspomnienie św. Pawła VI, papieża
1. czytanie (Dz 18, 9-18) Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi w Koryncie

Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a))
Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 16, 20-23a) Smutek wasz przemieni się w radość
6.30 1. + Stanisławę Więsak w 2 r., Józefa, Jadwigę, Zofię i Władysława 

– of. córka
2. + Męża Zbigniewa w 17 r., jego rodziców: Stefanię i Stanisława, 

siostry: Jadwigę i Teresę, brata Witolda
7.00 1. + Juliana w 27 r. i Helenę Domańskich, siostrę Annę oraz zmar-

łych z obu stron rodziny – of. córka
2. + Kazimierę Kupińską w 3 r. i Stefana – of. córka z rodziną
3. + Władysława Gabrana w 12 r., Stanisławę w 15 r. i Jana w 14 r. 

Podlipniak i zmarłych z rodzin – of. żona
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Józefa w 34 r., Mariannę, Stanisława, Ryszarda, Mariannę, Ta-
deusza, Eleonorę i Stanisława – of. Helena Barszcz

3. + Eugeniusza Sawickiego i zmarłych z obu stron rodziny  
– of. żona

4. + Mariana Kryckiego o pokój duszy – of. żona
5. Poza parafią: + Barbarę Smolińską i zmarłych z rodziny  

– of. rodzina
Nabożeństwo majowe – Nowenna do Ducha Świętego (dzień 1)
19.30 Droga Krzyżowa Duchowych Niewolników NMP
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Informacje o życiu parafii (22.05)

Sobota 28 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VI TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla

1. czytanie (Dz 18, 23-28) Działalność Apollosa
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a))

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: Alleluja
Ewangelia (J 16, 23b-28) Opuszczam świat i idę do Ojca

6.30 1. + Zofię Michalak w 9 r. i zmarłych rodziców
2. + Bronisława Stańczuka w 31 r. i zmarłych rodziców

7.00 1. + Halinę Krasuską, Krystynę Korczak – of. dzieci
16.30 Spowiedź dzieci przeżywających Rocznicę I Komunii Świętej i ich rodzin
17.15 Różaniec prowadzony przez Czcicieli św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Kazimierza, Czesławę, zm. z rodzin Zakrajko i Hulińskich
3. Dz.-bł. w rocznicę święceń kapłańskich ks. Filipa o światło i dary 

Ducha Świętego 
4. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretta Molla
5. Poza parafią: + Józefa w r. śmierci i Bronisławę Jakimiuk i zmar-

łych z rodziny – of. wnuczka
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka.
Nabożeństwo majowe – Nowenna do Ducha Świętego (dzień 2)

Niedziela 29 maja 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

1. czytanie (Dz 1, 1-11) Uniósł się w ich obecności w górę
Psalm (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6))

Pan wśród radości wstępuje do nieba
2. czytanie (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23) Chrystus wszedł do samego nieba

Ewangelia (Łk 24, 46-53) Jezus został uniesiony do nieba
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Mieczysława Burgs w 37 r., Jadwigę Burgs, Romana Burgs, 

Barbarę Mrawiec i Marka Mrawiec – of. Wanda Cieloch
8.30 1. Gregorianka: + Romana Adamczyka

2. + Celinę Lewczuk z racji Dnia Matki – of. dzieci
3. + Zenobiusza Kondraciuka w 3 r. – of. córka

10.00 1. Rocznica I Komunii Świętej
2. Dz.-bł. w 40 r. urodzin Andrzeja z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę św. Józefa dla niego, żony i syna Jakuba
3. Dz.-bł. w intencji dzieci i ich rodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej, 

światło i dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski
4. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Adriana z prośbą o światło i dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
11.30 1. + Wiesławę Soczewka w 1 r. – of. rodzina

2.Dz.-bł. w 13 r. urodzin Natalii z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa

13.00 1. W intencji Parafian
14.00 Msza święta w Żytniej z racji poświęcenia pól
16.30 1. + Mieczysława Burskiego, zmarłych z rodz. Burskich, Strusów  

i Mieścickich – of. synowa
18.00 1. + Helenę Wierzbicką w 19 r, Józefa, Jana, Stanisława, Henryka, 

Roberta oraz Józefa – of. dzieci
Nabożeństwo majowe – Nowenna do Ducha Świętego (dzień 3) – adoracja 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie
19.00 Spotkanie osób uczestniczących w Rekolekcjach Oddania Życia Jezu-

sowi przez Maryję (dolny kościół)
20.00 Nieszpory (kościół)

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	 Trwa „BIAŁY TYDZIEŃ”. Dzieci pierwszokomunijne przychodzą razem ze 

swoimi bliskimi codziennie na Mszę świętą o godz. 18.00. 
•	 NABOŻEŃSTWA MAJOWE ze śpiewem Litanii Loretańskiej codziennie 

po Mszy świętej o godz. 18.00. 
 Q PONIEDZIAŁEK 23 maja:

•	 Spotkanie „Strażników Kościoła” po Mszy świętej wieczorowej. 
 Q WTOREK 24 maja: 

•	 Dla Duchowych Niewolników NMP, osób uczestniczących w rekolek-
cjach 33-dniowych i innych chętnych: 
•	 godz. 17.15 – różaniec (część chwalebna) – adoracja Najświętszego 

Sakramentu; 
•	 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 25 maja: 
•	 Dzień modlitw Obrońców Życia.

•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże. 
•	 17.00 – Różaniec św. Józefa prowadzony przez Obrońców Życia
•	 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. 

Można ponownie zaprosić św. Józefa do domu. 
•	 ok.19.00 – Różaniec za naszą Ojczyznę prowadzony przez Cristeros

 Q CZWARTEK 26 maja: 
•	 Dzień Matki. Pamiętamy o naszych mamach w modlitwie. 
•	 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świę-

tej wieczorowej do godz. 21.00. W czasie adoracji od godz. 20.00 moż-
liwość spowiedzi. Uczestnicy Rekolekcji Oddania Życia Jezusowi przez 
Maryję przeżywają nabożeństwo przebłagania za grzechy. 
 Q PIĄTEK 27 maja: 

•	 Rozpoczyna się NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO przed Uroczysto-
ścią Jego Zesłania. Modlitwy wspólne będę codziennie po Mszy świętej  
o godz. 18.00, w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu związa-
nego z nabożeństwem majowym. Zachęcamy w modlitwach prywatnych 
i wspólnych do korzystania z modlitewnika „Mocą Ducha Świętego”. 

•	 Uczestnicy Rekolekcji Oddania Życia Jezusowi przez Maryję przeżywają 
w kościele Drogę Krzyżową o godz. 19.30.
 Q SOBOTA 28 maja: po raz pierwszy w liturgii – wspomnienie bł. kard. 

Stefana Wyszyńskiego, biskupa
•	 SPOTKANIA SŁUŻBY LITURGICZNEJ w dolnym kościele:
•	 godz. 9.00: lektorzy, kandydaci na lektora (piszemy test wiedzy)
•	 godz. 10.00: nowi kandydaci na ministranta z klas trzecich, po Pierw-

szej Komunii Świętej i starsi 
•	 godz. 10.30: kandydaci na ministranta, którzy mają otrzymać błogo-

sławieństwo 29 maja; zapraszamy również jednego z rodziców
•	 godz. 14.00: ministranci młodsi i starsi (piszemy test wiedzy)

•	 Spowiedź dla dzieci przeżywających Rocznicę I Komunii Świętej, 
rodziców, rodzeństwa będzie od godz. 16.30 do 18.00. 

•	 Przeżywamy parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla. 
Różaniec prowadzony przez czcicieli świętej rozpocznie się o godz. 17.15; 
następnie Eucharystia sprawowana w intencjach podanych przed czci-
cieli i po liturgii błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka 
oraz oddanie czci relikwiom świętej. 

•	 Spotkanie animatorów kandydatów do bierzmowania o godz. 
19.00 w dolnym kościele. Zapraszamy na spotkanie osoby dorosłe, które 
chcę się zaangażować w parafii w pracę z młodymi ludźmi. 
 Q NIEDZIELA 29 maja: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

•	 ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ będzie o godz. 10.00. 
•	 Błogosławieństwo nowych ministrantów będzie podczas  

Mszy świętej o godz. 11.30.
•	 Poświęcenie pól w Żytniej o godz. 14.00. 
•	 O godz. 19.00 w dolnym kościele spotkanie organizacyjne uczestników 

Rekolekcji Oddania Życia Jezusowi przez Maryję. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. Po Nieszporach w sali przy zakrystii 

spotkanie osób, które chcą włączyć się w przygotowania Parafialnej Oazy Mo-
dlitwy na Zesłanie Ducha Świętego i Misterium Otrzymacie dar Ducha Świętego.

 Q NIEDZIELA 22 maja: VI Niedziela Wielkanocna 
•	 Msza święta w Purzecu z racji poświęcenia pól o godz. 12.00. Poświę-

cenie pól w Strzale i w Kolonii Strzała o godz. 14.30.
•	 Spotkanie przed Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci  

i rodziców po Mszy świętej o godz. 13.00 Jest to spotkanie obowiązkowe.
•	 Spotkanie nowych kandydatów na ministranta oraz młodzieży 

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 o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

•	 Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. æ
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Marian Krycki + Jadwiga Bierkat

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

•	Małgorzata Mężyńska-Demianiuk, z parafii tutejszej i Cezary De-
mianiuk, z parafii św. Stanisława w Siedlcach, oboje cywilnie związani 
– zapowiedź 2
•	Adam Andrzej Śledź, kawaler z parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Zarzeczu Łukowskim i Paulina Kosmalska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź 2
•	Michał Stachowicz, kawaler z parafii tutejszej i Agata Paulina Lesz-

czyńska, panna z parafii św. Teresy w Siedlcach – zapowiedź 1
•	Adam Kamiński, kawaler z parafii katedralnej Niepokalanego Poczę-

cia NMP w Siedlcach i Martyna Skorupska, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź 1
•	Wojciech Strzaliński, kawaler z parafii tutejszej i Izabela Anna Bie-

lecka, panna z parafii Trójcy Świętej w Tarłowie – zapowiedź 1

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Odszedł 12 października 2006 r. Został beatyfikowany przez papieża 

Franciszka 10 października 2020 r.
Życie Carla może stać się dla nas drogowskazem, jak w pełni zreali-

zować siebie, będąc zakorzenionym w świecie, lecz „nie z tego świata”, 
wypełniając fascynujący zamysł Boga, który On już od wieków dla nas 
przygotował, i pomagając go odkryć innym.

Przykład nastolatka przypomina wszystkim, a szczególnie tym, któ-
rych świat pozostawia na marginesie, jak wielką godność Bóg dał każ-
demu z nas, skoro każdego dnia wychodzi ku nam w Eucharystii, by wie-
czerzać z nami w tabernakulum naszych serc. Nie pozostawiajmy tego 
zaproszenia bez odpowiedzi…

Małgorzata Radomska, Maria Zboralska
Źródło: https://milujciesie.pl/autostrada-do-nieba.html 

Błogosławiony 
Carlo Acutis

8 sposobów Błogosławionego Carlo Acutisa na osiągnięcie świętości:
1) Musisz tego chcieć (być świętym) całym sercem, a jeśli jeszcze tego nie 

chcesz, musisz uporczywie prosić Pana.
2) Staraj się codziennie chodzić na Mszę Świętą i przystępować do Ko-

munii Świętej.
3) Pamiętaj o codziennym odmawianiu Różańca Świętego.
4) Czytaj codziennie fragment Pisma Świętego.
5) Jeśli potrafisz, to spędź kilka chwil na adoracji Eucharystycznej przed 

Tabernakulum w kościele, w którym Jezus jest naprawdę obecny; zo-
baczysz, jak niesamowicie wzrośnie twój poziom świętości.

6) Jeśli możesz, to co tydzień spowiadaj się z grzechów powszednich.
7) Często podejmuj postanowienia i ofiary Panu Jezusowi i Matce Bożej, 

aby móc pomagać innym.
8) Nieustannie proś o pomoc swojego Anioła Stróża, który musi zostać 

twoim najlepszym przyjacielem.

MODLITWA 
Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam Carlo, który dla 

młodych jest wzorem życia, a dla każdego – wezwaniem do miłowania. Ty, 
czyniąc z Eucharystii „autostradę do nieba”, pozwoliłeś mu kochać Twojego 
Syna. Ty dałeś mu Maryję, Matkę najukochańszą, i przez Różaniec pozwoli-
łeś wyśpiewywać Jej czułość. Przyjmij jego modlitwę za nas. Spójrz przede 
wszystkim na ubogich, których miłował i wspomagał [również mi ofiaruj, 
za jego wstawiennictwem, łaskę o którą Cię proszę […] Wprowadzając Car-
lo do grona świętych Kościoła, daj nam pełnię radości; niech jego uśmiech 
będzie także dla nasz światłem na chwałę Twojego Imienia. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...           Źródło:  www.carloacutis.pl 

XXVI Spotkania Młodych LEDNICA 2000 – 4 czerwca 2022 r.

INNE INFORMACJE 
•	 Trwają zapisy na oazy wakacyjne dziecięce i młodzieżowe.  

Zgłoszenie udziału to: 
1) Wypełnienie formularza online: www.siedlce.oaza.pl (zarezerwo-

wanie miejsca). Po wypełnieniu formularza w ciągu 24 godzin otrzy-
masz 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 wraz  
z zaliczką 200 zł lub potwierdzeniem przelewu. Ksiądz dostarcza  
karty do domu Moria w Łukowie.

•	 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 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 parafialnej  
w dni powszednie od godz. 16.00 do 17.30.

4 czerwca bieżącego roku już po raz dwudziesty szósty polska młodzież zgromadzi się na Polach Led-
nickich u źródeł chrzcielnych Polski. Lednica to wielka studnia wiary, nadziei i miłości. Szczęściem jest być 
nad Lednicą i uczestniczyć w entuzjazmie naszej młodzieży. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, 
zwłaszcza Młodych i ich Duszpasterzy, do wspólnego przeżywania tego entuzjazmu podczas XXVI Spotkania 
Młodych LEDNICA 2000 – 4 czerwca 2022.

Tegoroczna Lednica będzie szczególna i wyjątkowa. Wracamy do formuły spotkania z czasu sprzed pande-
mii. Gościnne Pola Lednickie przygotują na Spotkanie rzesze wolontariuszy, którzy wraz z społecznością lednic-
ką działają tu od początku, 1997 roku. Będziemy modlili się pod duszpasterskim prowadzeniem dominikanina,  
o. Tomasza Nowaka OP. Mszy św. przewodniczyć będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak. Będziemy rozwa-
żali hasło „Na krańce świata”. Za tymi słowami kryje się pragnienie Pana Jezusa, który posłał Apostołów do 
głoszenia Ewangelii. Wiemy, że te słowa dotyczą także każdego i każdej z nas. Widzimy z jakim rozmachem 
realizował je św. Paweł i wielu innych pragnących żyć na wzór Apostołów. Widzimy je w św. Dominiku i św. 
Jacku, który 800 lat temu dotarł z braćmi do Polski.  Pragniemy aby te słowa dotarły do młodych ludzi także 
dzisiaj. Zapraszamy też goszczących w Polsce Ukraińców. Chcemy razem modlić się o pokój.

Czekamy nad Lednicą każdą i każdego z Was. Czekamy z różańcem, jako symbolem tegorocznego Spo-
tkania w ręku, aby wspólnie wybrać Chrystusa jako wartość podstawową i opcję fundamentalną i uwielbić 
Tego, który nas stworzył i ocalił.  Bardzo mocno liczymy na jak najliczniejszą obecność młodzieży wraz Dusz-
pasterzami i katechetami.

Bądźmy razem na Polach Lednickich!
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Córka do mamy:
 – Gdzie ten nasz „sierściuch” wlazł? Nigdzie go 
nie ma!
Z za regału odzywa się kot:
 – Tylko nie „sierściuch”... tylko nie „sierściuch”. 
Wszystko słyszałem.
KOLCZYKI
Przez wieś idzie młody gajowy. W jednym ręku 
trzyma strzelbę, a w drugim małe pudełeczko. 
Napotkany kolega pyta go:
 – Gdzie idziesz?
 – Do teściowej na imieniny. Kolczyki jej kupiłem.
 – A po co ci strzelba?
 – Jak to po co? A dziurki w uszach czym zrobię?
DAWNO, DAWNO TEMU
Dwaj leciwi dziadkowie siedzą obok siebie na 
chrzcinach wnuczki i rozmawiają:
 – Pamiętasz jakie były dwa najpopularniejsze 
imiona w PRL-u?
 – Oczywiście, że pamiętam: Iza i Ania! W kolej-
kach się stało „i za” mięsem, „i za” cukrem „i za” 
masłem. W sklepach natomiast nie było „ani” 
mięsa, „ani” masła, „ani” cukru!
RANNE BIEGANIE
Dwie dziewczyny rozmawiają w pracy:
 – Trenujesz? Biegasz z rana?
 – Tak, głównie po mieszkaniu, wrzeszcząc rano: 
„gdzie mój telefon” i „czemu znowu zaspałam”!
ŁZY
Synek pyta ojca:
 – Tato, czemu mama płacze? Po co są łzy?
 – Łzy, synku, to takie słowa, których serce nie 
potrafi wypowiedzieć.
JEDEN KROK
W radio „leci” piosenka Andrzeja Dąbrowskiego 
„Do zakochania jeden krok”. Synek pyta ojca:
 – Ty też, tato, miałeś „jeden krok” do mamy, jak 
się w niej zakochałeś?
 – Niby w piosence „do zakochania jeden 
krok”, a jak przyszło co do czego, to w każdą 
sobotę musiałem jechać do mamy prawie 100 
km w jedną stronę!

Dyrektor Bursy św. Stanisława Kostki w Siedlcach, ks. Witold Juszczuk, informuje chłopców szkół 
średnich i studentów, którzy uczą się w Siedlcach, a mają utrudnione połączenie komunikacyjne 
lub nie chcą tracić czasu na dojazdy, o możliwości zamieszkania w Bursie. Bursa oferuje dogodne 
miejsce zamieszkania w centrum Siedlec, rodzinną i bezpieczną atmosferę, smaczne wyżywienie, 
szerokie możliwości rozwoju, a przede wszystkim chrześcijańskie i patriotyczne wychowanie. 

Zainteresowani znajdą więcej informacji i kontakt na stronie internetowej Bursy: 
www.bursa.siedlce.pl lub pod numerem telefonu 882 033 152. Serdecznie zapraszamy! 

Bursa św. Stanisława Kostki w Siedlcach zaprasza

VII Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Leśnej Podlaskiej

ll Ogólnopolski Kongres Różańcowy 
i X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę 
3 czerwca 
19.30 procesja różańcowa  
21.00 Apel Jasnogórski  
21.30 Czuwanie połączone z modlitwą różańcową 
23.00 Msza święta 
4 czerwca 
9.00 Powitanie pielgrzymów 
9.30 Konferencja - Żywy Różaniec wsparciem 
dzieła misyjnego 
10.00 Medytacja pierwszosobotnia,różaniec  
połączony ze świadectwami - misjonarze  
z 5 kontynentów.

11.30 Msza święta dziękczynna  
za beatyfikację Pauliny Jaricot.

Podczas pielgrzymki na Jasną Górę rozpocz-
niemy uroczyście piąty rok Wielkiej Nowenny 
Różańcowej przez rocznicą 200-lecia założenia 
Żywego Różańca. Módlmy się o duchowe owo-
ce naszego pielgrzymowania i rozwój Żywego 
Różańca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych. Koszt około 200 zł. 

Zapisy telefon: 511128243.
Róża Wyrębek

Odkrywanie piękna powołania kobiety i modlitwa za kobiety naszej diecezji to cel VII Diecezjal-
nej Pielgrzymki Kobiet. Wyjątkowo w tym roku (z racji niepokoju przy granicy polsko-białoruskiej) 
nasza pielgrzymka nie odbędzie się w Pratulinie, ale w sanktuarium maryjnym w Leśnej Podlaskiej. 
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: Matki mężne czy szalone? Spotkajmy się na modlitwie w nie-
dzielę 29 maja o godz. 10.00.

Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: mamy wraz córkami, babcie z ich 
wnuczkami. Księży Dziekanów i Proboszczów proszę o przekazanie informacji o pielgrzymce w ra-
mach ogłoszeń duszpasterskich i zorganizowanie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych.

Matce Bożej, Opiekunce Podlasia, zawierzam trud pielgrzymowania i z serca wszystkim błogosławię.
 BISKUP SIEDLECKI + Kazimierz Gurda

Dziękujemy za beatyfikację Pauliny Jaricot

ISKRA, KTÓRA 
ROZNIECIŁA OGIEŃ

PAULINA
JARICOT
1799-1862

B E A T Y F I K A C J A
2 2  M A J A  2 0 2 2

L Y O N

ZAŁOŻYCIELKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

I PAPIESKIEGO DZIEŁA

ROZKRZEWIANIA WIARY 

22 maja 2022 r. to dzień zaliczenia w poczet 
błogosławionych, sługi Bożej Pauliny Jaricot, za-
łożycielki dwóch wielkich dzieł w Kościele: Papie-
skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Ró-
żańca. Dla osób należących do Żywego Różańca 
to wielka łaska i radość, że nasza założycielka bę-
dzie orędować w niebie w naszych sprawach i po-
magać nam by jak pragnęła uczynić różaniec mo-
dlitwą wszystkich. Zachęcam by tego dnia koła 
Żywego Różańca spotkały się na wspólnej modli-
twie dziękczynnej Bogu, za dar beatyfikacji. Niech 
oddanie czci nowej błogosławionej, przyczyni się 
do jej gorliwego orędownictwa u Boga w naszych 
potrzebach i pomnoży owoce naszych modlitw, 
abyśmy mogli widzieć pomnażające się dobro jak 
to było w życiu Pauliny, która wyznała: wszystkie 
dobra przyszły do mnie przez różaniec. Beatyfika-
cja Pauliny Jaricot jest dniem łaski dla Kościoła 
oczekiwany w sposób szczególny przez wspólno-
ty zaangażowane w dzieło misyjne Kościoła oraz 
przez członków Żywego Różańca. Łączymy się 
duchowo z pielgrzymami zgromadzonymi na tej 
uroczystości w Lyonie, uwielbiajmy Boga w Trój-
cy Jedynego i zawierzajmy mu ważne sprawy 
naszego życia.

Ks. Grzegorz Koc  
– Diecezjalny Moderator Kół Żywego Różańca

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

MODLITWA
Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w ży-

ciu i posługiwaniu Twojej służebnicy Pauliny Jari-
cot. Pomóż nam naśladować jej gorliwość w mo-
dlitwie, jej troskę o misje i jej wrażliwość na 
potrzeby innych ludzi. Przez jej wstawiennictwo 
prosimy, aby różaniec stał się modlitwą wszyst-
kich, a zaangażowanie misyjne troską każdego 
ochrzczonego. Niech rozwijają się róże różańcowe 
dzieci i młodzieży, małżonków i rodziców, ludzi 
starszych i chorych. Niech z gorącej modlitwy 
zrodzi się większa gorliwość w dawaniu świa-
dectwa o Twojej miłości wobec wszystkich, do 
których nas posyłasz.


