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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 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Mocą Ducha Świętego
Rozważania do Słowa Bożego z Uroczystości Wniebowstąpienia Pana Jezusa

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
WY JESTEŚCIE ŚWIADKAMI TEGO (Łk 24, 46-53)

Jezus odchodzący do domu Ojca żegna się ze 
swymi uczniami, przekazując im ostatnie słowa 
otuchy i gesty miłości. Jego wniebowstąpienie nie 
jest definitywnym rozstaniem ze swymi uczniami, 
lecz nową, chwalebną obecnością. W mocy Ducha 
Świętego Jezus jest obecny w Kościele w sakra-
mentach świętych i w Słowie Bożym. W świetle 
tajemnicy Wniebowstąpienia uczniowie mogą 
lepiej zrozumieć tryumf Jezusa na ziemi nad 
władcą tego świata. Jezus jako Pan i Zbawiciel 
zasiada w niebieskiej chwale po prawicy Ojca. 
Jego zbawcze dzieło całkowicie wypełnione jest 
miłością do człowieka. Ostatnim Jego gestem na 
ziemi jest błogosławieństwo skierowane do każ-
dego z nas. W tym geście Jezus pragnie pokazać 
jak bardzo nas kocha i jak bardzo pragnie, abyśmy 
nasze życie ziemskie kierowali zawsze do nieba. 
Jezus wstępujący do nieba pokazuje nam, że nasze 
życie nie ogranicza się tylko do doczesności, lecz 
wykracza poza ziemską rzeczywistość. Stając się 
naśladowcami i świadkami Jezusa w mocy Ducha 
Świętego kierujemy nasze życie ku niebu. Tylko na 
takiej drodze całkowitego zaufania Bogu możemy 
poczuć głęboką radość i spełnienie. Wszystkie dro-
gi – choćby najwspanialsze i najcudowniejsze – 
jeśli nie prowadzą do nieba są tylko ułudą i pozor-
nym szczęściem. Nasza droga w komunii z Bogiem 
jest drogą do wiecznego, niebieskiego Jeruzalem. 

ks. Mirosław Stanisław Wróbel; [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Wniebo-
wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem 
ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej rado-
ści składali Tobie dziękczynienie, i utwierdź naszą 
nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała 
Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Usłyszeliśmy dziś zakończenie Ewangelii 
według św. Łukasza. Zmartwychwstały Jezus 
przychodzi do swoich uczniów do Wieczernika, 
przekazuje im swój pokój, pokazuje im rany, 
spożywa z nimi posiłek, a później oświeca ich 
umysły, aby mogli wreszcie zrozumieć Pisma 
mówiące o Mesjaszu, czyli proroctwa zapowia-
dające Jego cierpienie i uwielbienie. Zrozumie-
nie słów Pisma Świętego jest łaską, darem od 
Boga. Przed otrzymaniem tego daru uczniowie 
słyszeli wiele razy słowa proroków i samego 
Jezusa o konieczności ofiary krzyżowej, ale 
ich nie rozumieli, nie brali ich sobie do serca. 
Słuchali, ale nie słyszeli. Dopiero po wydarze-
niach paschalnych, po zwycięstwie Pana nad 
śmiercią, piekłem i szatanem, wszystko staje 
się jasne. Nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
będzie głoszone wszystkim narodom. Bóg każ-
demu daje szansę na zmianę życia i odzyskanie 
zdrowia duszy przez przyjęcie daru przebaczenia 
grzechów. Dotychczasowi towarzysze ziemskiej 
drogi Jezusa stają się Jego świadkami. Przeży-
wają w swym życiu Mękę, Śmierć i Zmartwych-
wstanie Pana już w Eucharystii – są wyróżnie-
ni i zobowiązani jednocześnie, wybrani i we-
zwani, by głosić światu Jezusa Chrystusa jako 
jedynego Pana i Zbawiciela. 

Ewangelizacja jest pierwszym i podstawo-
wym zadaniem Kościoła. Tego dzieła dokonuje 
Duch Święty, nazywany przez Jezusa „obietnicą 
Ojca” i „mocą z wysoka”. Jezus chętnie posyła swe-
go Ducha tym, którzy na Niego czekają, którzy się 
modlą o łaskę otrzymanie tego Daru Największe-
go. Sami z siebie jesteśmy bardzo słabi, często nie 
umiemy się modlić, nie chcemy, wszystko nam 
przeszkadza w szczerej modlitwie serca. W takiej 
sytuacji warto pamiętać, że Kościół, a więc także 
my do niego należący, żyje mocą Ducha Świętego. 
Wszystko co jest dobre od Niego pochodzi. Dobro 
dzieje się w nas, przez nas i wokół nas mocą Bo-
żego Ducha. 

Po udzieleniu tej obietnicy Jezus wyprowadził 
uczniów ku Betanii, udzielił im błogosławień-
stwa, pożegnał się z nimi i został uniesiony do 

nieba. Oni oddali Mu pokłon – my również kła-
niamy się przed Panem, zginamy swe kolana na 
adoracji Najświętszego Sakramentu; wierzymy, 
że On jest. Warto adorować Chrystusa i przyj-
mować Jego błogosławieństwo, które jest nam 
udzielane przez posługę kapłanów. 

W dniu wniebowstąpienia zakończyła się 
ziemska misja Jezusa. Rozpoczyna się misja Ko-
ścioła. Uczniowie nie płaczą po odejściu Pana. 
Wracają do Jerozolimy, do Świątyni i Wieczerni-
ka, gdzie trwają w modlitwie uwielbienia Boga. 
Ewangelia według św. Łukasza kończy się opo-
wiadaniem o modlitwie zjednoczonej wspólnoty 
uczniów Chrystusa. 

Dzieje Apostolskie są drugą księgą napisaną 
przez św. Łukasza Ewangelistę. W pierwszym 
rozdziale towarzyszymy Jezusowi, który przez 
czterdzieści dni wielokrotnie udowadniał Apo-
stołom, że prawdziwie zmartwychwstał, a póź-
niej wstępuje do nieba. I znów słyszymy o obieca-
nym Duchu Świętym, o mocy dla tych, co są słabi  
i o dawaniu świadectwa aż po krańce ziemi. 
Uczniowie mają być ochrzczeni Duchem Świętym, 
czyli zanurzeni w Nim. 

A my? Czy wiemy o co chodzi? Czy chcemy 
przyjąć dar Ducha Świętego? Czy chcemy we 
wspólnocie uwielbiać Boga?  (xIJ)

Kochane Dzieci!
Z okazji tak radosnego święta  
życzymy Wam Bożej opieki każdego 
dnia.
Niech Maryja prowadzi Was przez  
życie, a Anioł Stróż chroni przed  
pokusami tego świata. 
Bądźcie zdrowe, szczęśliwe i pełne 
miłości.
Czerpcie z życia mądrze i za wszyst-
ko dziękujcie, bo wszystko, co 
otrzymujecie jest darem. 
Nigdy nie zapominajcie, że Bóg  
wybacza i kocha bezwarunkowo, 
a Wy zawsze będziecie jego ukocha-
nymi dziećmi.

Redakcja „Opiekuna”



Strona 2 OPIEKUN nr 22 29 maja 2022 r.

OAZA MODLITWY w Łukowie w dniach 13-15 maja 2022 r. 

OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO
 „Gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8)

Bogu dzięki za 50 młodych osób, które poświęciły swój czas Bogu.
Wspomnienia i świadectwa młodzieży
Asia: Na oazie modlitwy byłam już drugi raz. Jest to dobra okazja, 

żeby się wyciszyć i znaleźć chociaż chwilę, by spędzić czas tylko z Bogiem 
wśród codziennego chaosu. Cieszę się, że miałam możliwość codziennej 
Mszy świętej i adoracji. Był to bardzo owocny czas.

Damian: Na Oazę Modlitwy jechałem bardzo niechętnie. Miałem 
wrażenie, że nic tam dla siebie nie znajdę i będzie to czas zmarnowany, 
bo mogłem wtedy robić cokolwiek innego. Bóg jednak lubi zaskakiwać, 
a zrobił to w czasie spowiedzi. Mieliśmy tam czas na osobisty rachunek 
sumienia oraz modlitwę w ciszy w czasie celebracji pokutnej i z mojego 
planu na krótką spowiedź. Bóg przez kapłana przekazał mi piękną praw-
dę o sobie. Nie byłem świadomy, jak bardzo Pan może mnie obdarować 
w sakramencie pokuty i pojednania.

Damian: W ubiegłym tygodniu w dniach 13-15 maja 2022r uczestni-
czyłem już po raz trzeci w Oazie Modlitwy w Łukowie. Temat naszej Oazy: 
„Otrzymacie Dar Ducha Świętego”. Oaza Modlitwy to piękny czas, który 
jednoczy młodzież. Był to czas osobistego spotkania się z Chrystusem. 
Modliliśmy się do Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca i umysły. 
Równocześnie był to czas wielkiej radości i uśmiechu. Wspólnie się mo-
dliliśmy, uczestniczyliśmy w konferencjach, spotykaliśmy się w małych 
grupach i dzieliliśmy się Słowem Bożym. Znaleźliśmy też czas na zaba-
wę i posiłki, ale też na indywidualne refleksje. Dla mnie osobiście był to 
ważny czas, czas wyciszenia, skupienia i lepszego przygotowania się do 
Sakramentu Bierzmowania. Znalazłem odpowiedzi na wiele dręczących 
mnie pytań. Na Oazie modlitwy można przeżyć czas wielkiej Łaski Bożej. 
Każdego zachęcam aby się odważył i pojechał na taką Oazę. Spotka tam 
życzliwość, radość, otwartość i dobroć serc wszystkich uczestników. Cie-
szę się bardzo, że mogłem tam być.

Jakub: Oaza Modlitwy w Łukowie uświadomiła mi ilu jest dobrych 
pasterzy wokół mnie. Nie ukrywam pojechałem, dzięki głębokim namo-
wom ze strony księdza, ale było warto. Oaza Modlitwy tuż przed samym 
bierzmowaniem stanowi bardzo dobry fundament do mężnego przyjęcia 
tego właśnie sakramentu inicjacji życia duchowego. Dwa dni wyciszenia, 
odcięcia od otoczenia, które nie zawsze jest dobre, dało mi do myślenia 
co tak naprawdę w życiu jest ważne i do czego powinniśmy dążyć.

Julia: Szczęść Boże. Przyjeżdżając do Łukowa na Oazę Mo-
dlitwy liczyłam na wyciszenie, poprawienie mojej relacji z Bo-
giem i poświęcenie Mu dłuższej chwili na modlitwę. Ponieważ  
w zwykłej codzienności było jej bardzo niewiele. Tak też się stało. Czu-
ję, że Jezus bardzo mnie do siebie zbliżył i zachęcił do dalszego trwania 
przy Nim oraz podążania drogą prowadzącą do Niego; lecz również na 
nowo pomógł mi odnowić sposób na spotkanie się z Nim poprzez namiot 
spotkania. Był to dla mnie bardzo owocny i potrzebny czas, ale pragnę 
również wspomnieć, że jestem po spowiedzi świętej, która sprawiła że 
poczułam się bardzo lekko i wywołała wiele uśmiechu na mojej twarzy. 
Za to wszystko Chwała Panu !

Kacper: Szczęść Boże, piękny wyjazd, świetna atmosfera, animato-
rzy spisali się genialnie, bardzo podobał mi się ośrodek, ale najbardziej 
z tego wszystkiego cieszę się z błogosławieństwa, po nim czułem się 
świetnie. Pozdrawiam.

Krystian: Uczestnicząc w oazie w Łukowie odpocząłem i miło spę-
dziłem czas. Otworzyłem się też bardziej na Boga i jestem zadowolony 
z tego wyjazdu.

Łukasz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W piątek 13 maja 
pojechałem na moją pierwsza Oazę Modlitwy w Łukowie. Trwała ona  
2 dni i była cudownym czasem, jeśli chodzi o podbudowanie mojej relacji 
z Chrystusem. Na początku przyjazdu było rozdzielenie pokoi, grup i takie 
organizacyjne sprawy. Pierwszy dzień zaczynaliśmy Jutrznią, która dla 
innych jest tylko przekładaniem jakiś wstążeczek, a dla mnie to uwiel-
bienie Boga przez śpiew i bardzo mi się to podobało. Cały czas panowała 
taka przyjemna atmosfera, bo w czasie wolnym można było umilić sobie 
czas poprzez grę w ping-ponga czy integrację z innymi uczestnikami. 

Każdą adorację, która tam była przeżywałem inaczej, po prostu towarzy-
szyły mi inne emocje, bo kiedy miałem gorszy dzień wiedziałem, że Bóg 
jest obecny w kaplicy i ten wolny czas, który mogłem spędzić inaczej, 
poświęciłem na rozmowę z Nim. To było cudowne, gdy czułem, że siedzi 
obok mnie choć tego nie widziałem. Przyszedł czas spowiedzi, bardzo 
się bałem i chciałem jej uniknąć, ale czułem, że Pan Bóg tylko czeka, aż 
wszystko Mu powiem. Po spowiedzi poszedłem podziękować Bogu za 
to jak mnie kocha, choć tego nie planowałem, ale gdy wychodziłem, to 
sam skręciłem do kaplicy i zacząłem się modlić. Podczas Oazy Modlitwy 
doświadczyłem wiele łask Bożych, za które dziękuję Jezusowi i każdemu 
polecam przeżyć takie rekolekcje, bo to jak Pan Bóg nas kocha i czeka 
tylko aż się do niego zwrócimy jest piękne. Chwała Panu!

Maja: Myślę, że na oazie było bardzo miło, były moim zdaniem bardzo 
poruszające modlitwy, które bardzo mi pomogły odnaleźć się w życiu, 
które jest w dzisiejszych czasach dość ciężkie. Dzięki szczerym rozmowom 
z Bogiem znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania oraz będąc  
z rówieśnikami na weekend poza domem miałam okazję poznać wspa-
niałych ludzi, którzy mam nadzieję zostaną na dłużej i z którymi się za-
przyjaźnię. To był mój pierwszy tego typu wyjazd i mam szczerą nadzieję, 
że nie będzie moim ostatnim, bo bardzo mi się podobało i polecam każ-
demu kto nie był i był, aby pojechał i sam się przekonał jak te dwa dni 
potrafią odmienić czyjeś życie.

Michał: Była to moja pierwsza i bardzo wyczekiwana oaza tego typu. 
Podczas tego czasu mogłem w końcu odpocząć fizycznie i duchowo. Mia-
łem w końcu czas na siebie i na Boga. Podczas tych rekolekcji zrozumia-
łem, że jeśli ktoś mnie obraża, ktoś mnie nie szanuje, to nie mam zacząć 
czynić jej tego samego. Tylko cierpliwie to znosić i spróbować pomóc tej 
osobie, ponieważ jej zachwianie nie bierze się znikąd. Jest spowodowane 
jej problemami.

Michał: Po namowach Księdza Ireneusza zdecydowałem się pojechać 
na Oazę Modlitwy do Domu Moria w Łukowie. Na początku byłem scep-
tycznie nastawiony do tego wyjazdu, jednak w drugim dniu po szczerej 
Spowiedzi Świętej, zaczęło mi się tam naprawdę podobać. Poznałem wie-
lu wierzących, wspaniałych ludzi, którzy pokazali mi wiarę z innej strony. 
Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu pozwoliła mi się wyciszyć 
i w spokoju posłuchać co Bóg chce do mnie powiedzieć. Jestem bardzo 
zadowolony z tego wyjazdu i nie żałuję, że się tam znalazłem.

Oliwia: Pierwszy raz pojechałam na OM. Uważam to za jedną z lepszych 
decyzji w moim życiu. Na Oazę Modlitwy pojechałam bez konkretnego celu, 
jednak Bóg przez słowo Pisma Świętego zwrócił moją uwagę na dwie rze-
czy, nad którym muszę popracować, aby stawać się lepszym człowiekiem. 
Dostrzegłam również, że modlitwa jest piękna i jest niezmiernie ważna. 
Mimo dużej ilości modlitw, mieliśmy czas na poznanie się i nawiązanie 
głębszych relacji z innymi uczestnikami, co udało mi się zrobić.

Oliwia: Podczas Oazy Modlitwy udało mi się spełnić mój cel, moje 
pragnienie. Poczuć głęboko w sercu obecność Boga. Jest to niesamowite 
uczucie, najlepsze jakie dotknęło mnie przez całe moje życie. Bardzo je 
cenię i życzę każdemu, aby miał możliwość tego doświadczyć.

Róża: Na oazę modlitwy zostałam trochę przymuszona przez ro-
dziców i księdza, ale się cieszę. Cieszę się, bo dzięki temu polepszyłam 
relacje z Bogiem. Bardzo się z tego cieszę, bo już miałam nie jechać na 
oazę wakacyjną, a po oazie modlitwy poszłam od razu do mamy: „mamo 
zapisuj, jadę”. Cieszę się, że to przeżyłam.

Wojciech: Na Oazę Modlitwy do Łukowa pojechałem w związku  
z przygotowaniami do Bierzmowania (Wyjazd konieczny, aby w tym roku 
przyjąć ten Sakrament). Modlitwy było dużo, ale że nikomu ona nie za-
szkodzi, wyjazd był udany. Dla Boga wszak czas poświęcić trzeba.

Zuzanna: Czas spędzony na Oazie Modlitwy był czasem bardzo owoc-
nym i mi potrzebnym. Były to dni, które mogłam od początku do koń-
ca spędzić z Bogiem oraz w trakcie których mogłam doświadczyć Jego 
obecności. Miałam również możliwość całkowitego „wyłączenia” się  
z codzienności i odpoczęcia od bieżących spraw. Dodatkowo poznałam 
tam wartościowe osoby.

Świadectwa zebrał: ks. IRENEUSZ JUŚKIEWICZ
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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 30 maja 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika 
albo wspomnienie św. Zdzisławy

1. czytanie (Dz 19, 1-8)
Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Psalm (Ps 68 (67), 2-3. 4 i 5ac. 6-7b. (R.: por. 33a))
Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 16, 29-33) Odwagi, Ja zwyciężyłem świat
6.30 1. + Tadeusza Andraszek – of. Alina Andraszek z córką Beatą, synem 

Jarosławem z rodzinami
2. + Stanisława, Adolfa, Annę, Franciszka, Jadwigę, Klemensa, 

zmarłych z obu stron rodz. Kryńskich i Mikiciuków – of. rodzina 
Mikiciuków

7.00 1. + Michała, Sabinę, siostry, braci i rodziców z obu stron rodziny 
Konstantych – of. p. Chalimoniuk

2. + Jadwigę Anusiewicz w 8 r. i Czesława – of. syn Janusz
3. + Artura Pietrzaka – of. rodzina Darczuków

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Romana Adamczyka  

– of. żona z dziećmi i wnukami
2. + Rodziców: Jana i Zofię Gmitruk – of. rodzina
3. + Władysława Gabrana, Janinę Gabran – of. rodzina
4. + Andrzeja Zawalskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
5. Poza parafią: + Rodziców: Władysławę i Stanisława oraz Alinę, 

Andrzeja, Józefa i Wiesława
Nabożeństwo majowe – Nowenna do Ducha Świętego (dzień 4)

19.00 Czuwanie modlitewne uczestników Rekolekcji Oddania Życia Jezuso-
wi przez Maryję i chętnych

Wtorek 31 maja 2022 r.
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. czytanie (So 3, 14-18) Pan jest pośród ciebie
albo  1. czytanie (Rz 12, 9-16b)

Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności
Psalm (Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b)) Wielki wśród ciebie Święty Izraela

Ewangelia (Łk 1, 39-56) Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
6.30 1. Dz.-bł. za przeżyte 94 lata Elżbiety Zubek z prośbą o łaskę zdro-

wia i opiekę Matki Bożej – of. Teresa Niedziółka
2. + Wojciecha, Władysławę, Józefa, Leokadię, Tomasza, Tadeusza 

i Sabinę – of. syn
7.00 1. Dz.-bł. z okazji 70 r. urodzin Barbary z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Mieczysław Karcz
2. + Irenę w 3 r., zmarłych z rodz. Sobiesiaków – of. Anna Sobiesiak

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Dz.-bł. w intencji Teresy i Haliny z racji Dnia Matki z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny – of. dzieci
2. + Krystynę Łukasiuk – of. pracownicy Domu Dziecka w Kisielanach
3. + Sławomira Przyborowskiego w 1 r.
Nabożeństwo majowe – Nowenna do Ducha Świętego (dzień 5)

20.00 Eucharystia połączona z Nieszporami i złożeniem aktu Oddania 
Życia Jezusowi przez Maryję

Środa 1 czerwca 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA pierwsza środa miesiąca

1. czytanie (Dz 20, 28-38)
Polecam was Bogu, aby dał wam dziedzictwo ze wszystkimi świętymi

Psalm (Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc (R.: por. 33a))
Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi Albo: Alleluja

Ewangelia (J 17, 11b-19) Uświęć ich w prawdzie
6.30 1. Dz.-bł. w 1 r. urodzin Julii Czarnockiej z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo na dalsze lata życia
2. Dz.-bł. o opiekę i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków: Anny, 

Tomasza, Aleksandry, Kamila, Justyny i Jacka
3. Poza parafią: + Mieczysława i Adelę Rozbickich

7.00 1. Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków z prośbą o potrzebne łaski  
i dary Ducha Świętego dla Marty, Pawła, Ewy, Michała, Karola, 
Klaudii, Jadzi, Leona i Felicji – of. Sawiakowie

2. Dz.-bł. w intencji Susanny, Miłosza i Mikołaja z prośbą o potrzebne łaski, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich rodziców – of. babcia

3. + Janinę w 20 r., Eugeniusza Bernaciaków – of. córka
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa – proszą rodzice

II. O łaskę zdrowia dla Mariusza – of. żona z rodziną
III. O zdrowie dla Jadwigi Łuczak – of. ciocia
IV. + Czesława Troć – of. córka Ewa z rodziną
V. + Wincentego Oknińskiego, Grzegorza – of. córka
VI. + Mariana Krzyckiego – of. KŻR
VII. + Jadwigę Biekart – of. rodzina Gryczków
VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar nieba – of. żona
IX. + Wiesława Wołosa – of. żona
X. + Jadwigę Ejnfocht – of. Teresa Wakuła
2. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego (rozpoczęcie) – of. żona Teodora
3. + Henrykę w 7 r.
4. + Wiktorię Wilk w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Nabożeństwo czerwcowe – Nowenna do Ducha Świętego (dzień 6)
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros 

Czwartek 2 czerwca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY

albo wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra
pierwszy czwartek miesiąca

1. czytanie (Dz 22, 30; 23, 6-11) Paweł przed Sanhedrynem
Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem Albo: Alleluja
Ewangelia (J 17, 20-26) Aby stanowili jedno

6.30 1. + Józefę, Konstantego, Henryka Osińskiego i Eugeniusza – of. rodzina
2. + Krystynę Łęczycką – of. koleżanki z Polskiego Związku Kobiet 

Katolickich
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-

bą o obfitość łask Bożych oraz święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat ,,Złota Róża”

2. Dz.-bł. w intencji dzieci Anny, Pawła, Piotra, Agnieszki i Beaty  
i w intencji wnuków z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

3. + Aleksandra i Zofię, zmarłych z rodz. Łostowieckich, Tomaszew-
skich, Tarasiuków i Krystynę Ostojską – of. syn z rodziną

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Józefa Piątka – of. Marta Borkowska
3. + Henrykę Strus w 5 r., Emiliana i rodzinę Strus i Skup – of. rodzina
4. + Jolantę Dybowską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Nabożeństwo czerwcowe - Nowenna do Ducha Świętego (dzień 7) – Godzina Święta
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 3 czerwca 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW  

KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Dz 25, 13-21)

Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 11-12. 19-20b (R.: por. 19a))
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach Albo: Alleluja

Ewangelia (J 21, 15-19) Piotr pasterzem Kościoła
6.30 1. + Jolantę Skłodowską – of. rodz. Księżopolskich i Izdebskich

2. + Danutę, Janinę, Stanisława, Bronisławę i Mariana – of. rodzina
7.00 1. + Antoniego, Edwarda Wiśniewskich, Józefa, Janinę, Alicję So-

kołowskich, Zofię Kaczmarczyk – of. żona
2. + Mirosława w 12 r., Helenę i Józefa Kotów, Stefana i Leokadię, 

Edwarda, Jadwigę Góreckich
3. + Stanisława Borkowskiego – of. Andrzej Borkowski

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
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Informacje o życiu parafii (29.05)

æ

 Q NIEDZIELA 29 maja: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
•	 ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ o godz. 10.00.
•	 Błogosławieństwo nowych ministrantów podczas Mszy świętej o godz. 11.30. 
•	 Poświęcenie pól w Żytniej o godz. 14.00.
•	 Nabożeństwo majowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	 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 Modlitwy na Zesłanie Ducha Świętego i Misterium Otrzymacie dar 
Ducha Świętego.  

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	 Trwa NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO przed Uroczystością Jego Zesłania. 

Modlitwy wspólne codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00, w czasie wy-
stawienia Najświętszego Sakramentu związanego z nabożeństwem majo-
wym lub czerwcowym. Zachęcamy w modlitwach prywatnych i wspólnych 
do korzystania z modlitewnika „Mocą Ducha Świętego”.

•	 NABOŻEŃSTWA MAJOWE i NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE codziennie  
po Mszy świętej o godz. 18.00.
 Q PONIEDZIAŁEK 30 maja:

•	 Dla Duchowych Niewolników NMP, osób uczestniczących w rekolekcjach 33 
– dniowych i innych chętnych:

•	 O godz. 19.00: czuwanie modlitewne przed zawierzeniem Matce Bo-
żej (Nieszpory, Akatyst do NMP, modlitwa wstawiennicza, adoracja Pana 
Jezusa z modlitwą różańcową – cz. radosna).
 Q WTOREK 31 maja: święto Nawiedzenia NMP

•	 Dla Duchowych Niewolników NMP, osób uczestniczących w rekolekcjach 33 
– dniowych i innych chętnych:

•	 Przychodzimy na godz. 19.30; zabieramy własnoręcznie przepisany akt od-
dania, świecę i różę. O godz. 20.00: Eucharystia z Nieszporami i aktem 
oddania się Jezusowi przez Maryję; po modlitwie po Komunii złożenie 
aktu oddania. 

•	 Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego.
 Q ŚRODA 1 czerwca: Dzień Dziecka, pierwsza środa miesiąca

•	 Zapraszamy dzieci na Mszę świętą w ich intencji za wstawiennictwem  
św. Józefa o godz. 18.00 oraz na nabożeństwo czerwcowe; po zakończe-
niu modlitw dzieci otrzymają błogosławieństwo; następnie zapraszamy 
dzieci na pogodny wieczór do dolnego kościoła – będą gry, zabawy, 
tańce i coś słodkiego.

•	 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. Moż-

na ponownie zaprosić św. Józefa do domu.
•	 ok.19.00 – Różaniec za naszą Ojczyznę prowadzony przez Cristeros w ko-

ściele
 Q CZWARTEK 2 czerwca: pierwszy czwartek miesiąca

•	 Godzina Święta - Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie  
po Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. W modlitwie pamiętamy  
o kapłanach i o sprawie powołań kapłańskich. W czasie adoracji od godz. 
20.00 możliwość spowiedzi. 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
2. + Halinę Glinka – of. p. Maciak z rodziną
3. + Halinę Glinka w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Nowenna do Ducha 

Świętego (dzień 8)
19.30 Nieszpory
20.30 Droga Światła

Sobota 4 czerwca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI VII TYGODNIA WIELKANOCY pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Dz 28, 16-20. 30-31) Pobyt Pawła w Rzymie
Psalm (Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b))

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi Albo: Alleluja
Ewangelia (J 21, 20-25) Świadectwo św. Jana Apostoła

6.30 1. + Janinę Kliczek z racji urodzin – of. syn, mąż i córki
2. + Kazimierza Skolimowskiego w 11 r. – of. żona z córką

7.00 1. + Stefana w 2 r., Adama, Romana, Kazimierę, Jadwigę  
i ks. Jerzego Górskiego – of. Wioletta Szmajser

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

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

4. Poza parafia: + Helenę Wolską w 3 r., Grażynę, Fryderyka Wol-
skiego – of. rodzina

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
Różaniec w intencji wyzwolenia z nałogów prowadzony przez członków KWC
15.00 Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
17.00 Ślub: Adam Kamiński i Martyna Skorupska
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Adelę w 14 r., Aleksandra, Barbarę Marciszewskich, Wandę  
i Teresę – of. Danuta Cymerman

3. + Eugeniusza, Waldemara, Adama i zmarłych z rodz. Strzałków 
i Talachów – of. Marta Strzałek

4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 
soboty miesiąca

Nabożeństwo czerwcowe – Nowenna do Ducha Świętego (dzień 9)
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec i rozmyślanie
20.00 Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Niedziela 5 czerwca 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Psalm (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30))

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Albo: Alleluja
2. czytanie (Rz 8, 8-17)  

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi Sekwencja
Ewangelia (J 14, 15-16. 23b-26) Duch Święty was wszystkiego nauczy

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Zmarłych z rodz. Adamczyków i Bogusławę Ługowską  

– of. Elżbieta Dmowska
8.30 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Edwarda Malinowskiego, Elżbietę, Stanisławę, Czesława, 
zmarłych z rodz. Malinowskich, Sawickich, Kryńskich, Kalickich 
i Musiejczuków – of. rodzina

3. + Jana, Helenę, Kazimierza Piekut – of. córka
10.00 1. Dz.-bł. w intencji dzieci, wnuków i prawnuków z okazji Dnia 

Dziecka z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i św. Józefa – of. mama

2. Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków: Julii, Oskara, Weroniki, Oliwii, 
Leszka, Igora, Oliwiera, Klary, Frania z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia – of. rodzina

3. Dz.-bł. w intencji Leszka z racji imienin z prośbą o światło Ducha Świę-
tego, Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny – of. P. Popek

11.30 1. Dz.-bł. w intencji Haliny i Adama w rocznicę ślubu z prośbą o opiekę 
Matki Bożej, Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci i rodzin

2. Dz.-bł. w intencji wnuczki Weroniki w 1 r. urodzin z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i dary 
Ducha Świętego – of. babcia Elżbieta

3. Dz.-bł. w 45 r. przyjęcia sakramentu chrztu świętego o światło, 
dary Ducha Świętego i potrzebne łaski

13.00 1. W intencji Parafian
2. Z racji Poświęcenia Pól mieszkańców Kolonii Strzała

Adoracja Jezusa w pierwszą niedzielę miesiąca i procesja eucharystyczna
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z obu grup i ich rodziców
16.30 1. Dz.-bł. w intencji kandydatów do bierzmowania, ich rodziców 

i animatorów
18.00 1. + Jadwigę Pawluczuk w 2 r. oraz jej rodziców: Zofię i Jana Ty-

moszuk – of. mąż
Nabożeństwo czerwcowe – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
19.00 Katecheza chrzcielna (sala przy zakrystii)
20.00 Nieszpory (kościół)
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Jadwiga Ejnfocht 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

•	 Bartosz Jerzy Cecotka, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Bar-
dadyn, panna z parafii Ducha Świętego w Siedlcach – zapowiedź 1

•	 Kamil Dmowski, kawaler i Patrycja Domańska, panna, oboje z pa-
rafii tutejszej – zapowiedź 1

•	Michał Stachowicz, kawaler z parafii tutejszej i Agata Paulina Lesz-
czyńska, panna z parafii św. Teresy w Siedlcach – zapowiedź 2
•	Adam Kamiński, kawaler z parafii katedralnej Niepokalanego Poczę-

cia NMP w Siedlcach i Martyna Skorupska, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź 2
•	Wojciech Strzaliński, kawaler z parafii tutejszej i Izabela Anna Bie-

lecka, panna z parafii Trójcy Świętej w Tarłowie – zapowiedź 2

 Q PIĄTEK 3 czerwca: pierwszy piątek miesiąca
•	 Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. Nabo-

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

•	 Nieszpory o godz. 19.30. 
•	 Nabożeństwo Drogi Światła o godz. 20.30 w kościele. Zabieramy  

ze sobą świece. 
 Q SOBOTA 4 czerwca: pierwsza sobota miesiąca

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

•	 Duszpasterski wyjazd do chorych od godz. 9.00. Chorych zgłasza-
my w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

•	 Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki”, osób śpiewają-
cych i służby liturgicznej przed Zesłaniem Ducha Świętego o godz. 12.00. 

•	 Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego rozpocznie się o godz. 
20.00. 
 Q NIEDZIELA 5 czerwca: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, pierw-

sza niedziela miesiąca
•	 Kończy się Okres Wielkanocny. 
•	 Msza święta z racji Poświęcenia Pól mieszkańców Kolonii Strzała o godz. 13.00.
•	 Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Najświętszego Sakramen-

tu i procesja eucharystyczna; prosimy o zaangażowanie w procesję.  
Po procesji spotkanie i katecheza z Kołami Żywego Różańca. 

•	 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z obu grup i rodziców
•	 O godz. 15.30– Celebracja Wybrania – nabożeństwo wyrzeczenia się 

bożków i wyznania wiary, ponowienie przyrzeczeń abstynenckich – po-
danie listy bierzmowanych na ten rok i Msza święta o godz. 16.30, która 
będzie sprawowana w intencji młodzieży, ich rodziców i animatorów. 

•	 Katecheza chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych przed 
chrztem ich dziecka o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

•	 Nabożeństwo czerwcowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. 

INNE INFORMACJE
•	Msza święta z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie będzie  

10 czerwca (piątek) o godz. 18.00. 
•	 Rodzinna pielgrzymka do Kodnia i Pratulina w sobotę 11 czerwca. 

Wyjazd autokarem o godz. 7.00 z parkingu przy naszym kościele. Za-
praszamy młodzież, kandydatów do bierzmowania, Duchowych Nie-
wolników NMP, wszystkich chętnych. Zapisy w zakrystii, u ks. Ireneusza  
(tel. 500 636 490). 

•	 Rozpoczynają się zapisy na Wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży:
•	 Oaza dzieci Bożych i młodzieży 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.
•	 Karty zgłoszeniowe w zakrystii. Przy zapisywaniu się na Okuninkę i na 

wycieczkę w góry opłacamy zaliczkę 100 zł. 
•	 Spotkanie dla rodziców i młodzieży z naszej parafii, która chce rozpo-

cząć swoje przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowa-
nia będzie w niedzielę 12 czerwca o godz. 15.00 w kościele. Do przy-
gotowań zapraszamy młodzież chętną z klas siódmych, ósmych i szkół 
średnich (klasy podane już po promocji). Zapisy rozpoczną się 14 czerw-
ca i będą trwały do końca miesiąca. 

•	 Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako ministrant. 
Zapraszamy chłopaków od klasy drugiej SP i starszych. Spotkania są w piąt-
ki o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. Można przyjść i zapisać się.

•	 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.

Wspomożenie wiernych  
– módl się za nami! 

2 4  m a j a 
o b c h o d z i l i -
śmy w Kościele 
wspomnienie 
Matki Bożej 
Wspomożyciel-
ki. 

Kult Matki 
Zbawiciela za-
czął się rozwijać 
wśród wiernych 
od początków chrześcijaństwa. Wielka ufność w Jej przemożną przyczy-
nę u Syna nakazywała uciekać się do Maryi w każdej potrzebie. Matka Boża 
jest bardzo bliska człowiekowi. Stała się osobą łączącą w sobie z jednej stro-
ny centrum tajemnicy zbawienia, a z drugiej cichość i skromność. Teologia 
zwróciła uwagę, że jednym z najważniejszych przymiotów i charyzmatów 
Bogurodzicy jest niepowtarzalna empatia, cierpliwość i łagodność, pozwa-
lająca nazwać Ją wspomożycielką człowieka.

Wszystkie wezwania i prośby kierowane do Matki Bożej Kościół wy-
raził w tytule Wspomożycielki Wiernych. Pierwszym, który w historii Ko-
ścioła użył słowa „Wspomożycielka”, jest św. Efrem, diakon i największy 
poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że Maryja jest 
orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych. W tym 
samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grze-
gorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), 
kiedy pisze, że jest Ona „nieustanną i potężną Wspomożycielką”. Z treści 
pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo „Wspomożycielka” rozu-
mieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić 
może. W tradycji łacińskiej o wspomożenie ze strony Matki Chrystusa zwra-
cano się w czasach kataklizmów, epidemii i wojen. W miastach wznoszono 
kolumny i figury z inskrypcjami „Maryjo, pomagaj nam!”. Po zwycięstwie 
nad Turkami w bitwie pod Lepanto w 1571 roku papież Pius V włączył do 
Litanii loretańskiej wezwanie: Wspomożycielko wiernych, módl się za nami”

Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas 
Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspo-
możycielki był jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 r. 
dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej proś-
bę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicz-
nym kalendarzu polskim. Naród polski od wieków wyróżnia się wielkim 
nabożeństwem do Matki Bożej, a w historii Polski było wiele dat, kiedy 
doznawaliśmy Jej szczególnej opieki. W 2013 roku zostało ustanowione 
polskie sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w salezjańskiej 
parafii w Rumii na Kaszubach.

Uwielbiajmy Pana Jezusa w Jego Matce Maryi. Ona jest zawsze blisko nas, 
wysłuchuje i pociesza. Jeden z hymnów wczesnochrześcijańskich Matkę Bożą 
opisuje tak: „w powietrzu modlitewnie rozpościera czcigodne ręce swoje, 
prosząc o pokój dla świata, umocnienie i zbawienie dusz naszych”. Pamię-
tajmy o tym i nieustannie uciekajmy się do naszej Wspomożycielki. (G Ł-K) 
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Babcia z dziadkiem oglądają dziennik telewizyj-
ny. Słyszą informację:
– Podwyżce leków, która będzie od 1 czerwca, 
towarzyszyć będą działania osłonowe, w posta-
ci obniżki kosztów pogrzebu.
SKUTECZNOŚĆ
Zamężne koleżanki przy kawie rozmawia-
ją o potrzebie wewnętrznego spokoju i wyci-
szenia się. Jedna z nich mówi:
– Ja to jestem niespotykanie spokojną osobą… 
Ale jak wrzasnę na moje dzieci, żeby natych-
miast zrobiły porządek, to nawet te u sąsia-
dów w bloku biorą się za sprzątanie.
PRZECHWAŁKI
Piesek do pieska w psim języku:
– Nauczyłem mego pana pewnej sztuczki. Gdy mu 
daję łapę, on strasznie cieszy się i daje mi swoją.
PO DRODZE
Żona dzwoni do męża:
 – Jak będziesz wracał z pracy, wstąp do wa-
rzywniaka i kup koperek.
 – Hm… koperek? Czyli to takie zielone z pie-
truszki?
MATRYMONIALNE PLANY
Pracownik do dyrektora:
– Panie dyrektorze, mam nieśmiałą prośbę do 
pana o podwyżkę. Pracuję już tu tyle lat, a poza 
tym zamierzam w przyszłym miesiącu się ożenić. 
Moja narzeczona jest też bardzo wymagająca.
– Ja wiem, że pański zarobek nie wystarcza na 
to, by się ożenić, ale proszę mi uwierzyć, pew-
nego dnia będzie pan mi wdzięczny za to, że nie 
dałem panu podwyżki!
PACJENCI
Na szpitalnym korytarzu spotyka się chło-
pak z dziewczyną:
– Na co chorujesz?
– Na depresję.
– A ty?
– Ja na astmę.
– Jak możesz mieć depresję? Przecież życie jest 
takie piękne!
 – Tak? A jak ty możesz mieć astmę, skoro wokół 
nas jest tyle powietrza.

Jesteście żywym tabernakulum
21 maja w naszej parafii ponad 
140 uczniów klas trzecich  
przyjęło po raz pierwszy Komu-
nię Świętą. 

To ogromne przeżycie dla dzieci i ich ro-
dzin. Uroczystość poprzedziły spotkania, które 
miały przygotować młodych parafian do god-
nego i jak najbardziej świadomego przyjęcia 
Ciała Pana Jezusa. Każda katecheza prowa-
dzona przez ks. Mariusza Barana przybliżała 
dzieci do Boga i pokazywała jak wielką łaską 
jest sakrament Eucharystii i sakrament poku-
ty. Jakie emocje towarzyszyły dzieciom przed 
spowiedzią i nadchodzącym dniem Pierwszej 
Komunii Świętej? 

Maja: Serce bardzo mi biło, gdy podchodzi-
łam do konfesjonału. Bałam się, że zapomnę 
grzechów lub formuły spowiedzi, ale wszystko 
poszło dobrze. Nawet kartka z grzechami, któ-
rą sobie po kryjomu schowałam do kieszeni na 
wypadek, gdybym o czymś zapomniała, w ogó-
le się nie przydała. Ksiądz był miły i pomocny. 
Po spowiedzi czuję się jak nowo narodzona. 
Jakby ktoś zmył ze mnie wszystkie złe uczynki. 
Teraz z niecierpliwością czekam aż Jezus za-
mieszka w moim sercu.

Marta: Nie mogę się doczekać, kiedy po 
raz pierwszy przyjmę Komunię Świętą. Wtedy 
wreszcie będę mogła podczas niedzielnych 
Mszy świętych wspólnie z rodzicami przyjmo-
wać Ciało Pana Jezusa. Do tej pory mogłam 
tylko obserwować i cierpliwie czekać.

Julek: Dla mnie pierwsza spowiedź była 
niesamowitym przeżyciem. Czułem się dziw-
nie, tak jak jeszcze nigdy do tej pory się nie 
czułem. Trudno mi to nawet opisać. To była taka 
lekkość i spokój. 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, 
mimo niesprzyjającej pogody, była pięk-
na i wzruszająca. Dzieci z drżącymi sercami 

 Q Piątek 3 czerwca
Spowiedź święta
18.00 – Eucharystia
Nabożeństwo czerwcowe
19.30 – Nieszpory
Zapisanie się uczestników, konferencja wpro-
wadzająca
20.30 – Droga Światła

 Q Sobota 4 czerwca
7.00 – Eucharystia 
9.00 – Jutrznia i Namiot Spotkania
10.30 – konferencja
11.00 – spotkanie w małych grupach
12.00 – próba muzyczna i liturgiczna
15.00 – Celebracja sakramentu pokuty i pojednania
17.00 – Akatyst do Ducha Świętego (dolny kościół)
19.00 – nabożeństwo różańcowe, rozmyślanie 
20.00 – przygotowanie do Eucharystii

20.30 – Eucharystia z Nieszporami Wigilii Uro-
czystości Zesłania Ducha Świętego – odnowie-
nie sakramentu bierzmowania
Wieczór Uwielbienia

 Q Niedziela 5 czerwca
w dolnym kościele
8.00 – Jutrznia
8.45 – spotkanie w małych grupach zakończone 
modlitwą różańcową
kawa, herbata
10.30 – Namiot Spotkania
11.00 – konferencja
w kościele
15.30 – Celebracja Wybrania z kandydatami  
do bierzmowania
16.30 – Eucharystia
Agapa w dolnym kościele 
19.00 – Godzina Świadectwa w dolnym kościele

PARAFIALNA OAZA MODLITWY - OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO
Zapraszamy do udziału. Każdy może przyjść. 

20.00 – Nieszpory w kościele, zakończenie Oazy 

podchodziły kolejno do kapłana, by po raz 
pierwszy przyjąć Ciało Chrystusa. Wszystkie 
pięknie śpiewały, wielbiąc Pana i dziękując za 
owocny czas przygotowań oraz dar Eucharystii. 

W białym tygodniu, tradycyjnie, dzieci ko-
munijne spotykały się na codziennych Mszach 
świętych i nabożeństwach majowych. – Przy-
chodzicie do kościoła ubrani na biało, jak w dniu 
Pierwszej Komunii Świętej, bo jesteście teraz 
mieszkaniem Pana Boga, jesteście żywym ta-
bernakulum – mówił ks. Mariusz. – Odnawiając 
przyrzeczenia chrzcielne, zawierzając się Maryi, 
składając przyrzeczenia abstynenckie, odda-
jecie się całkowicie Bogu. Nie dajcie się skusić 
szatanowi ładnie opakowanym grzechem. A na-
wet jeśli zdarzy Wam się jakiś błąd, wiecie już 
teraz co zrobić, by jak najszybciej wrócić do 
Boga i móc przyjmować Eucharystię – zwracał 
się do dzieci kapłan.

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten cudowny 
czas, za mądre przygotowanie do sakramentów 
przez ks. Mariusza, za wszechogarniającą miłość, 
która wlała się do serc dzieci wraz z przyjęciem 
Ciała Pan Jezusa. Oby zawsze pozostały wierne 
Bogu i nie dały się zwieść pokusom tego świata. 

EDYTA ZDUNEK

zdjęcie FotoZarzycki


