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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 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Z darem modlitwy,  
z łaską wiary konsekwentnej  
– przyjdź, Duchu Święty!
Rozważania do Słowa Bożego z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
DUCH ŚWIĘTY WAS WSZYSTKIEGO  

NAUCZY (J 14, 15-16. 23b-26)
Oto Chrystus mówi z kolei: A Pocieszyciel, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja 
wam powiedziałem (J 14, 26). Duch Święty będzie 
Pocieszycielem Apostołów oraz Kościoła, jako stale 
obecny wśród nich – choć niewidzialny – Nauczy-
ciel tej samej Dobrej Nowiny, co Chrystus. „Na-
uczy” i „przypomni” – to znaczy nie tylko, że w sobie 
właściwy sposób będzie nadal pobudzał do roz-
powszechniania Ewangelii zbawienia, ale znaczy 
także, iż będzie dopomagał we właściwym zrozu-
mieniu treści Chrystusowego Orędzia, że zapewni 
mu ciągłość i tożsamość wśród zmieniających się 
warunków i okoliczności. Duch Święty sprawi więc, 
że w Kościele trwać będzie zawsze ta sama Praw-
da, jaką Apostołowie usłyszeli od swego Mistrza.

św. Jan Paweł II, encyklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM, nr 4

Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać 
jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. 
Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wy-
robić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my 
nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez 
wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta zie-
mia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy by-
liśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców 
życia bez deszczu zesłanego z woli niebios. 

Nasze ciała przez obmycie w wodzie chrztu 
otrzymały dar jedności, dzięki któremu staną się 
niezniszczalne, dusze zaś zjednoczył Duch Święty. 

Ta ożywcza rosa Boża jest nam konieczna, aby-
śmy nie zostali spaleni i nie stali się bezużytecz-
ni, a jak mamy oskarżyciela, mieli również Obrońcę.
Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom (księga 3, 17, 1-3) 

Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia 
dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający 
wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego 
na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych 
cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia 
Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen. (xIJ)

Wreszcie nadszedł wielki i święty dzień 
Pięćdziesiątnicy. Od zmartwychwstania Jezusa 
upłynęło 50 dni wielkanocnej radości. Dziś finał 
Okresu Wielkanocnego. Zesłanie Ducha Świętego 
jest jakby pieczęcią zbawczej działalności Jezusa 
na tym świecie, jest wypełnieniem Jego obiet-
nic o mocy z wysoka, o Paraklecie – Pocieszy-
cielu i Obrońcy, o Nauczycielu i Lekarzu, o Duchu 
Miłości, który wylewa się na nas jak woda, roz-
pala nas jak ogień, porusza nas jak wiatr. Ucznio-
wie i uczennice Pana byli posłuszni Jego słowu 
– wytrwale się modlili w oczekiwaniu na Ducha 
Świętego, trwali na modlitwie w Wieczerniku 
razem z Maryją. Potrafili się zgromadzić wszyscy 
razem i modlić się z wiarą i odwagą, bez narzeka-
nia, że za długo, za dużo, za ciężko. Bóg zna nasze 
serce i wie z jakim nastawieniem modlimy się, 
czyli słuchamy Go i z Nim rozmawiamy. 

W niedzielę Pięćdziesiątnicy Duch Święty jak-
by gwałtowny wicher uderzył w Wieczernik, na-
pełnił cały dom. Duch Święty bardzo radykalnie 
porusza człowieka ku nawróceniu i wypełnia jego 
wnętrze, gdy otrzymuje na to zgodę. Nawrócenie 
jest bowiem dziełem łaski, którą można i warto 
przyjąć. O napełnienie Duchem Świętym trzeba 
się modlić i to każdego dnia; nie wystarczy że 
odmówimy jakieś modlitwy w ramach nowenny, 
przed bierzmowaniem, przed nauką, przed pod-
jęciem trudnej decyzji itp. My możemy być w sta-
łej przyjaźni z Osobą Ducha Świętego, bo On jest 
Kimś, jest Bogiem. Zachęcam i proszę, abyśmy się 
modlili o dar Ducha Świętego przynajmniej na 
początku dnia, zanim jeszcze pójdziemy do szko-
ły, pracy, swoich codziennych obowiązków. Z Du-
chem Świętym jest zawsze dobrze. Gdy mamy 
moc Ducha Świętego, nie musimy się bać i nie 
płaczemy nad sobą. 

Duch Święty objawił się też w postaci rozdzie-
lających się języków ognia, bo On jeden i jedyny 
udziela się każdemu i wszystkim jak chce; i prze-
bywa w każdym, kto Go zaprosi i podtrzyma to 
zaproszenie. W czasie chrztu świętego otrzy-
maliśmy Ducha Świętego i staliśmy się Jego 
świątynią. Nie wypędzajmy Go ze swego serca 
przez grzech śmiertelny, bo właśnie pozbawieni 
łaski Bożej jesteśmy osamotnieni, zniszczeni we-
wnętrznie, narażeni na kolejne pokusy i bardzo 
słabi. Ogień Ducha Świętego pali śmieci naszych 
grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. 
Regularna i przygotowana spowiedź chroni nasze 
serce, aby nie stało się wysypiskiem śmieci tego 
świata. Ogień Ducha Świętego daje też światło 
wiary, czyli światło Chrystusa, które wskazu-
je właściwą drogę i przy którym inni mogą się 
zgromadzić, aby razem pójść do nieba. Ogień 
Ducha Świętego daje ciepło miłości Bożej. Czło-
wiek dotknięty przez Ducha Świętego czuje się 
kochany przez Boga Ojca, z wdzięcznością przyj-
muje miłość Jezusa w słowie Bożym, w modlitwie  
i w sakramentach i coraz bardziej kocha ludzi, 
kocha Kościół, którym kieruje Paraklet – obieca-
ny i zesłany Duch Ojca i Syna. 

Duch Święty jest nam niezbędny, abyśmy po-
dobali się Bogu, żyli po Bożemu, bez lęku, jako 
nowi ludzie, realizujący nowe przykazanie mi-
łości. Nie trzeba się bać modlitwy o dar Ducha 
Świętego. Czy już się modlisz o Jego zesłanie na 
ciebie, na twoją rodzinę, na różne wspólnoty, na 
parafię, na Ojczyznę, czyli na Kościół, w którym te 
wszystkie rzeczywistości są zawarte? (xIJ)
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Namaszczenie chorych  
to sakrament uzdrowienia

Jeśli ktoś z Was lub Waszych bliskich cierpi z powodu choroby, 
czeka na poważną operację lub zabieg i potrzebuje umocnienia 
na duszy oraz ciele, to Msza św., która odbędzie się w naszej pa-
rafii 10 czerwca jest właśnie dla niego. Podczas tej Eucharystii bę-
dzie udzielany sakrament namaszczenia chorych, błędnie kojarzony przez 
wiele osób z tak zwanym ostatnim namaszczeniem. O to, czym jest ten 
sakrament i kto może go przyjmować zapytaliśmy ks. Mariusza Barana. 

 – Msza święta 10 czerwca zostanie odprawiona w intencji wszystkich 
chorych. Głównym tematem tej liturgii będzie działanie Jezusa przez sa-
krament namaszczenia chorych. Będzie on udzielany po homilii wszystkim 
osobom potrzebującym wsparcia w zmaganiach z różnego rodzaju dole-
gliwościami. Sakrament to znak widzialny, przez który działa niewidzial-
na łaska Boża. Znak widzialny to namaszczenie dłoni oraz czoła olejem 
świętym, pobłogosławionym przez księdza biskupa w Wielki Czwartek 
na Mszy krzyżma. Poprzez namaszczenie Jezus umacnia człowieka, od-
puszcza mu grzechy, daje siłę do pokonania choroby i nieulegania poku-
som, przynosi ulgę w cierpieniu fizycznym i duchowym. Człowiek przez 
namaszczenie łączy swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa, nadaje mu 
wyższy sens i wartość. To sakrament, który jest lekarstwem, daje łaskę 
uświęcającą, a w przypadku śmierci otwiera drogę do wieczności. Dlatego 
bardzo ważne jest, byśmy pilnowali w przypadku bliskich osób, które są 
już u schyłku życia, by do takiego sakramentu przystąpiły. 

 Q  Czy każdy wierny może taki sakrament przyjąć, niezależnie 
od tego, jak poważnie choruje? 

– Ten sakrament na-
leży do sakramentów 
uzdrowienia. Można go 
przyjąć wiele razy w ży-
ciu w przypadkach kiedy 
znacznie pogarsza się 
stan zdrowia, gdy jest 
zagrożenie życia lub nie-
bezpieczeństwo śmierci, 
na przykład przed ope-
racją. Sakrament ten 
jest także przeznaczony 
dla ludzi w podeszłym 
wieku, którzy są na-
rażeni na różnego rodzaju schorzenia związane z upływem lat. Nie ma 
wytycznych mówiących o tym, że możemy ten sakrament przyjąć np. raz 
na pół roku. Jeśli stan zdrowia się pogarsza lub mamy zaplanowane dwie 
operacje w ciągu miesiąca, przychodzimy przed każdą z nich. 

 Q Czy sakrament namaszczenia chorych jest udzielany dzieciom? 
– Tak, ale jest warunek. Możemy go udzielić tylko wtedy, kiedy dziec-

ko używa rozumu i jest świadome tego, co się z nim dzieje. Przyjmujemy,  
że taki warunek spełnia już około dziewięcioletnie dziecko, będące  
po pierwszej Komunii Świętej. 

 Q Warto jeszcze raz podkreślić, że sakrament namaszczenia cho-
rych nie jest ostatnim namaszczeniem. 

– To bardzo błędna nazwa tego sakramentu, która niestety jeszcze funk-
cjonuje w wielu domach. To nie jest ostatnie namaszczenie, to sakrament 
uzdrowienia, a nie śmierci. Przystąpić mogą, a nawet powinni, nie tylko 
ludzie starsi, ale wszyscy, którzy potrzebują umocnienia w walce z cho-
robą fizyczną, psychiczną czy duchową. Przez błędne nazewnictwo jest to 
sakrament niedoceniany, kojarzony tylko z przygotowaniem do śmierci. 
Namaszczenie chorych jest ustanowione przez Jezusa i On przez ten sakra-
ment działa, umacnia nas łaską uzdrawiającą. 

 Q O uzdrowienie i uwolnienie będziemy się modlić także po Mszy 
świętej, podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem? 

– Druga część nabożeństwa będzie przebiegała podobnie, jak do-
tychczas. Rozpoczniemy od modlitwy do Ducha Świętego, a później za 
wstawiennictwem św. Szarbela i św. Rity będziemy prosić o uzdrowienia 
na duszy i ciele. To święci, którzy są bardzo pomocni, aktywnie pracu-
ją w niebie i wypraszają pomoc oraz łaski dla ludzi cierpiących. Jest dużo 
świadectw ukazujących ich wsparcie, więc i my o to wsparcie poprosimy.  
Na koniec będzie jeszcze egzorcyzmowana sól. 

 Q Warto jeszcze wspomnieć o świadectwach... 
– Jeśli są osoby, które doświadczyły uwolnienia lub uzdrowienia po 

poprzednich Mszach świętych, warto, żeby się podzieliły z innymi, dając 
świadectwo. To bardzo potrzebne i umacniające, więc serdecznie zachę-
cam do otwartego mówienia o wymiernym działaniu Pan Boga w naszym 
życiu. Proszę tylko o wcześniejsze zgłoszenie się do mnie i krótką rozmowę, 
nawet przed samą Mszą św. Zapraszam i zachęcam do wspólnej mo-
dlitwy, 10 czerwca o godz. 18.00.

EDYTA ZDUNEK

Zaproszenie Apostolatu 
Pomocy Duszom Czyśćcowym

APDC serdecznie zaprasza Członków, Sympatyków oraz Osoby chcące 
wstąpić do Apostolstwa Pomocy Duszom Cierpiącym w Czyśćcu na wyjazd 
do Częstochowy 1-12 czerwca 2022 r. pod hasłem: Z Maryją opróżnijmy 
czyściec. Jest to już piąta pielgrzymka, a w tym roku szczególna, ponie-
waż przypada 40-lecie APDC. W czuwaniu będą tradycyjnie uczestniczyć 
Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych.

I CZĘŚĆ – BAZYLIKA Zaczynamy o godz. 15.00 – Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Następnie uczestniczymy w konferencji oraz we Mszy świę-
tej. O 18.30 jest przewidziana przerwa na posiłek (we własnym zakresie).

II CZĘŚĆ – KAPLICA CUDOWNEGO OBRAZU Wznawiamy czuwanie 
o godz. 20.00 - Akatystem. Potem odśpiewamy Apel Jasnogórski oraz 
weźmiemy udział w Nabożeństwie za zmarłych. Dalej wysłuchamy kon-
ferencji oraz odmówimy różaniec. Będziemy również adorować w ciszy 
Najświętszy Sakrament. Czuwanie zakończymy udziałem we Mszy świę-
tej z liturgii niedzielnej.

CZEKAMY NA WAS i LICZYMY NA TO, IŻ NIE POZOSTANIECIE OBOJĘTNI 
NA POTRZEBY TYCH, KTÓRZY SAMI JUŻ NIE MOGĄ SOBIE POMÓC !!!

Niech przyświeca nam myśl św. Augustyna, który pisał: Czy możecie 
wątpić, że zmarli odniosą wielką korzyść z dzieł miłosierdzia, jeśli modlitwy, 
będące jedynie westchnieniem, dla nich są potężną pomocą?

Wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy 11 czerwca o godz. 8.00  
z parkingu przy naszym kościele. Zapisy u pani Edyty pod nr: 664 178 249.

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 2

•	 Kamil Dmowski, kawaler i Patrycja Domańska, panna,  
oboje z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Norbert Kowal, kawaler i Sandra Jagoda Guzek, panna,  
oboje z parafii tutejszej – zapowiedź 1
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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 6 czerwca 2022 r.
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

1. czytanie (Rdz 3, 9-15. 20) Matka żyjących
Psalm (Ps 87, 1-3. 5-6) Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu

Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego
2. czytanie (Dz 1, 12-14)

Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa
Ewangelia (J 19, 25-27) Oto Matka twoja

6.30 1. + Mariannę i Tadeusza Bieleckich, zmarłych dziadków, chrzest-
nych, wszystkich zmarłych z rodz. Bieleckich, Pawłowskich, 
Trochimiaków – of. córka

7.00 1. + O dar Nieba dla śp. Wiesława Kłosa z racji imienin oraz An-
drzeja – of. Mirosława Kłos

2. + Józefa, Helenę, Tadeusza, Janinę, zmarłych z rodz. Ciozdów
3. + Jana Skoczek w 1 r., zmarłych rodziców: Irenę i Edwarda oraz 

Jadwigę Kanteluk Wieczorek, Jadwigę – of. żona z dziećmi
10.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego – of. żona Teodora
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. + Krystynę Szybka w 8 r., Janinę i Mariana Gryc – of. rodzina 

2. + Mariana Kryckiego – of. syn Artur
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
4. Dziękczynna w intencji Ruchu Światło-Życie w parafii i za Ducho-

wych Niewolników NMP
Nabożeństwo czerwcowe
19.30
20.15 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego 

Wtorek 7 czerwca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI X TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Krl 17, 7-16) Wdowa z Sarepty
Psalm (Ps 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8 (R.: por. 7b))
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata
6.30 1. + Marka Wareluka, Zygmunta i zm. rodziców z obu stron rodziny 

– of. Alina Andraszek
2. + Tadeusza Andraszek – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej

7.00 1. + Stanisława i Anielę Kęcel – of. rodzina
2. + Irenę Ratomską w 7 r. – of. Danuta Doroszenko
3. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, 

Teresę, Janinę, Władysława, zmarłych z rodz. Sysików i Stacho-
wiczów – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Gregorianka:+ Józefa Świniarskiego

2. + Wiesława Duka z racji imienin – of. żona i syn
3. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek, Alinę Guzek i Zdzisławę Mysz-

kę – of. Małgorzata
4. + Jolantę Dybowską – of. Krystyna Staniszewska

Nabożeństwo czerwcowe
Środa 8 czerwca 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
1. czytanie (1 Krl 18, 20-39) Próba na górze Karmel
Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1b))

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
Ewangelia (Mt 5, 17-19) Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

6.30 1. + Joannę Rosę Kowalczyk – of. rodzina Barejów
2. + Irenę Sobiesiak w 3 r. – of. siostra Łucja

7.00 1. Dz.-bł. w intencji 7 r. urodzin Malwiny z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

2. + Jolantę Skłodowską – of. mąż
3. + Janinę w 71 r., Piotra i Stanisławę Zdanowskich oraz zmarłych 

dziadków – of. syn
4. Poza parafią: + Lucjana w 31 r., Władysławę, Eugeniusza, Józefa 

i Zofię – of. rodzina
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 potrzebne łaski dla Sary, o spotkanie auto-
rytetów i dobrych ludzi na swej drodze życiowej przez wsta-
wiennictwo św. Michała Archanioła i przez wstawiennictwo  
św. Józefa – of. rodzice

II. Dz.-bł. w intencji Daniela i Agnieszki z okazji 25 r. Sakramentu Mał-
żeństwa z prośbą o opiekę Świętej Rodziny dla nich – of. mama

III. Dz.-bł. w intencji dzieci: Aleksandra, Mai i Ady z prośbą o ła-
skę żywej wiary, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa na dalsze lata życia – of. rodzice

IV. + Wojciecha Siwińskiego w 13 r. – of. mama
V. + Zygmunta Bojar – of. koleżanki córki Marzeny z sekcji wykonawczej
VI. + Jadwigę Bierkat – of. Natalia Sosnowska-Gryczka
VII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
VIII. + Jadwigę Ejnfocht – of. Kazimierz Niedziółka
IX. + Apolonię Wójcik – of. rodzina
2. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
3. + Rodziców: Janinę w 4 r. i Stanisława w 14 r., brata Stanisława 

Teodorczuk w 43 r. – of. córka
Nabożeństwo czerwcowe
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros 

Czwartek 9 czerwca 2022 r.
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

1. czytanie (Iz 6, 1-4. 8) Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów
albo 1. czytanie (Hbr 2, 10-18) Ten, który uświęca,  

jak i ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą
Psalm (Ps 23 (22), 2-3. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Ewangelia (J 17, 1-2. 9. 14-26) Za nich Ja poświęcam w ofierze  
samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie

6.30 1. Dz.-bł. o nawrócenie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty 
i Lusi - Łucji

2. + Sewerynę i Wacława Kupę
7.00 1. Dz.-bł. w 6 r. święceń kapłańskich syna Kamila – of. mama  

z rodzeństwem
2. + Albinę, Wincentego, Michała, zmarłych Bałdygów, Antonię  

i Adama Węgrzynów, Stefanię i Bronisława Paczuskich  
– of. Barbara Osiełowska

3. + Janinę Olkowską z okazji imienin – of. koleżanka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Męża Kazimierza Niedzielaka w 23 r., syna Waldemara i Łu-
kasza oraz zmarłych rodziców: Eugenię i Stanisława – of. żona

3. + Bronisława, Annę, Wojciecha i Mariana – of. Janusz Nasiłowski
4. + Jana Modrzewskiego z racji imienin i zmarłych rodziców z obu 

stron – of. p. Modrzewska
Nabożeństwo czerwcowe
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 10 czerwca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI X TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-16) Bóg objawia się Eliaszowi
Psalm (Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 8b))

Szukam, o Panie, Twojego oblicza
Ewangelia (Mt 5, 27-32) Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości
6.30 1. Dz.-bł. w 1 r. urodzin Witolda z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę św. Józefa – of. rodzice
2. + Mieczysława Badowskiego w 1 r. oraz zmarłych dziadków: Alek-

sandra i Kazimierę Kozłowskich, Irenę i Stanisławę – of. córka
7.00 1. Dz.-bł. w 20 r. ślubu Ewy i Roberta z prośbą Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżonkowie
2. + Jadwigę Stefaniuk w 17 r., Lucjana, Wiesławę, Arkadiusza  

i zmarłych z rodziny – of. rodzina
3. + Bolesławę Popek w 23 r., Jana, Zygmunta, Marię Gajowniczek, 

Zofię, Tadeusza, Lidię, Dariusza, Jana, Wiesława Sadokierskich 
– of. Zofia Szczepanik

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8



Strona 4 OPIEKUN nr 23 5 czerwca 2022 r.

Informacje o życiu parafii (5.06)

Odeszli do Pana
+ Ryszard Zając

+ Krystyna Słupska
+ Apolonia Wójcik

+ Stanisława Ścibor 
æ

 Q NIEDZIELA 5 czerwca: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, pierwsza 
niedziela miesiąca

•	 Trwa Parafialna Oaza Modlitwy – program w poprzednim numerze 
„Opiekuna”.

•	 Kończy się Okres Wielkanocny. 
•	 Msza święta z racji Poświęcenia Pól mieszkańców Kolonii Strza-

ła 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. 
•	 Dziś przeżywamy 23. rocznicę Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Sie-

dlec. Msza św. w katedrze o godz. 16.00, po Mszy św. będzie procesja na 
błonie pod krzyż papieski – „Marsz dla życia i rodziny”.

•	 Dziś zbiórka ofiar do puszek na budowę kościołów w naszej diecezji.
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

•	 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca Pana Jezusa  
codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 Q PONIEDZIAŁEK 6 czerwca: Święto NMP Matki Kościoła.

•	 W tym dniu Msze święte o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. 
•	 Na Mszę świętą o godz. 18.00 szczególnie zapraszamy: 
•	 Duchowych Niewolników NMP, by w modlitwie wspólnie podziękować 

za rekolekcje 33 – dniowe i zawierzenie, które się obyło 31 maja
•	 wszystkich członków Ruchu Światło -Życie (dzieci, młodzież, rodziny 

Domowego Kościoła, osoby dorosłe) w święto patronalne. Po Mszy 
świętej i nabożeństwie czerwcowym nastąpi odczytanie aktu oddania 
Ruchu pod opiekę Niepokalanej

•	 O godz. 19.30 w kościele modlitwa Nieszporów
•	 O godz. 20.15 w dolnym kościele spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

 Q WTOREK 7 czerwca:
•	 Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego.

 Q ŚRODA 8 czerwca:
•	 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. 

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

ros w kościele
 Q CZWARTEK 9 czerwca: Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecz-

nego Kapłana 
•	 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świę-

tej wieczorowej do godz. 21.00. W modlitwie pamiętamy o kapłanach  
i o sprawie powołań kapłańskich. W czasie adoracji od godz. 20.00 moż-
liwość spowiedzi. 
 Q PIĄTEK 10 czerwca: 23 rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Siedlcach

•	Msza święta z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych 
oraz adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami o uzdro-
wienie i uwolnienie rozpocznie się o godz. 18.00. Na zakończenie mo-
dlitw odbędzie się błogosławieństwo soli. 

•	 W Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy ul. Brzeskiej 37 w Siedlcach 
odbędzie się kolejne Nocne Czuwanie Młodych, które rozpocznie 
się o godz. 20.00 – zapraszamy młodzież. 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
2. + Jana, Apolonię, Franciszkę, Antoniego, Helenę i Stanisława 

oraz zmarłych z rodzin Serzysków i Kajków – of. córka
3. + Eugenię Florczuk i zmarłych z rodz. Kardaczów – of. córka
4. W intencji wszystkich chorych o łaskę uzdrowienia i uwolnienia 

na ciele i duszy
Nabożeństwo czerwcowe – adoracja Najświętszego Sakramentu  

z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 
Sobota 11 czerwca 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA
1. czytanie (Dz 11, 21b-26; 13, 1-3) Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego

Psalm (Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b))
Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość

Ewangelia (Mt 10, 7-13) Wskazania na prace apostolską
6.30 1. + Jana Artycha w 11 r. – of. matka
7.00 1. Dz.-bł. w 31 r. urodzin córki Anny oraz w 33 r. ślubu Jana i Ja-

dwigi z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
2. Dz.-bł. w intencji Emila z racji 35 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. żona z dziećmi
3. + Czesława Januśkiewicz w 29 r. – of. rodzina

17.00 Ślub: Mateusz Ciuruś i Paulina Pogonowska
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Wiesława w 4 r., Mieczysława i zmarłych z rodz. Siurków  
i Kokoszków – of. Jadwiga Kokoszka

3. + Ksawerego i Anielę Szkup 
4. + Czesława Troć w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Niedziela 12 czerwca 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

1. czytanie (Prz 8, 22-31) Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)) Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
2. czytanie (Rz 5, 1-5) Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym
Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Mirosława Demianiuka i zmarłych z obu stron rodziny
8.30 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Eugenię Ostasz w 14 r.
3. + Alinę, Józefa Szczepanik, Halinę Grzebisz, Kazimierza Grzebi-

sza i dziadków z obu stron rodziny – of. rodzina
9.45 Modtitwa wypominkowa
10.00 1. Dz.-bł. w 29 r. ślubu Krzysztofa i Mirosławy Osińskich z prośbą  

o Boże błogosławieństwo o opiekę św. Józefa dla nich i ich  
córek Magdy i Sylwii

2. Dz.-bł. w 1 r. ślubu Macieja i Magdaleny z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich i ich dziecka

3. + Jana w r. śmierci i Reginę Matwiejczuk – of. Bogdan Wójcik
11.30 1. Dz.-bł. w 9 r. ślubu Anny i Emila Głuchowskich z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich 
dzieci – of. małżonkowie

2. Dz.-bł. w 19 r. urodzin córki Amelii z prośbą o opiekę Matki  
Bożej, światło i dary Ducha Świętego

13.00 1. W intencji Parafian
2. Z racji poświęcenia pól w Strzale

Spotkanie rodziców i dzieci z klas drugich przygotowujących się do pierwszej 
Komunii Świętej

15.00 Spotkanie nowych kandydatów do bierzmowania i ich rodziców
16.30 1. + Mariannę i Norberta, oraz dziadków z obu stron rodziny
18.00 1. + Józefę, Antoniego i ich córkę Ewę oraz zmarłych z rodz. Bie-

leckich – of. rodzina
Nabożeństwo czerwcowe – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
19.00 Katecheza chrzcielna
20.00 Nieszpory (kościół)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Dziękujemy osobom,  

które składają ofiary na tacę 
i wpłacają na konto.

•	pan Łukasz z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	pani Michalina z ul. Chrobrego 9 – 100 zł

 Q SOBOTA 11 czerwca: 
•	 Pielgrzymka do Kodnia i Pratulina. Wyjazd autokarem o godz. 

7.00 z parkingu przy naszym kościele. Zapraszamy młodzież, kandy-
datów do bierzmowania, Duchowych Niewolników NMP, wszystkich 
chętnych. Zapisy do 9 czerwca włącznie w zakrystii, u ks. Ireneusza 
(tel. 500 636 490). 

•	 Wyjazd na pielgrzymkę na Jasną Górę organizowaną przez APDC  
– info w oddzielnym artykule. 
 Q NIEDZIELA 12 czerwca: Uroczystość Najświętszej Trójcy 

•	 Kończy się czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej.
•	 Nabożeństwo wypominkowe o godz. 9.45. 
•	 Msza święta z racji Poświęcenia Pól mieszkańców Strzały o godz. 13.00.
•	 Spotkanie rodziców i dzieci z klas drugich szkoły podstawowej przy-

gotowujących się do pierwszej Komunii Świętej odbędzie się po Mszy 
świętej o godz. 13.00. Spotkanie klas pierwszych będzie 19.06 również 
po Mszy świętej o godz. 13.00.

•	 Spotkanie dla rodziców i młodzieży z naszej parafii, która chce 
rozpocząć swoje przygotowania do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania będzie o godz. 15.00 w kościele. Do przygotowań 
zapraszamy młodzież chętną z klas siódmych, ósmych i szkół średnich 
(klasy podane już po promocji). Zapisy rozpoczną się 14 czerwca i będą 
trwały do końca miesiąca. 
 Q ROCZNICA BIERZMOWANIA Z DNIA 10 CZERWCA 2021 R.

•	 Zapraszamy młodzież, która rok temu przyjmowała bierzmowanie,  
na Mszę świętą w rocznicę tego wydarzenia w niedzielę 12 czerwca.
- 16.15 przygotowanie do Mszy świętej
- 16.30 Eucharystia
- spotkanie w dolnym kościele, modlitwa o dar Ducha Świętego i agapa

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. Po liturgii spotkanie doro-
słych i młodzieży zainteresowanych udziałem w projekcie ewangeliza-
cyjnym Misterium „Otrzymacie Dar Ducha Świętego”. 

INNE INFORMACJE
•	 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  

Poręba) w dniach 23-30 sierpnia br.
•	 Karty zgłoszeniowe w zakrystii. Przy zapisywaniu się na Okuninkę  

i na wycieczkę w góry opłacamy zaliczkę 100 zł. 

•	 Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako mini-
strant. Zapraszamy chłopaków od klasy drugiej SP i starszych. Spo-
tkania odbywają się w piątki o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. 

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

Serdecznie dziękujemy ro-
dzicom i dzieciom pierw-
szokomunijnym za dar dla 
naszej parafii. Ze złożonych 
ofiar został zakupiony tron 
pod monstrancję, który bę-
dzie służył do podwyższenia 
monstrancji wystawionej na 
ołtarzu tak, aby Najświętszy 
Sakrament był lepiej widocz-
ny. Bóg zapłać!

Niepokalana Matko  
Kościoła, prowadź nas!
Święto Maryi, Matki Kościoła obchodzone jest  
w poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

W Polsce zostało wprowa-
dzone do kalendarza liturgicz-
nego 4 maja 1971 r., za zgodą 
papieża Pawła VI, a więc jest 
już obchodzone w naszym kra-
ju ponad 50 lat. Decyzją papie-
ża Franciszka obchodzenie tego 
wspomnienia na świecie zo-
stało ustanowione od 21 maja 
2018 roku. Można więc po-
wiedzieć, że to właśnie Polska 
(obok Argentyny) była prekur-
sorem tego obchodu. Od wielu 
lat to polscy biskupi zabiegali 
o ustanowienie tego wspo-
mnienia. Maryję ogłosił uro-
czyście Matką Kościoła papież 
Paweł VI 21 listopada 1964 r., 
a uczynił to w odpowiedzi na 
prośbę polskich biskupów. 

Prymas Polski, kard. Ste-
fan Wyszyński przemawiając 
w czasie sesji Soboru Waty-
kańskiego II wskazywał na 
konieczność ogłoszenia Ma-
ryi Matką Kościoła. Prymas 
wówczas przyjechał do Rzymu  
z podpisanym przez polskich 

biskupów memoriałem uzasadniającym ten maryjny tytuł.
Dzieje Apostolskie podają, że w momencie Zesłania Ducha Świętego  

w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy trwali jednomyśl-
nie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego 
(Dz 1, 14). Zatem, Maryja razem z Apostołami przeżyła zstąpienie Ducha 
Świętego na Kościół, od tej chwili, towarzyszy nam jako Wspomożenie 
Wiernych i Matka Kościoła.

Ks. Franciszek Blachnicki – założyciel Ruchu Światło-Życie Maryję czcił 
w wyjątkowy sposób pod tytułem Niepokalanej. Był zafascynowany po-
stacią ojca Maksymiliana Kolbego. W Niepokalanowie spędził kilka mie-
sięcy, kiedy został wyrzucony z diecezji katowickiej przez narzuconego 
przez komunistów zarządcę diecezji. Odpowiadając na decyzję papieża 
Pawła VI, założyciel ruchu oazowego do tytułu Niepokalanej dodał drugi 
tytuł – Matki Kościoła. Niepokalana Matka Kościoła - to określenie zna-
ne wszystkim oazowiczom. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych takie 
wezwanie nosiła tymczasowa kaplica w rodzącym się Centrum Ruchu 
Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. 11 czerwca 1973 r., w święto 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, ówczesny kard. Karol Wojtyła 
oddał Ruch Światło – Życie Niepokalanej Matce Kościoła oraz poświecił 
Jej figurę znajdująca się w centrum ruchu oazowego. Akt oddania Ma-
ryi jest co roku w święto Matki Kościoła ponawiany przez moderatorów  
i odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie. Ks. Blachnicki uznał go bo-
wiem za „akt konstytutywny”, a więc stojący u podstaw ruchu oazowego.  

Ks. Franciszek wskazywał również, że Maryja stała się Matką Kościoła 
przez oddanie się Jezusowi i mówił: Każdy członek Kościoła ma być na 
wzór Maryi oddany Chrystusowi w sposób osobowy przez wiarę i miłość. 
To oddanie prowadzi do zaangażowania w Kościół, do przeżywania wspól-
noty Kościoła jako Matki, która rodzi w nas zbawienie, do bezinteresownej 
służby, otwarcia na Ducha Świętego, do wiary i miłości. Maryja – Matka 
Kościoła nie stoi więc ponad Kościołem, ale jest dla nas wzorem oddania 
się Jezusowi. Będąc Matką Boga, pozostała człowiekiem, naśladując Ją, 
stajemy prawdziwie uczniami Jezusa. (GŁ-K)

Figura Niepokalanej Matki Kościoła  
w Centrum Ruchu Światło - Życie  

w Krościenku nad Dunajcem

TRON POD MONSTRANCJĘ
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(opr. xHD)

Po dłuższej przerwie spotykają się dwaj koledzy:
 – To już pewnie rok mija od waszego ślubu? Jak 
tam ci się z Zosią układa?
 – Na ogół dobrze, dużo się nauczyłem. Na przykład 
przed ślubem w ogóle nie miałem pojęcia, że moż-
na źle odstawić mleko do lodówki. Teraz już wiem.
KAWA
Chłopak pracował w Anglii. Po powrocie do kraju 
koledzy pytają:
 – Czy to prawda, że Anglicy tak fanatycznie piją 
herbatę?
– Tak. Żeby to zrozumieć wystarczy napić się ich kawy.
KRÓTSZA DROGA
Około północy ojciec słyszy jakiś podejrzany 
harmider w kuchni. Wstaje, aby sprawdzić co się 
dzieje. Wchodzi do kuchni i widzi najstarszą córkę, 
która siedzi przy otwartej lodówce i zjada serek 
homogenizowany:
 – Co się stało?
 – Nic ważnego, tato. Nie mogłam zasnąć i miałam 
pójść po rozum do głowy, ale lodówka była bliżej!
TORT
W rodzinie są planowane obchody jubileuszu 70. 
urodzin babci. Wnuczki pytają:
 – Babciu, chcemy Ci na jubileusz przygotować 
tort. Jak mamy napisać na torcie, ile ty masz na-
prawdę lat?
 – Napiszcie: „Kochanej Babci w 18 rocznicę uro-
dzin plus 52 lata życiowego doświadczenia”.
W SUPERMARKECIE
Chłopak z mamą na zakupach w supermarkecie, 
przy stoisku z warzywami:
 – Mamo, najlepiej weźmy te ziemniaki.
 – Tylko pamiętaj, mają być polskie.
 – No właśnie. Zobacz tu pisze: „Ziemniak młody 
polski z Rumunii”.
SKŁAD PROCENTOWY
Grupa kolesiów spotyka się w ogródku piwnym, by 
wspólnie poruszyć liczne zagadnienia polityczne, 
ideologiczne i gospodarcze. Jeden z nich mówi:
 – Mnie na przykład wnerwia fakt: ludzie widzą, 
że w kiełbasie jest tylko 40 procent mięsa i kręcą 
nosem. A 40 procent alkoholu w wódce już niko-
mu nie przeszkadza. Co za świat... co za ludzie... 

Modlitewnik MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO
Na czas Nowenny do Ducha 

Świętego i nie tylko
Bez pomocy Ducha Świętego 

nie sposób się modlić. To prawda 
znana od początków chrześci-
jaństwa. Moc Ducha Świętego 
ujawnia się w Bożym słowie zapi-
sanym na kartach Pisma Święte-
go, jak i w życiu wielu chrześcijan 
na przestrzeni wieków. Kluczem 
ich duchowego wzrostu jest po-
słuszeństwo Duchowi Świętemu 
wypracowane poprzez żarliwą 
modlitwę.

Modlitewnik „Mocą Ducha Świętego” to bo-
gaty zbiór tekstów zarówno biblijnych, jak i bę-
dących owocem zażyłej relacji świętych z Trze-
cią Osobą Boską. Zawiera modlitwy codzienne 
oraz przewidziane na różne okoliczności, także 
nabożeństwa i modlitwy związane z poszcze-
gólnymi sakramentami, są w nim kierowane 

do Ducha Świętego uwielbienia, 
dziękczynienia i prośby.  

Odbiorcy:
– wszyscy czciciele Ducha Świę-
tego
– poszukujący inspiracji w życiu 
wewnętrznym
– świadomi potrzeby pogłębie-
nia swojej wiary
– pragnący ożywienia własnej 
modlitwy

Dlaczego warto sięgnąć po 
tę książkę:

Czytelnik znajdzie w publikacji 
modlitewne wsparcie właściwe dla każdej ży-
ciowej sytuacji, jakiejkolwiek będzie doświad-
czał. Każdą z nich może przeżywać w poczuciu 
bliskości Ducha Świętego, z którego mocy może 
nieustannie czerpać; będzie mógł modlić się i żyć 
w mocy Ducha Świętego.  Źródło: www.jednosc.com.pl 

Cena w naszym sklepiku: 10 zł 

Trwają zapisy  
młodzieży  
na Jerycho Młodych 

Jerycho Młodych w 2022 roku odbędzie się  
w dniach 17-18 czerwca w Woli Gułowskiej. Hasłem 
tegorocznego spotkania jest: „CarloStrada. Euchary-
stia – moją autostradą do nieba”. Patronem spotka-
nia jest bł. Carlo Acutis, który będzie obecny pośród 
nas w swoich relikwiach. 

Zapisy rozpoczynają się dnia 18 maja, a kończą 
– 12 czerwca (będzie też możliwość zapisania się  
w trakcie trwania Jerycha). Przy zgłaszaniu poda-
jemy swoje dane (wraz z numerami PESEL potrzeb-
nymi do ubezpieczenia). Niepełnoletni uczestnicy, 
oprócz podpisanego regulaminu, dołączają zgodę 
rodziców (materiały dostępne są na stronie interne-
towej: www.cdmsiedlce.pl).

Zgłoszenia w parafii do dnia 12 czerwca:  
ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490). 


