
Numer 24 (1044) 14 czerwca 2020 r. Opłata dowolna

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

„Pójdź za Mną” - rekrutacja do WSD Siedlce w roku 2020.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Hymn Godziny CzytańXI NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUS WYSŁAŁ DWUNASTU (Mt 9, 36-10, 8)

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały 

liczne i święte powołania kapłańskie, które będą 
podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięcz-
ną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez gło-
szenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, 
za pomocą których nieustannie odnawiasz Two-
ich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Two-
jego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi 
stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego 
daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, któ-
rzy  poprzez sakrament pojednania będą roz-
szerzać radość Twojego  przebaczenia. Spraw, 
Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne 
natchnienia Ducha Twojego  Syna i  posłuszny 
Jego wskazaniom troszczył się o powołanie ka-
płańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj 
biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konse-
krowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystu-
sie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo 
w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chry-
stusa naszego Pana. Amen.

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO  
w środę o godz. 19.00.(xIJ)

Czy zdaję sobie sprawę, że do głoszenia 
Ewangelii królestwa są powołani nie tylko na-
stępcy Apostołów – biskupi oraz prezbiterzy 
jako ich pomocnicy, ale wszyscy ochrzczeni? 
Co w świetle tekstów Pisma świętego pomaga 
głosić Ewangelię królestwa, a co utrudnia to 
dzieło? Do kogo przede wszystkim posyła mnie 
Duch Jezusa, abym mu pilnie zaniósł świadec-
two o Jezusie przez słowo i posługę miłosier-
dzia? [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, 
bez Ciebie nic nie możemy uczynić, wysłuchaj 
nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, 
aby nasza wola i nasze czyny były poddane 
Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Serce najsłodsze Jezusa,
W Tobie jak w arce zamknięto
Prawo litości i łaski,
Różne od prawa niewoli.

Serce, Nowego Przymierza
Z Bogiem najświętszy przybytku,
Jego zasłono, potrzebna
Bardziej niż dawna, rozdarta.

Miłość zechciała, byś włócznią
Było widzialnie przebite,
Byśmy w tej ranie ujrzeli
Żar, który w Tobie jest skryty.

Zazwyczaj w tym czasie podejmujecie waż-
ne życiowe wybory, dotyczące dalszej nauki lub 
pracy. Zastanawiacie się nas sensem waszego 
życia. Wszyscy przecież chcemy być szczęśliwi. 
Wiemy, że prawdziwe szczęście Bóg przygoto-
wał dla nas w niebie. To jest cel naszego życia. 
Do nieba prowadzi nas Bóg między innymi dro-
gą powołania kapłańskiego. I chce byśmy jako 
kapłani do nieba prowadzili także innych. Jeśli 
słyszysz głos Jezusa Chrystusa «Pójdź za Mną» 
i rozważasz w swoim sercu oddanie się na wy-
łączną służbę w Kościele, proś Ducha Świętego, 
aby oświecał twoje myśli. Módl się by rozeznać 
czego Bóg od ciebie oczekuje. Młody Przyjacie-
lu, może właśnie Ciebie Chrystus powołuje do 
Swojego Kapłaństwa?

Wszystkich, którzy noszą w swoim sercu 
pragnienie kapłaństwa i w kapłaństwie służe-
nia innym zapraszamy do naszego seminarium. 
Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej jest 

miejscem, gdzie możesz przygotować się do 
wypełnienia tego zadania.

I tura rozmów kwalifikacyjnych odbędzie 
się 4 lipca 2020 r. w gmachu WSD Siedlce  
w Nowym Opolu o godz. 10.00. W związku ze 
zmianą terminów tegorocznych matur i ogło-
szeniem wyników dopiero 11 sierpnia 2020 r., 
ten termin przeznaczony jest przede wszystkim 
dla kandydatów, którzy egzamin maturalny zło-
żyli w minionych latach, być może podjęli inne 
studia lub pracę zawodową.

II tura rozmów kwalifikacyjnych odbędzie 
się 29 sierpnia 2020 r. w gmachu WSD Siedlce 
w Nowym Opolu o godz. 10.00. Zapraszamy 
tegorocznych maturzystów i wszystkich innych.

Niezależnie od podanych terminów, każdy 
może umówić się na rozmowę z moderatorami 
seminaryjnymi (rektorem, prefektem, ojcami 
duchownymi) w dogodnym czasie. Kontakt na 
stronie internetowej www.wsd.siedlce.pl

Ty jesteś znakiem ofiary
Świętej wieczerzy i krzyża,
Której dokonał z miłości
Chrystus, nasz Kapłan wieczysty.

Któż nie odpowie miłością
Takiej miłości bez granic?
Kto z odkupionych nie zechce
W Sercu Chrystusa przebywać?

Jezu, co Serca Twojego
Łaski wylewasz obficie,
Chwała niech będzie Ci wieczna
Z Ojcem i Duchem Najświętszym.  

   Amen.

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
Czyż Was nie wzrusza obraz Dobrego Pasterza, w przypomnianej dzisiaj Ewangelii, który 

nie czeka na owce, ale idzie ich szukać? Czyż nie wzrusza Was odważne powiedzenie Chrystusa,  
że posyła Was nie tylko do dobrych, ale i do grzeszników? Pole Waszej pracy nie ma granic. Z Chry-
stusowego kapłaństwa otrzymaliście wasze i zarazem Chrystusowe Kapłaństwo – dla wszystkich. 
„Kapłan z ludu wzięty, dla ludu jest postanowiony, w tym co do Boga należy”.

Przez wasze drogi przejdzie świat grzeszników, boć nie pójdziecie do zdrowych, ale do źle się 
mających. Nie możecie się jednak lękać o to, że wasza dusza i uświęcona szata kapłańska zbrukają 
się na polach grzesznego i udręczonego ludu Bożego.

Gdy Chrystus szedł szukać zgubionej owcy, nie baczył na rozdroża, na ciernie, głogi i skały. Udręczył 
się bardzo, uznoił, zakurzył i ubrudził. Ale szedł!... Szedł dotąd, aż znalazł. I tę najgorszą może owcę po-
traktował jak najlepszą... Wziął ją na ramiona swoje i przyniósł do owczarni. (Warszawa, 26 czerwca 1960 r.)

Uroczystość Najświętszego  
Serca Pana Jezusa (19.06)
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Eucharystia daje życie

Katecheza o Modlitwie Eucharystycznej (cz. 1)
Chociaż Kościół uczy, że Msza Święta jest źródłem 

i szczytem życia duchowego każdego chrześcijani-
na, to jednak większość z nas ma duży problem, aby 
wcielać tę prawdę w życie. Dobrze wiemy, że nic tak 
nie karmi duchowo człowieka, jak Eucharystia – nic 
nie jest w stanie zastąpić udziału w Mszy Świętej, 
podczas której przez komunię łączymy się z Jezusem 
obecnym pośród nas pod postacią chleba i wina.  
W ostatnich miesiącach przeżywaliśmy w Polsce 
oraz na świecie trudny okres zagrożenia pandemią 
COVID-19 i związany z tym stan społecznej kwaran-
tanny. W tym czasie fizyczny udział w Mszy Świętej 
był dla wielu z nas bardzo utrudniony, a nawet niemożliwy. Wiele osób 
stwierdzało wtedy, że Msza transmitowana przez telewizję czy Inter-
net oraz duchowe przyjmowanie komunii nie są tym samym, co realny 
udział w Eucharystii. Jest to jak najbardziej prawda. Czas pandemii nie 
musiał być jednak dla nas czasem zmarnowanym. Myślę, że była to dla 
nas wszystkich dobra okazja do tego, aby odkryć w sobie duchowy głód  
– głód eucharystycznego chleba, którym jest sam Jezus Chrystus. Musi-
my jednak skonfrontować ten głód z trudną prawdą o tym, że tak często 
nie umiemy docenić i właściwie przeżywać Mszy Świętej. Choć tęsknili-
śmy w ostatnich miesiącach za otwartymi kościołami oraz za częstą ko-
munią świętą, to przecież Eucharystia nie zawsze jest centrum naszego 
życia – nawet jeśli wiemy, że powinna nim być. Z jednej strony pragnie-
my Mszy Świętej, z drugiej zaś strony nie zawsze dobrze ją przeżywamy. 
Skąd bierze się ten paradoks? Dlaczego mamy podczas liturgii tyle rozpro-
szeń? Dlaczego potrafimy być nią znudzeni? Dlaczego czasami nie chce się 
nam „iść do kościoła”? Powodów jest zapewne wiele, lecz jednym z naj-
ważniejszych jest to, że nie zawsze w pełni rozumiemy, co się dokonuje  
w danym momencie Mszy Świętej. Jeżeli nie wiem, w czym uczestniczę 
i nie rozumiem, co się dzieje pod osłoną liturgicznych znaków, to nie po-
winienem się dziwić, że nie umiem dobrze przeżyć liturgii. Podczas dzi-
siejszej katechezy postaramy się zmierzyć z tym problemem. Przyjrzymy 
się w szczególny sposób temu, co się dokonuje podczas najważniejszej 
części Mszy Świętej, którą jest modlitwa eucharystyczna. Zastanowimy 
się również nad tym, jak duchowo przeżywać poszczególne etapy modli-
twy eucharystycznej.

Jak wspomniano, modlitwa eucharystyczna jest najważniejszą czę-
ścią całej liturgii Mszy Świętej. To właśnie podczas niej dokonuje się 
przeistoczenie, czyli sakramentalna przemiana chleba i wina w Ciało  

i Krew Pana Jezusa. To także podczas modlitwy eu-
charystycznej dzięki mocy Ducha Świętego uobec-
niają się Wydarzenia Paschalne, czyli Męka, Śmierć 
i Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Wreszcie, 
to podczas modlitwy eucharystycznej włączamy się 
w uwielbienie Boga Ojca, którego w Duchu Świętym 
dokonuje sam Syn Boży – jest to zaś istota każdej 
Eucharystii, a nawet całej naszej wiary. Niezwykle 
ważne jest więc, aby świadomie przeżywać każdy  
z elementów tej części liturgii. W modlitwie eucha-
rystycznej nic bowiem nie dokonuje się przypad-
kiem, nie ma w niej również ani jednego niepo-

trzebnego słowa. Jest to zatem ten szczególny czas podczas Mszy Świętej, 
kiedy powinniśmy być najbardziej skupieni oraz zaangażowani duchowo, 
emocjonalnie i intelektualnie. Jest to moment naszego intymnego wej-
ścia w tajemnicę samego Boga, który działał w historii zbawienia oraz 
aktualnie działa w naszym życiu, przychodząc do nas w sakramental-
nych znakach. W starożytnej tradycji wschodu modlitwa eucharystyczna 
była nazywana anaforą lub boską liturgią. Natomiast Kościół łaciński 
dawniej określał ją mianem kanonu. Nawet do dzisiaj pierwszą modli-
twę eucharystyczną, która znajduje się w Mszale Rzymskim, nazywamy 
„kanonem rzymskim”. Przez kilkaset lat – od Soboru Trydenckiego aż do 
XX wieku – była to jedyna modlitwa eucharystyczna używana w Kościele 
zachodnim. Dziś jednak znajdziemy w Mszale o wiele więcej modlitw 
eucharystycznych – jest to owoc odnowy liturgicznej, która dokonała 
się po Soborze Watykańskim II. Każda ze współczesnych wersji modli-
twy eucharystycznej posiada swoją głębię teologiczną i bogatą historię. 
Chociażby druga modlitwa eucharystyczna sięga swoimi korzeniami  
III wieku i została opracowana na podstawie tekstu, który zapisał  
św. Hipolit Rzymski. Podsumowując – w polskim wydaniu Mszału Rzym-
skiego odnajdziemy pięć podstawowych modlitw eucharystycznych,  
z czego piąta posiada aż cztery wersje. Dodatkowo zamieszczone są tam 
dwie modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania oraz trzy modli-
twy eucharystyczne we Mszach z udziałem dzieci. Ta różnorodność jest 
wielkim bogactwem Kościoła, z którego szafarze Eucharystii powinni jak 
najczęściej korzystać. Równocześnie każda z modlitw eucharystycznych 
posiada taką samą strukturę oraz jeden sens teologiczny. Dzięki mocy 
Ducha Świętego, który działa w sakramentach, modlitwy te sakramen-
talnie wprowadzają nas w tajemnicę samego Boga – w misterium Trójcy 
Świętej. cdn.         Ks. Kamil Duszek

Czas prymicji
Czerwiec jest miesiącem, w którym odprawiane są w Kościele Kato-

lickim Msze święte prymicyjne. Mszą prymicyjną (inaczej: prymicją) na-
zywa się pierwszą Mszę świętą odprawianą przez nowo wyświęconego 
kapłana (czyli neoprezbitera). Zgodnie z przyjętym w Polsce zwyczajem 
Msza prymicyjna odprawiana jest w rodzinnej parafii nowo wyświęcone-
go kapłana, który może sprawować tę pierwszą liturgię albo samodziel-
nie (w asyście proboszcza), albo w koncelebrze.

Tradycyjnie prymicja odbywa się dzień po przyjęciu święceń kapłań-
skich. Wyróżnia ją świąteczna oprawa i podniosły charakter. Już samo 
przejście z rodzinnego domu (w którym neoprezbiter otrzymuje błogo-
sławieństwo rodziców) do kościoła jest w wielu parafiach celebrowane 
– w tej drodze prymicjantowi towarzyszą nie tylko jego rodzina i przyja-
ciele, ale również inni kapłani, parafianie, często schola muzyczna, a cza-
sami nawet orkiestra. Do zakończenia liturgii eucharystycznej Msza pry-
micyjna przebiega „standardowo”. Z dodatkowymi elementami mamy do 
czynienia dopiero po obrzędach komunijnych. Najpierw księża, parafianie 
i bliscy składają neoprezbiterowi najlepsze życzenia na nadchodzące lata 
posługi kapłańskiej. Następnie prymicjant dziękuje wszystkim osobom, 
które wspierały go w drodze do otrzymania sakramentu święceń (m.in. 
rodzicom, przyjaciołom, formatorom seminaryjnym itd.). Na zakończe-
nie udzielane jest specjalne indywidualne błogosławieństwo prymicyjne  
o randze błogosławieństwa papieskiego, którego neoprezbiter udziela po 

kolei wszystkim zgromadzonym (innym kapłanom, rodzicom, klerykom, 
osobom konsekrowanym, członkom rodziny oraz pozostałym wiernym). 
Błogosławieństwo prymicyjne posiada szczególną wartość. Wraz z jego 
przyjęciem można bowiem uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi wa-
runkami, do których należą: bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie 
Komunii świętej oraz odmówienie dowolnej modlitwy w intencji Ojca 
Świętego. Na pamiątkę błogosławieństwa prymicyjnego oraz całego 
uczestnictwa we Mszy świętej  wierni otrzymują obrazki, na których 
znajdują się: imię i nazwisko neoprezbitera, informacja o miejscu i dacie 
jego święceń oraz prymicji, a także wybrany przez nowo wyświęconego 
kapłana cytat z Pisma Świętego lub z pisma któregoś ze świętych oraz 
podziękowania. 

Mówi się, że powołanie może być długotrwałym procesem lub przyjść 
nagle, niczym olśnienie - tzw. powołanie szawłowe. Bóg może powołać 
i tych gorliwych, sprzed ołtarza, i tych mniej zainteresowanych, spod 
kościelnego chóru. Każde powołanie to indywidualna historia. Nikt nie 
rodzi się wybrańcem. Powołanie może spotkać każdego. Powołanie to 
wielka tajemnica. Dlaczego Jezus wybrał Judasza czy Piotra na swoich 
uczniów? Może znaleźliby się od nich lepsi, ale taka była wola Boga  
i trudno to racjonalnie wyjaśnić słowami. Kapłan jest zaślubiony Bogu. 
I jak każdą relację, tę miłość musi pielęgnować, by trwała, by mógł czuć 
Jego siłę i obecność. (AZ)
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
2. + Jadwigę Stefaniuk w 15 r., Lucjana, Wiesławę, Arkadiusza, 

zm. z obu stron rodziny – of. rodzina 
3. + Andrzeja Ilczuka w 6 r., Eugeniusza Ługowskiego w 16 r.,  

zm. z rodz. Pióro i Ługowskich – of. Danuta Ilczuk 
4. Poza parafią: Dziękczynno – błagalna w intencji Stanisława  

w 70 r. urodzin – of. żona 
19.00 Spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego 

Czwartek 18 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Syr 48, 1-14) Pochwała Eliasza i Elizeusza
Psalm (Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6. 7 (R.: por. 12a))

Niech sprawiedliwi weselą się w Panu
Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić

6.30 1. + rodziców Aleksandrę, Wincentego, męża Tadeusza, braci Hen-
ryka i Bogdana – of. Jan Tymosiak 

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin Wiktorii o dary  

Ducha Świętego, opiekę św. Józefa oraz za brata Krzysia  
i ich rodziców – of. dziadkowie 

3. W intencji Agaty w 29 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i dary Ducha Świętego – of. rodzice 

4. Dziękczynna w intencji rodziny z prośbą o uwolnienie z nało-
gów, umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego, wstawien-
nictwo Świętej Rodziny z Nazaretu i o zdrowie dla wnuczek 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Eucharystyczna
18.00 Msza Święta prymicyjna ks. Adama Klimka 

1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
2. + Józefa, Helenę, Irenę, Witolda, zm. z rodz. Wilamowskich, 

Pisanko, Mariana Dziurdziaka – of. rodzina 
3. + Tadeusza Borychowskiego w 22 r., zm. z rodz. Borychowskich, 

Wiercińskich, kucharskich, Paprockich, ks. Jerzego Górskiego 
4. Poza parafią: + Andrzeja Frankowskiego – of. dzieci 

Piątek 19 czerwca 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

1. czytanie (Pwt 7, 6-11) Bóg nas wybrał, ponieważ nas umiłował
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 10 (R.: por. 17a))

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli
2. czytanie (1 J 4, 7-16) Bóg pierwszy nas umiłował

Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca
6.30 1. + Sylwestra i zm. z rodz. Tchórzewskich i Pogonowskich  

– of. rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Wiktora Majka w 26 r., rodziców z obu stron – of. rodzina 
3. W intencji wnuków i prawnuków z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
4. + Mariannę Sulej 
5. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w intencji Natalii w 18 r. 

urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świę-
tego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
16.00 i 16.30   Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. Dziękczynna w 49 r. ślubu Doroty i Edwarda z prośbą o potrzeb-
ne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny Mirońskich – of. Małżonkowie 

3. + Danutę Zając z racji imienin – of. mąż i dzieci
4. Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci i młodzieży z Ruchu 

Światło-Życie, z KSM, ze scholii Płomyki, ministrantów, lekto-
rów i wszystkich kandydatów do bierzmowania wraz z rodzi-
nami i animatorami

Czuwanie młodzieży przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie  
– Jezus moim Panem i Zbawicielem

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.

Poniedziałek 15 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Krl 21, 1b-16) Nabot został ukamienowany i zmarł
Psalm (Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7 (R.: por. 3a)) 

Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy
Ewangelia (Mt 5, 38-42) Nie stawiajcie oporu złemu

6.30 1. + Tomasza Dyla w 1 r. – of. pracownicy SP nr 9 w Siedlcach
2. Dziękczynno-błagalna w 18 r. święceń kapłańskich ks. Jarosła-

wa o światło, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską – of. dzieci

2. + Stanisława Klepackiego w 43 r. i za rodzinę – of. Teresa Alaba
3. + Artura w 9 r. – of. żona z córkami 
4. + Henryka w 24 r., Mariana w 16 r. Zubkowicz – of. rodzina 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Eucharystyczna 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską – of. dzieci

2. + Józefa w 30 r., Alinę Szczepanik, Halinę Grzebisz, dziadków  
z obu stron rodziny – of. rodzina 

3. + Bronisławę i Jana Gogłuska – of. Niedziółkowie 
4. + Adaminę Tomczyńską w 30 dz. – of. rodzina 
5. Poza parafią: + Mariannę i Józefa – of. synowa 

Wtorek 16 czerwca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Krl 21, 17-29) Doprowadziłeś do grzechu Izraela
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 11 i 16 (R.: por. 3a))

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Ewangelia (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
6.30 1. + Pelagię Ciołek w 2 r. – of. rodzina 

2. + Andrzeja Frankowskiego – of. pracownicy Mostostalu 
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Józefa w 46 r. i Kazimierę, zm. z rodzin Drozdów i Domańskich 
– of. dzieci Halina i Henryk Drozd 

3. + Ludwikę, Antoniego, Jana, Michalinę, Jadwigę, zm. z rodz. 
Kozaków i Turyków – of. Chojecka 

4. W 3 r. urodzin Adasia – of. Hanna Żurek 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Eucharystyczna
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską

2. Dziękczynna w 8 r. urodzin Małgosi z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Świętej Rodziny dla niej i jej rodziców 
– of. dziadkowie 

3. + Mariannę, Franciszka, Juliannę, zm. z rodz. Wiszniewskich 
– of. córka 

4. Poza parafią: Genowefę w 27 r., zm. z rodz. Replinów, Krzyckich, 
Salachów, Omieciuchów, Jerominiaków – of. rodzina 

5. Poza parafią: + Bolesławę Kowalczuk w r. i zm. z rodz. Kowal-
czuków – of. syn 

Środa 17 czerwca 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA

1. czytanie (2 Krl 2, 1. 6-14) Eliasz uniesiony do nieba
Psalm (Ps 31 (30), 20. 21. 24 (R.: por. 25)) Bądźcie odważni, ufający Panu
Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

6.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji córki Anety w r. urodzin  
z prośbą o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże, opiekę  
św. Józefa – of. Irena Olczak 

2. + Stanisława w 28 r., Mariannę w 15 r. Wysockich – of. brata-
nica 

7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską
2. + męża Edmunda Marciniuka w 14 r. – of. Bożena Marciniuk 
3. + rodziców z obojga stron, Annę, Kazimierza, Zygmunta, Zofię, 

Jerzego – of. rodzina 
4. O potrzebne łaski dla dzieci Ani, Pawła, Piotra oraz ich żon oraz 

o Boże błogosławieństwo dla wnuków Maksia, Kai, Gabrysia, 
Michałka, Antosia – of. Urszula Strzalińska 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Eucharystyczna
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Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Jadwiga Pawluczuk

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Sobota 20 czerwca 2020 r.
WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

1. czytanie (Iz 61, 9-11) Ogromnie się weselę w Panu
Psalm (1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a))

Całym swym sercem raduję się w Panu
Ewangelia (Łk 2, 41-51) Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu
6.30 1. + Mirosława Lewczuka w 1 r., Jana Kalickiego w 16 r. – of. rodzina 

2. + Władysławę, Stanisława, Andrzeja, Wiesława i Józefa  
– of. Alina Bednarczyk 

3. + Tadeusza i Cecylię Wrona 
4. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w intencji Tadeusza  

w 70. r. urodzin – of. żona 
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
3. + rodziców Stanisława w 15 r., Feliksę Wyrębek, dziadków  

z obu stron rodziny – of. syn 
4. + Ryszarda, Stanisławę, Stefana Stańczuków, Hannę i Stefana 

Wymiatał – of. rodzina Marciszewskich 
5. + Jana z racji imienin, Helenę Kowalina, Jolantę Szpryngier, 

Kazimierza i Władysławę Mitrofaniuk – of. rodzina 
6. + Stefana i zm. rodziców z obu stron – of. rodzina Pietrzykowskich 

9.00 I Komunia Święta 
11.00 I Komunia Święta 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
18.00 1. Ślub: Monika Łydkowska i Paweł Cepek

Niedziela 21 czerwca 2020 r.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Jr 20, 10-13) Pan czuwa nad sprawiedliwym
Psalm (Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie
2. czytanie (Rz 5, 12-15) Adam jest typem Chrystusa

Ewangelia (Mt 10, 26-33) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało
7.00 1. + zm. z rodz. Dmowskich, Jana Tomczyńskiego – of. Elżbieta 

Dmowska 
8.30 1. Gregorianka: + Helenę Wolską

2. + Józefa w 29 r. i Adelę w 9 r. – of. P. Karcz 
10.00 1. W 15 r. ślubu Marleny i Michała z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. + Eugenię Ostasz w 12 r. – of. rodzina 

11.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską
2. + Jana Ornowskiego (im.), rodziców Antoniego i Annę – of. żona 
3. + Leokadię w 28 r., Mariana i Waldemara Barszcz

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. Dziękczynna w intencji małżonków Heleny i Tadeusza Kulgar-

czyków z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świę-
tego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla dzieci Anny, Moniki, 
Waldemara, Michała, Adama i wnuka Bartosza – of. Helena 
Kulgarczyk 

18.00 1. + Elżbietę Kowal – of. bratowa 
Nabożeństwo Czerwcowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

do godz. 20.00

Święcenia diakonatu 2020
W sobotę, 6 czerwca 2020 r. w katedrze siedleckiej biskup pomocni-

czy Grzegorz Suchodolski udzielił święceń diakonatu dziewięciu klerykom 
WSD Diecezji Siedleckiej. Ksiądz Biskup ponowił do kandydatów Jezuso-
we pytanie „Czy miłujesz mnie więcej?”. Podkreślił, że święcenia diakonatu  
to przede wszystkim „miłość, świadoma własnej słabości i grzeszności.  
To pragnienie służby, pełnienia woli Ojca aż do dźwigania krzyża. – Czy 
jesteś pewien tej miłości, w którą za chwilę zostaniesz wszczepiony?  
Czy jesteś gotowy przyjąć codzienne umieranie, poświęcić swoje życie za braci?  
– pytał alumnów bp Suchodolski. Święcenia diakonatu przyjęli:
•	Damian Gadamer – parafia św. Jadwigi w Mokobodach
•	Adrian Gendek – parafia św. Józefa w Trąbkach
•	Grzegorz Góraj – parafia Najświętszego Zbawiciela w Rykach
•	Paweł Konieczny – parafia Trójcy Przenajświętszej w Staninie
•	Patryk Krzymowski – parafia św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim
•	Adrian Kubak – parafia św. Rodziny w Sobolewie
•	Łukasz Kwasowiec – parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  

w Radzyniu Podlaskim
•	Kacper Osak – parafia Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim
•	Robert Piegdoń – parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

Źródło: www.wsd.siedlce.pl 

Informacje o życiu parafii (14.06)

•	 Andrzej Paweł Ryś, kawaler z parafii tutejszej i Natalia Żaczek, panna 
z parafii Wodynie - zapowiedź 1:

•	 Sebastian Maciej Rozbicki, kawaler z parafii tutejszej i Magdalena 
Domańska, panna z parafii Bożego Ciała w Siedlcach - zapowiedź 2:

•	Marcin Markowski, kawaler i Beata Goschorska, panna,  
oboje z parafii tutejszej- zapowiedź 2:

•	Bartosz Bednarczyk, kawaler z parafii tutejszej i Aleksandra Karwo-
ska, panna z parafii św. Stanisława BM w Siedlcach- zapowiedź 2:

•	Damian Kruczek, kawaler i Andżelika Anna Zielonka, panna,  
oboje z parafii tutejszej- zapowiedź 2:

•	 Krzysztof Szostek, kawaler i Paulina Bednarczyk, panna,  
oboje z parafii tutejszej - zapowiedź 2:

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

•	z ul. Chrobrego 11 – 200 zł 
•	z ul. Jagiełły 23 – 20 zł 
•	z ul. Sokołowskiej 91 – 100 zł 

•	z ul. Żytniej 26 – 100 zł 
•	ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 150 zł 
•	ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 50 zł 

•	Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na utrzymanie Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Bóg zapłać!

•	Spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego odbywają się w środy o godz. 
19.00 w sali przy zakrystii. 

•	W piątek 19.06 dzieci z klas trzecich po raz pierwszy przystąpią do 
spowiedzi świętej. Spowiedź dzieci i członków ich rodzin zaczyna się  
o godz. 16.00 (grupa I) i o godz. 16.30 (grupa II). W sobotę 20.06 te 
dzieci będą przeżywać swą Pierwszą Komunię Świętą podczas Mszy 
Świętych o godz. 9.00 i o godz. 11.00. Módlmy się za dzieci i ich rodziny, 
aby Pan Jezus mógł zawsze mieszkać w ich sercach. 

•	Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu 
będą sprawowane w kościele o godz. 17.30, w niedziele po zakończeniu 
Mszy Świętej o godz. 18.00. W czasie Oktawy Bożego Ciała procesja bę-
dzie po zakończeniu nabożeństwa czerwcowego. Poświęcenie wianków 
na zakończenie Oktawy (18.06) pod koniec Mszy Świętej o godz. 18.00. 

•	W czwartek 18.06 o godz. 18.00 w naszym kościele Mszę Świętą Pry-
micyjną będzie celebrował nowowyświęcony ks. Adam Klimek, pocho-
dzący z parafii w Kotuniu, przez lata związany ze Wspólnotą Jednego 
Ducha. Zapraszamy do udziału w liturgii. 

•	W piątek 19.06 z racji Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

•	Sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony młodzieży, 
która kończy dwuletni okres przygotowań, 12 października br. podczas 
Eucharystii o godz. 18.00 przez posługę biskupa pomocniczego Grzego-
rza Suchodolskiego. 

•	Kandydatów do bierzmowania z obu grup i młodzież z parafii zaprasza-
my w piątek 19.06 do udziału w Eucharystii o godz. 18.00 i w czuwaniu 
modlitewnym przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie. Przed liturgią 
i podczas adoracji będzie możliwość wyspowiadania się. 

•	Młodzież ze szkół średnich może w tym roku uczestniczyć w Oazie No-
wego Życia 1 stopnia w dniach 30 czerwca – 16 lipca. Więcej informa-
cji na stronie www.siedlce.oaza.pl i u ks. Ireneusza (tel. 500 634 490). 
Zgłoszenia są do 19 czerwca. 

•	Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30  
w kościele odmawiają różaniec o zakończenie epidemii koronawirusa 
i o pomyślność Ojczyzny. Prosimy wiernych, by w rodzinach również 
odmawiali różaniec. Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto parafialne. 
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Wezwania Litanii  
Loretańskiej (cz.3)
Bramo niebieska: Dlaczego nazywamy Maryję bramą nieba? Bowiem przez 

Nią niebo przyszło na ziemię. Ona stała się bramą, przez którą osobiście prze-
szedł Bóg, by nawiedzić nasz świat. Przez Nią niebo schodzi na ziemię. Maryja 
chce się stać w życiu poszczególnych ludzi bramą naszego serca, przez którą 
wejdzie do naszego życia Bóg Wcielony. Maryjo, stań się dla nas bramą nieba. 
Otwórz nasze życie na łaskę Bożą. 

Gwiazdo zaranna: Nad ranem, tuż przed wschodem słońca, widać na niebie 
planetę Wenus, którą tradycja ludowa nazwała gwiazdą zaranną. Maryja jest 
dla Chrystusa tym, czym gwiazda zaranna dla słońca: zwiastuje Jego nadej-
ście, obwieszcza światu, że zaraz nawiedzi go Zbawiciel, Słońce Sprawiedli-
wości. Gdy pojawia się Ona, zaraz pojawia się Jej Syn. Maryjo, wlewaj w nasze 
serca nadzieję, że kiedyś minie mrok tego świata, a nastanie wieczna jasność.

Uzdrowienie chorych: Uzdrowieniem dla chorych jest sam Jezus. Jednakże 
kto wierzy w Niego, dokona dzieł, które On dokonuje, a nawet większych od 
tych dokona. Sprawdza się to w życiu uczniów, ale o wiele bardziej w życiu 
Matki Jezusa. Świadczą o tym sanktuaria maryjne Lourdes, Jasna Góra, Lo-
retto: tysiące uzdrowionych na ciele, miliony uzdrowionych na duszy. Maryja 
naprawdę może być nazywana Uzdrowieniem chorych. Czyni to nie swoją 
mocą, ale łaską swojego Syna. Maryjo, prosimy Cię, daj zdrowie tym, którzy 
tego potrzebują.

Ucieczko grzesznych: Naturalnym odruchem człowieka, który zgrzeszy, jest 
chęć ukrycia się przed Bogiem. Dlatego Bóg stał się człowiekiem, by człowiek 
uwierzył w Boże miłosierdzie. Jednak i Boga Wcielonego czasem się obawia-
my. Dlatego Bóg dał nam Matkę, pokorną kobietę z Nazaretu, byśmy do Niej 
uciekali się z naszymi grzechami i strachem, a Ona by przyprowadzała nas do 
swego Syna. Maryjo, przyjmij wszystkich, którzy upadają, pokaż, że Bogu nie 
zależy na śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie.

Pocieszycielko strapionych: Chrystus po swej krzyżowej drodze szedł sam, 
opuszczony, bity, dźwigający ciężar grzechu człowieka. W tym czasie samot-
ności wyszła Jezusowi naprzeciw Jego Matka. Jedyne co mogła zrobić to po-
cieszyć Go, duchowo nieść z Nim Jego krzyż. Postępuje Ona tak z każdym ze 
swoich dzieci. Nie odbiera nam krzyża, bo każdy sam musi nieść swój krzyż. 
Ona współcierpi z nami, pociesza, podnosi na duchu, nie zostawia nas samot-
nych. Matko Bolesna pomagaj nam zawsze, gdy zostajemy sami z naszym 
krzyżem.

Wspomożenie wiernych: Każdy wierzący zna chwile zawahania w wierze, 
pamięta w swoim życiu taki moment, w którym nie umiał do końca zaufać 
Bogu. Wiara nasza czasem zawodzi. Jedynie wiara Maryi została do końca 
nienaruszona. Maryja przeniosła wiarę Kościoła przez rozpacz Wielkiego 
Piątku i otchłań Wielkiej Soboty. Dlatego właśnie do Maryi zwracamy się  
o pomoc, gdy słabnie nasza wiara. Wspomożycielko nasza, pomagaj nam 
przetrwać chwile ciemności i mroku, gdy wydaje się nam, że Bóg nas opuścił. 
Pomóż nam być wiernymi!

Królowo Aniołów: Aniołowie to duchy o potężnej inteligencji i wielkiej sile 
woli, stworzone by służyć Bogu i człowiekowi. My w codzienności najbardziej 
doświadczamy działania aniołów stróżów, które mają za zadanie doprowa-
dzić nas do życia wiecznego. Maryja, w taki sposób przewodzi aniołom, by 
każdy człowiek odnalazł drogę do Boga. Królowo, która jesteś Panią aniołów, 
posyłaj ich do nas, byśmy  szczęśliwie doszli do pełni życia wiecznego.

Królowo Patriarchów: Patriarchowie to mężowie Boży, którzy po upadku 
pierwszych ludzi, zawierali przymierza z Bogiem i przekazywali ludziom 
Boże prawa. Najlepiej pamiętamy Abrahama, ojca wiary, Izaaka i Jakuba, 
ojca narodu wybranego. Jest ich jednak wielu. Bardzo często osamotnieni  
w rozumieniu Słowa Bożego, stawiali czoło  niezrozumieniu, wątpliwościom, 
z którymi sami się borykali. Maryjo, Królowo Patriarchów, pomagaj nam, by-
śmy tak jak nasi ojcowie w wierze umieli usłyszeć Słowo i wypełnić je pośród 
trudów codzienności.

Królowo Proroków: Prorocy są ludźmi wybranymi przez Boga do przekaza-
nia Jego woli ludowi Bożemu. Wzywali do nawrócenia, do powrotu do kultu 
Jednego Boga. Prorocy bardzo często spotykali się z odrzuceniem, niezrozu-
mieniem, nienawiścią ze strony ludu, który nie chciał podążać drogami Boga 
Jahwe. Prorocy żyli w sposób bezkompromisowy. Maryjo, która jak prorocy, 
żyłaś zawsze w pełni słowem Bożym, nie zgadzałaś się na żadne kompromisy 
ze złem i bylejakością, ucz nas nawracać się do Boga, pójść za Nim, nie zwa-
żając na koszty, jakie się z tym wiążą. cdn.  (AZ) 

Gratulujemy  
ks. Kamilowi Duszkowi

W wtorek 9.06.2020 r. w godzinach 11.00-13.00 miała miejsce publicz-
na obrona pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej pt. „Metafizyka przy-
szłości. Teologia działania Boga według Johna Haughta”, napisanej przez  
ks. Kamila Duszka na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu  
Lubelskiego Jana Pawła II. Ze względu na czas epidemii obrona odbyła się  
w trybie on-line. Po obronie był doktorski obiad na plebanii, a dowcipni 
koledzy z roku święceń obdarzyli nowego doktora miedzy innymi „doktor-
skim” kitlem, stetoskopem i odpowiednią wizytówką. Cała Załoga Sank-
tuarium Świętego Józefa w Siedlcach składa nowemu Księdzu Doktorowi 
życzenia obfitości Bożych darów oraz dalszych naukowych sukcesów.

RELACJA BIERZMOWANIE A CHRZEST
Na początku występowały opinie, że bierzmowanie nie jest odrębnym 

od chrztu sakramentem, lecz jego częścią składową. Udzielano ich więc  
w jednym rycie, co tworzyło tzw. „podwójny sakrament”.

Sakrament bierzmowania był związany ściśle z osobą biskupa,  
a z przyczyn czysto praktycznych biskup nie mógł być na każdym chrzcie, 
dlatego też sakramenty bierzmowania i chrztu na Zachodzie  rozdzielono. 
Na Wschodzie natomiast zachowano jedność obrzędu tych sakramentów, 
przy czym obu z nich udzielał prezbiter używający myronu (krzyżma) po-
święconego przez biskupa. 

Jak pisał św. Hipolit, zgodnie z formułą rzymską, na Zachodzie wystę-
powały dwa namaszczenia – pierwsze przez prezbitera, drugie przez bi-
skupa. Później przyjęło się, że pierwsze dokonywane jest na chrzcie, drugie 
na bierzmowaniu jako znak jedności z apostolskimi początkami Kościoła.

W średniowieczu mówiono dość ogólnikowo, że bierzmowanie „udzie-
la Ducha Świętego”. Nie jest to dość trafne określenie, ponieważ  i chrzest 
udziela Ducha Świętego, a Duch uczestniczy w każdym sakramencie. 
Mówiono też, że bierzmowanie jest umocnieniem chrztu. To sformuło-
wanie jest także niepewne, gdyż chrzest daje najwyższe moce do i dla 
życia chrześcijan. Jak to ciekawie określił ks. Czesław Stanisław Bartnik, 
bierzmowanie nie jest także „pasowaniem na rycerza” czy „sakramentem 
dojrzałości”, gdyż udzielane jest także dzieciom i niemowlętom. Trzeba 
więc zaznaczyć, że główną cechą trzech sakramentów inicjacji chrześci-
jańskiej jest danie nam  przez Ducha Świętego Jezusa Chrystusa.

Należy więc zadać sobie pytanie jakie cechy ma bierzmowanie od-
dzielające je od chrztu? Całą różnicę należy upatrywać w cechach ekle-
zjotwórczych (kościołotwórczych). Chrześcijan po przyjęciu bierzmowa-
nia nie jest już „anonimowym chrześcijaninem”, ale staje się współtwórcą 
Kościoła. Bierzmowanie przynosi skutki indywidualne, ale jego głównym 
celem jest posłanie bierzmowanego do całego Kościoła i  świata, otwo-
rzenie się na drugiego człowieka. Trzeba zaznaczyć, że w związku z po-
sługą eklezjalną jako współbudowniczego Kościoła, otrzymuje też ducha 
odpowiedzialności za „Mistyczne Ciało Chrystusa”. Stąd też wynika ścisłe 
powiązanie bierzmowania z biskupem, głową Kościoła partykularnego  
i gwarantem wiary.(AK)

Bierzmowanie (cz. 3) 
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WZORY ŚWIĘTOŚCI

Po niedzielnej sumie, do wiejskiego proboszcza 
przychodzi znany i szanowany sołtys:
 – Proboszczu, zostawiłem pod kościołem rower 
i mi go ukradli! Niech proboszcz ogłosi, może 
złodzieja ruszy sumienie.
 – Zróbmy tak. W przyszłą niedzielę po sumie 
jadę na odpust do sąsiedniej parafii, a ty wtedy 
powiedz o tym ludziom, to ci pomogą znaleźć.
 – A co ja mam im powiedzieć?
 – Może powiedz o Bożych przykazaniach, a jak 
dojdziesz do siódmego „Nie kradnij”, powiedz  
o rowerze.
 – Tak zrobię.
Po odpustowej niedzieli proboszcz spotyka sołtysa:
 – I co, rower się znalazł?
 – Tak, już mam go w domu.
 – Mówiłeś ludziom o Bożych przykazaniach.
 – Tak. Mówiłem szczegółowo. Ale jak dosze-
dłem do szóstego przykazania, to przypomnia-
łem sobie, gdzie zostawiłem rower.
A TAK NA SERIO: Powyższa historyjka o rowerze 
to tylko żart. Natomiast prawda jest taka, że 
dawno, dawno temu, gdy koronawirus brał świat 
w swe objęcia, ktoś przy Sanktuarium św. Józefa 
w Siedlcach beztrosko pozostawił sprawny rower, 
którego fotkę wyżej zamieściliśmy. Pojazd stoi do 
dziś i z utęsknieniem czeka na swego właściciela!
ZALANE ŚWIECE
Żona dzwoni do męża:
– Kochanie, chyba zalałam świece w twoim 
samochodzie.
– A skąd wiesz? Przecież ty się nie znasz na sa-
mochodach.
– Tak się tylko domyślam, bo przypadkowo wje-
chałam samochodem do rzeki!
KONTROLA 
Do tramwaju wpadają „kanary” i pytają pasa-
żera:
– Dzień dobry. Bilecik skasowany?
– No, nie skasowałem.
– Nie dobrze. Proszę dowód osobisty. Muszę 
wystawić mandat.
– No wie pan? Wie pan kim ja jestem?
– Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Proszę do-
wód!
– To ja panu powiem kim jestem. Jestem szczę-
śliwym posiadaczem biletu miesięcznego!
PLANY NA LATO
Sąsiadki rozmawiają o planach na upały:
– Jutro ma być prawie 300C. Co masz zamiar 
robić?
– Zrobię trzy prania zamiast jednego.
ŚNIEG I UPAŁ
W słoneczne letnie południe rozmawiają pra-
cownicy zimowego utrzymania dróg.
– Jak to dobrze, że nie pada śnieg. Wyobraźcie 
sobie odśnieżanie w taki upał. (xHD)

ŚW. MARIA MICHALINA OD NAJŚWIĘT-
SZEGO SAKRAMENTU (15 VI) Żyła w Hiszpanii 
w XIX w. Pan Bóg obdarzył św. Michalinę talen-
tami artystycznymi: malowała i grała na har-
fie. Od wczesnej młodości chętnie angażowała 
się w dzieła pomocy najuboższym i chorym. 
W 1834 r. zaangażowała się w pomoc chorym 
podczas epidemii cholery. W szpitalu w Madry-
cie zetknęła się z ofiarami prostytucji. Odkryła, 
że główną przyczyną prostytucji jest bieda. Po-
święciła swoje życie pomocy kobietom potrze-
bującym wsparcia. W 1845 r. otworzyła szkołę 
i internat dla kobiet chcących zmienić swoje 
życie. W 1847 r. św. Michalina miała widzenia 
mistyczne, dzięki którym odkryła na nowo wiel-
kość Eucharystii. W 1856 r. założyła zgromadze-
nie Sióstr Służebnic Adoratorek Najświętszego 
Sakramentu i Miłosierdzia. Wśród najważniej-
szych celów zgromadzenia jest nieustająca 
adoracja Najświętszego Sakramentu i troska 
o ubogie kobiety. Św. Maria Michalina zmarła 
podczas kolejnej epidemii cholery w 1865 r.

ŚW. BRAT ALBERT CHMIELOWSKI,  
ZAKONNIK (17 VI) Adam Chmielowski uro-
dził się w 1847 r. pod Krakowem. We wczesnej 
młodości stracił rodziców. Wraz z młodzieżą  
z Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach, 
gdzie studiował, wziął udział w Powstaniu 
Styczniowym. W powstaniu został ciężko ranny 
i stracił nogę. Trafił do niewoli rosyjskiej.

Po zwolnieniu z więzienia wyjechał z Polski. 
Podjął studia malarskie w Paryżu. Później stu-
diował inżynierię w Gandawie w Belgii. Ukoń-
czył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. 
Po amnestii w 1874 roku wrócił do kraju.

Po powrocie zaczął szukać nowych ideałów 
życia. Poszukiwania ujawniają się również  
w twórczości malarskiej świętego ukierunko-
wanej na tematy religijne. Wśród najlepszych 
prac jest obraz Ecce Homo obecnie umieszczony  
w ołtarzu sanktuarium Brata Alberta w Krakowie.

Pierwsze próby pójścia drogą powołania 
zakonnego podjął w wieku 35 lat. Po pół roku 
opuścił nowicjat w silnej depresji i podjął le-
czenie w zakładzie dla nerwowo chorych koło 
Lwowa. 

W 1884 r. powrócił do Krakowa. Pieniądze ze 
sprzedaży obrazów przeznaczał dla biedaków, 
a jego pracowania zamieniła się w schronisko 
dla bezdomnych. Poznał życie bezdomnych  
i funkcjonowanie tzw. ogrzewalni krakowskich. 
Widząc Chrystusa w twarzach bezdomnych po 
raz kolejny porzucił działalność malarską. Prze-
jął zarząd ogrzewalni i zamieszkał w niej na 
stałe. W 1887 r. Adam Chmielowski przywdział 
habit tercjarki i przyjął imię brat Albert. Rok 
później powstało Zgromadzenie Braci III Zako-
nu św. Franciszka Posługujących Ubogim – al-
bertyni. Zgromadzenie przejęło również ogrze-
walnię dla kobiet. Z grona kobiet zajmujących 
się ogrzewalnią powstała później żeńska gałąź 
zgromadzenia – albertynki.

Mimo licznych podróży i ciężkiej pracy z naj-
biedniejszymi św. brat Albert prowadził życie 
przepełnione modlitwą i pokutą. Miłość bliźnie-
go wyrażona w słowach być dobrym jak chleb  
w życiu św. brata Alberta oznaczała skrajne 
ubóstwo, w którym żył dzieląc los z tymi, któ-
rym posługiwał. Zmarł w przytułku dla męż-
czyzn w Krakowie w 1916 r. (KZ)


