
Opłata dowolna

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
OTO SIEWCA WYSZEDŁ SIAĆ (Mt 13, 1-23)

•	 Bóg sieje swoje słowo jakby rozrzutnie. Na-
wet wbrew ludzkiemu zdrowemu rozsądkowi. 
Trzy czwarte zasiewu rzuca na glebę, z której 
teoretycznie nic się nie urodzi. On jest hojny 
w tym zasiewie i ma wielką nadzieję w nas, że 
jednak przyjmiemy ziarno Jego słowa i wyda-
my owoc. Jaką „glebą” dla Słowa Bożego jest 
twoje serce?

•	 Wokół zasianego w duszy człowieka Słowa 
Bożego toczy się walka duchowa. Szatan 
chce, aby Słowo to uleciało z naszej świado-
mości, abyśmy uznali je za nieadekwatne, 
niezrozumiałe, nie przystające do naszego 
życia, niewykonalne itd., jeżeli uda mu się 
takie myśli w nas zaszczepić – Słowo zostaje 
porwane i nie przyniesie owocu.

•	 Czy masz w sobie korzeń, którym jest mocna  
i świadoma podstawowa decyzja o budowa-
niu całego życia na Jezusie, na Słowie Bożym? 

•	 Czy Słowo Boże jest dla ciebie najcenniejszym 
skarbem, czy też jesteś rozdwojony? Jeżeli bę-
dziesz mieć inne priorytety niż życie według 
Słowa Bożego (np. uganianie się za pieniędz-
mi), ono nie wyda w Tobie owocu.

•	 Aby wydać owoc, którym jest przemiana życia, 
potrzeba zrozumieć Słowo, co oznacza nie tylko 
zrozumienie go intelektem, ale przede wszyst-
kim przyjęcie sercem, utożsamienie się z nim. 
To się nie dokona bez Ducha Świętego – wzy-
waj go, aby działał w Tobie. [www.onjest.pl] 

Św. Jan Paweł II: Słowo nie przynosi owo-
ców w sposób automatyczny. Choć jest słowem 
Bożym, a więc wszechmocnym, dostosowuje się 
do warunków gleby, lub ściślej: czeka na jej reak-
cję, która może być negatywna. Jest to tajemnica 
miłości Boga, który wręcz oddaje się całkowicie 
w ręce człowieka! W gruncie rzeczy bowiem ziar-
nem składanym w różnego rodzaju glebach jest 
sam Jezus.

Módlmy się. 
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej 

prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawie-
dliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za 
chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia 
tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgod-
ne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Two-
jego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. (xIJ)
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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Okres zwykły 
w roku liturgicznym

W poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego roz-
poczęliśmy w Kościele nowy okres liturgiczny – zwykły. Okres 
zwykły trwa od trzydziestu trzech do trzydziestu czterech ty-
godni. Przez większość wiernych kojarzony jest z okresem,  
w którym nie celebruje się ważnych prawd dotyczących Jezu-
sa Chrystusa. Inne okresy wprost sugerują ważne wydarzenia  
z życia Jezusa np. Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Jest to dość 
błędne pojmowanie, gdyż każda niedzielna Msza Święta przy-
nosi nam orędzie Jezusa, misterium Eucharystii czy nauki, które 
znajdziemy w Słowie Bożym. Cały ten czas jest zwróceniem się na 
Osobę Jezusa Chrystusa: Jego Wcielenie, życie, nauczanie, mękę, 
śmierć, Zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba.

Zielony kolor szat liturgicznych ma wskazywać na odrodzenie, młodość i nadzieję. Ukazana  
w ten sposób symbolika życia ma ożywiać chrześcijanina radością i nadzieją życia wiecznego.

Okres zwykły jest podzielony na dwie części: Pierwsza, krótsza jego część rozpoczyna się w po-
niedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i kończy się we wtorek przed Środą Popielcową (obejmuje 
cztery do sześciu tygodni). Druga, dłuższa zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego i kończy się w sobotni wieczór przed pierwszymi Nieszporami pierwszej niedzieli 
Adwentu. Okres zwykły, a zarazem cały rok liturgiczny kończy się uroczystością Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata. (AK)

Wspomnienie NMP Szkaplerznej 
16 lipca przypada w liturgii Kościoła 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Góry Karmel. Dzień ten nazywany jest 
często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, 
gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeń-
stwem szkaplerza.

Historia szkaplerza karmelitańskiego sięga 
XII w. Duchowi synowie proroka 
Eliasza prowadzili życie modlitwy 
na Górze Karmel w Palestynie. 
Nazywali się Braćmi Najświętszej 
Maryi Panny z Góry Karmel. Z po-
wodu prześladowań przenieśli się 
do Europy. Kościół uznał ich re-
gułę życia i dał prawny początek 
Zakonowi Karmelitów, który pro-
mieniował przykładem świętości 
w nowym dla siebie środowisku, 
ale nie uniknął też określonych 
trudności. Wtedy odznaczający 
się świętością generał zakonu, 
angielski karmelita św. Szymon 
Stock, zmobilizował swoich braci i zawierzając 
się Maryi, prosił Ją o pomoc. Jak podają kroniki, 
gdy modlił się słowami antyfony Flos Carmeli  
(Kwiecie Karmelu) w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. 
ukazała mu się Maryja w otoczeniu aniołów  
i wskazując na szkaplerz, powiedziała: „Przyj-
mij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu 
jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie  
i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie 
zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, 

ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze 
pokoju i wiecznego zobowiązania”. Nabożeń-
stwo szkaplerzne, praktykowane początkowo 
tylko we wspólnotach karmelitańskich, bardzo 
szybko rozpowszechniło się wśród ludzi świec-
kich i duchowieństwa.

Do nabożeństwa szkaplerznego przywiąza-
ne są przywileje uznane przez 
Kościół jako objawione przez 
Maryję:

 – noszącym szkaplerz Maryja 
zapewniła opiekę w trudach i nie-
bezpieczeństwach życia zarówno 
względem duszy, jak i ciała;

 – w znaku szkaplerza Ma-
ryja obiecała szczęśliwą śmierć  
i zachowanie od wiecznego po-
tępienia;

 – każdy, kto nosi szkaplerz, 
jest złączony z Zakonem Kar-
melitańskim i ma udział w jego 
duchowych dobrach za życia i po 

śmierci (objęty jest intencjami Mszy św., komu-
nii św., umartwień, postów, modlitw itp.).

Z końcem XV w. do powyższych łask dołą-
czono tzw. przywilej sobotni oparty na obja-
wieniu, jakie miał mieć papież Jan XXII. Maryja 
obiecała przez niego, że każdy noszący szka-
plerz i zachowujący czystość według swego 
stanu zostanie uwolniony z czyśćca w pierwszą 
sobotę po śmierci.

Źródło: www.niedziela.pl
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
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 13 lipca 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW 

ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA
1. czytanie (Iz 1, 10-17) Prawdziwa pobożność

Psalm (Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Mt 10, 34 – 11, 1) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
6.30 1. + Józefa Gadomskiego, Anielę, Mariana, Jana,  

Władysława Malackich – of. rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. + Wiesława Wronę w 8 r. i dusze w czyśćcu cierpiące 
– of. żona z dziećmi 
3. Dziękczynno-błagalna w 16 r. ślubu Leszka i Jolanty Świnarskich 

i w intencji dzieci 
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + Feliksę w 50 r., Wacława, Franciszka, Bronisławę i męża Mie-
czysława – of. Jadwiga Kaciniel 

3. + Ryszarda Więckowskiego w 4 r. – of. żona 
4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. rodzina Cybulów 

Nabożeństwo fatimskie 
Wtorek 14 lipca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XV TYGODNIA ZWYKŁEGO 
albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera 

albo wspomnienie św. Henryka
1. czytanie (Iz 7, 1-9) Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi

Psalm (Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 9d))
Bóg swoje miasto umacnia na wieki

Ewangelia (Mt 11, 20-24) Jezus gromi oporne miasta
6.30 1. Dziękczynno-błagalna w 20 r. ślubu Agnieszki i Pawła o światło 

i dary Ducha Świętego dla nich i całej rodziny 
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. Dziękczynna w intencji całej rodziny z prośbą o uwolnienie  
z nałogów, umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego i wsta-
wiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu

3. W 27 r. ur. Andrzeja – of. Hanna Żurek
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
5. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. rodzina Miazgów 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + Wojciecha Lipkę w 21 r., rodziców z obojga stron, Józefa,  
Bolesława, Stanisławę i Stanisława – of. żona 

3. + Stanisława Jurzyka w 8 r., rodziców z obu stron, siostrę Barba-
rę i wszystkich krewnych – of. Elżbieta Jurzyk z dziećmi 

4. + Zdzisława Bareję w 7 dz. pogrzebu – of. rodzina 
Środa 15 lipca 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Iz 10, 5-7. 13-16) Asyria biczem Bożym

Psalm (Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (R.: por. 14a))
Pan nie odrzuca ludu wybranego

Ewangelia (Mt 11, 25-27) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom
6.30 1. Dziękczynna w 14 r. ślubu Magdaleny i Daniela z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo dla nich i ich dzieci Natalki i Mateusza – of. babcia 
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. + Henryka Pyziołek z okazji imienin, Mariannę, Jadwigę, rodzi-
ców z obu stron rodziny – of. żona 

3. + Stefanię Wakułę w 8 r., Stefana, Bogdanę, Wacława, Jadwigę 
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
5. Poza parafią: + Henryka Koć (im.), siostry, braci, zm. z rodziny 

z obu stron – of. żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + rodziców Henrykę i Tadeusza – of. córka 
3. + Włodzimierza z okazji imienin, zmarłych z rodzin Ciozdów  

i Kozaków – of. żona i dzieci 
Nowenna do św. Józefa

Czwartek 16 lipca 2020 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

1. czytanie (Iz 26, 7-9. 12. 16-19) Psalm nadziei
Psalm (Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b))

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię
Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych

6.30 1. + Andrzeja Szczepaniaka w 1 r. 
2. Poza parafią: + Eugeniusza w 14 r., Zofię, zm. z rodzin Rozbic-

kich, Replinów, Krzyckich, Jerominiaków – of. rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 

2. + Walerię, Stanisława, Zenona, Romana, Zbigniewa, Marię,  
Andrzeja, Mariana, Teresę, Józefę – of. m. Modrzewska 

3. + syna Marcina w 1 r. – of. Zdzisława Szczepanik 
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 

2. + Grzegorza Waleszczyka w 19 r. – of. mama 
3. + Edwarda Puchta w 16 r. – of. żona z dziećmi 
4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. rodzina Madejskich 
5. Dziękczynno-błagalna w intencji Krystyny z okazji 65 r. urodzin 

– of. córki 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 17 lipca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XV TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8) Choroba i uzdrowienie Ezechiasza
Psalm (Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b))

Pan mnie zachował od unicestwienia
Ewangelia (Mt 12, 1-8) Syn Człowieczy jest Panem szabatu

6.30 1. + Jana Boruca w 17 r. – of. rodzina 
2. + Małgorzatę Kurczewską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 
2. Dziękczynno-błagalna w 6 r. urodzin Darii – of. Karol Zalewski 
3. Dziękczynno-błagalna w 13 r. urodzin Patrycji o opiekę Matki  

Bożej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego – of. rodzice
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
5. Poza parafią: Dziekczynno-błagalna w 75 r. urodzin Edmunda  

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny  
na dalsze lata życia – of. żona 

15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 

2. Dziękczynna w 21 r. ślubu Ingi i Marcina z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci 
Marcela i Amelki – of. rodzice 

3. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla Braci i Sióstr Różańca Nieustającego – of. Wspól-
nota Różańca Nieustającego 

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota 18 lipca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 

albo wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera
1. czytanie (Mi 2, 1-5) Zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu

Psalm (Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b))
Nie zapominaj o ubogich, Panie

Ewangelia (Mt 12, 14-21) Jezus cichy i pokornego serca
6.30 1. + Eugeniusza Wakułę w 29 r., Jadwigę, Dariusza i zm. dziadków 

z obu stron rodziny – of. Wiesława Szczepanik 
2. + Jadwigę Pawluczuk – of. córka chrzestna 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do pana
+ Maria Newel
+ Zdzisław Bareja 

•	 Piotr Gołęgowski, kawaler z parafii tutejszej i Anita Lipiec, panna  
z parafii bł. Męczenników Podlaskich w Siedlcach – zapowiedź 1;

•	 Paweł Szkup, kawaler z Księżopole Budki w parafii Rozbity Kamień  
i Małgorzata Malinowska, panna ze Strzały z parafii tutejszej  
– zapowiedź 1;

•	 Dawid Cielemęcki, kawaler z parafii katedralnej w Siedlcach  
i Dominika Giergun, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1; 

•	 Przemysław Nasiłowski, kawaler z parafii tutejszej i Klaudia Wik- 
toria Biarda, panna z  parafii Bożego Ciała w Siedlach  – zapowiedź 1;

•	Tomasz Borysowski, kawaler i Marlena Deniszewska, panna, oboje 
z parafii tutejszej – zapowiedź 2;

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

•	 z ul. Chrobrego 4 – 100 zł 
•	 z ul. Chrobrego 4 – 200 zł 
•	 z ul. Mieszka I 4 – 50 zł 
•	 z ul. Mieszka I 20 – 100 zł 
•	 z ul. Nowy Świat 2 – 50 zł 

•	 z ul. Sokołowskiej 91 – 50 zł 
•	 z ul. Sokołowskiej 62 – 50 zł 
Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto 
parafialne. 

7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 
2. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 
3. + Henryka Rusinka w 4 r. – of. żona i synowe z rodzinami 
4. + Radosława Brochockiego w 16 r., Henryka, Ryszarda, Maria-

na, Tadeusza, Annę, Leokadię, Sewerynę, Barbarę, zm. z rodz. 
Brochockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy  

5. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
17.00 Ślub: Sylwia Troć i Szymon Krasnodębski 
18.00 1. + Walerię, Stanisława, Michała, Weronikę, Zenona, Zbigniewa, 

Marię, Andrzeja – of. Modesta Modrzewska 
Niedziela 19 lipca 2020 r. 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Mdr 12, 13. 16-19) Dobroć Boga dla ludzi

Psalm (Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a))
Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

2. czytanie (Rz 8, 26-27) Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości
Ewangelia (Mt 13, 24-43) Przypowieść o chwaście wśród zboża

7.00 1. + zmarłych rodziców i braci z rodzin Wielogórskich i Jasińskich 
– of. Stefania Jasińska 

8.30 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 
2. + Mariana Cioka w 16 r. oraz zm. rodziców z obu stron 
3. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

10.00 1. + Zygmunta Stasiuka w r. – of. rodzina 
2. + Łukasza w 9 r., Wiesława, Stanisława, Leontynę Troć, Helenę 

w 9 r., Stanisława Mazurczak – of. Bernarda Troć 
3. Dziękczynno-błagalna w intencji Teresy i Janusza w 50. r. ślubu  

o potrzebne łaski dla nich, dzieci i wnuków – of. Jubilaci 
11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 

2. W 12 r. ślubu Katarzyny i Rafała z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci – of. mama 

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Wiesławę w 10 r., Małgorzatę w 37 r. oraz zm. z rodz. Were-

dów, Zaliwskich i Zalewskich – of. rodzina 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00.
20.00 1. + Katarzynę Możdżonek – of. córki 

Informacje o życiu parafii (12.07)
•	 Propozycja dla wszystkich młodych – wakacje spędzone z Bogiem 

- Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Oazach w formie stacjonarnej 
w parafii.

- Oaza Młodzieży (od klasy 7 SP) odbędzie się w dniach 19-24 lipca;  
szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania;

- Oaza Dzieci Bożych (klasy 3-6 SP) w dniach 26-31 lipca. 
  Spotkania rozpoczynają się w niedziele 19.07 i 26.07 od udziału  

w Eucharystii o godz. 18.00. W tygodniu młodzi przychodzą na godzinę 
10.00. W programie: zawiązanie wspólnoty, spotkania w grupach, Eu-
charystia, adoracja Jezusa, możliwość spowiedzi, śpiew, gry i zabawy. 
Można z Jezusem i wierzącymi rówieśnikami spędzić kilka godzin. Ro-
dzice dzieci i niepełnoletniej młodzieży wypełniają kartę zgłoszeniową, 
którą można otrzymać w zakrystii lub pobrać ze strony parafii. Zgło-
szenia uczestników (najlepiej do 15 lipca) przyjmują animatorzy naszej 
parafialnej Oazy i ks. Ireneusz Juśkiewicz, moderator (tel. 500 636 490). 
Wypełnioną kartę można zostawić w zakrystii. Koszt udziału to 20 zł. 

•	 Jest możliwość wyjazdu młodzieży w góry (Pieniny, Gorce) do miej-
scowości Łapsze Niżne w dniach 24-29 sierpnia. W planie formacja du-
chowa, integracja, odpoczynek na górskich szczytach i szlakach, zwie-
dzanie ciekawych miejsc. Zgłoszenia najlepiej do 15 lipca. Koszt 700 zł.  
Tel. 500 636 490. 

•	 Nabożeństwo fatimskie w poniedziałek 13 lipca po Mszy Św. o godz. 18.00.
•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwartki  

od Mszy św. wieczorowej do godz. 21.00. 
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Eucharystia daje życie

Katecheza o Modlitwie Eucharystycznej (cz. 5)
PRZEIStOcZENIE

W naszych rozważaniach doszliśmy w końcu do kluczowego momen-
tu modlitwy eucharystycznej, którym jest opowiadanie o ustanowieniu 
Eucharystii i konsekracja. Myślę, że każdy z nas dobrze wie, jak przebiega 
ta część liturgii – nawet najbardziej natrętne i rozbiegane myśli ulatu-
ją, gdy kapłan opowiada o tym, jak Chrystus wziął chleb oraz kielich  
z winem. Gdy padają zaś słowa konsekracji Bierzcie i jedzcie... oraz Bierzcie 
i pijcie..., a celebrans ukazuje nam święte postaci Ciała i Krwi Chrystusa, 
oczami naszej wiary oglądamy największy cud, którego pojąć nie mogą 
nawet aniołowie. Jezus Chrystus w sposób sakramentalny, realny i trwały 
staje się obecny pośród nas w swoim Ciele i Krwi pod postacią chleba  
i wina. Kościół wierzy, że podczas Eucharystii dokonuje się przeistoczenie, 
czyli transsubstancjacja.  Cdn. Ks. Kamil Duszek

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy 

jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód 
między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu  
w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie może-
my ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewie-
rać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, niechże 
więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. 
Trzeba spróbować innej drogi porozumienia - przez mi-
łość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie 
mówił: „Oto, jak oni się miłują”. Wtedy dopiero zapanuje 
upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie.    

(Niepokalanów, kwiecień 1969 r.)
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WZORY ŚWIĘtOŚcI

W trawie dziobią dwie wrony. Starsza ostrzega 
młodszą:
 – Uważaj, człowiek!
 – Nie bój się, to tylko strach na wróble.
 – A skąd wiesz?
 – Nie widzisz? Nie ma telefonu w ręku.
 – Rzeczywiście. Ale skandal!
WYSIŁEK
Od dłuższego czasu dziewczyna walczy z nadwa-
gą. Niestety bezskutecznie. Widząc brak owoców 
swoich wysiłków, założyła shirt z napisem:
 – „Jestem gruba, bo mnie stać!”
RÓŻNICA
Dwie panie w sile wieku urozmaicają sobie czas 
zagadkami:
 – Czym się różni żaba od faceta?
 – Jak to czym? Wszystkim!
 – O nie! Żaba czasem „kuma”.
POTKNIĘCIE
W domu rodzinnym pierwsze kroki stawia ma-
luszek. Żona do męża:
 – Posprzątaj porozrzucane zabawki, żeby Jaś 
się nie przewrócił.
 – Nie zabierajmy dziecku przeszkód spod nóg, 
niech je zauważa, bo gdy dorośnie, potknie się 
o ziarnko piasku.
ZGRYZOTA
W letni wieczór, w parku na ławeczce siedzi 
smutna dziewczyna. Podchodzi do niej chłopak:
 – Powiedz szczerze, co cię gryzie?
 – Nie widzisz? Komar!
CHOROBA
Dziewczyna wraca z wesela koleżanki. Mama pyta:
 – I jak było?
 – Dość fajnie. Tylko jednego nie rozumiem. 
Wiadomo, że na całym świecie alkoholizm uwa-
żany jest za chorobę. A na weselu ciągle mnie 
pytali: „dlaczego nie pijesz, jesteś chora?”
ALTERNATYWNA NAZWA
Synek pyta ojca:
 – Tato, mama ciągle czegoś szuka w swojej 
torebce.
 – Tak, synku. Bo damska torebka to taki bęben 
maszyny losującej, w którym mama nie zawsze 
znajduje to, czego szuka.
TRZY SŁOWA
Pani wychowawczyni tłumaczy dzieciom:
 – Istnieją trzy słowa trudne do wypowiedze-
nia: „dezoksyrybonukleinowy”, „sternokleido-
mastoidalny” i „przepraszam”.

ŚWIĘTY KAMIL DE LELLIS (14 VII) Wy-
modlony przez matkę po śmierci jej pierw-
szego dziecka Kamil urodził się w 1550 roku  
w Abruzzach. W młodości prowadził życie 
swobodne i nie zapowiadające nic dobrego. Po 
ojcu odziedziczył porywczy charakter. Gdy miał  
20 lat wyruszył na wojnę z Turkami. Był w Dal-
macji (1571) i w Tunisie (1571-1574).

Po przegraniu w karty całych swoich 
oszczędności, najął się do pracy fizycznej  
w klasztorze kapucynów w Manfredodi.  
W Manfredodi usłyszał głos Boży i postano-
wił zostać kapucynem. Niestety odnowiła się 
choroba z młodości i musiał wrócić do Rzymu. 
W szpitalu mimo cierpienia zajmował się nie-
uleczalnie chorymi. Po czterech latach mógł 
powrócić do klasztoru. Jednak rana znów się 
odnowiła. Św. Kamil odczytał to jako wolę Bożą 
i porzucił klasztor kapucynów.

Dzieło zapoczątkowane przez Kamila rozwi-
jało się dynamicznie. Za życia założyciela zgro-
madzenie uruchomiło 65 własnych szpitali.  
W wyniku zarażenia od chorych zmarło w tym 
czasie ponad 100 kamilianów. Św. Kamil zmarł 
w 1614 r. w domu zakonnym w Rzymie.

ŚWIĘTY BONAWENTURA (15 VII) Jan  
di Fidanza żył w XIII w. Był synem lekarza. Jako 
dziecko o słabym zdrowiu został poświęcony 
Panu. Legenda głosi, że jego imię zakonne 
pochodzi od słów św. Franciszka, który gdy zo-
baczył chłopca powiedział „O, buona ventura!”  
– O, szczęśliwa przyszłości! 

Jan ukończył studia filozoficzne w Paryżu. 
W wieku 25 lat został franciszkaninem i przy-
jął imię Bonawentura. Również w Paryżu stu-
diował teologię. Po uzyskaniu tytułu magistra 
wykładał Pismo Święte. Toczył spory w obronie 
zakonów żebraczych – franciszkanów i domi-
nikanów. W tym czasie powstało jego wybitne 
dzieło o Trójcy Świętej. W dziedzinie filozofii 
zajmował się problemami teorii poznania.

Kolejne lata spędzał w różnych klasztorach 
franciszkańskich. W 1257 r. doceniono jego 
dorobek naukowy, dojrzałość duchową oraz 
zdolności organizacyjne, powierzając funkcję 
przełożonego generalnego zakonu. Czas prze-
wodzenia zakonowi nie był łatwy. Z jednej 
strony podziały w samym zgromadzeniu. Jed-
ni chcieli rozluźnienia reguły, inni zaostrzenia.  
Z drugiej strony wielu patrzyło z zazdrością na 
liczne przywileje nadane franciszkanom przez 
papieża. Bonawentura potrafił obronić zakon 
przed zagrożeniami. Stworzył nową konstytucję 
zakonu, kończąc z różnorodnymi interpretacja-
mi reguły św. Franciszka.

Papież Grzegorz X w 1273 r. mianował Bo-
nawenturę kardynałem i biskupem Albano. Po-
selstwo papieskie z wiadomością o nominacji 
kardynalskiej zastało Bonawenturę w kuchni 
klasztornej przy myciu naczyń.

Na soborze w Lyonie w 1273 r. Bonawentura 
wygłosił przemówienie inauguracyjne. 

Zmarł w Lyonie w 1274 r. (KZ)
Powrócił do Rzymu, gdzie ukończył kole-

gium teologiczne. Po studiach przyjął święce-
nia kapłańskie, a w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP złożył śluby ubóstwa, czystości 
i posłuszeństwa. Wraz z towarzyszami ślubo-
wali również oddania się bez reszty posłudze 
chorym. Tak powstała nowa rodzina zakonna: 
Towarzystwo Sług Chorych. Wszyscy bracia 
przez 28 lat spełniali posługę w szpitalu Ducha 
Świętego.

W kolejnych latach zgromadzenie zostało 
zatwierdzone przez papieża i określony został 
odrębny habit. W 1591 r. Kamil z 25 towarzy-
szami złożyli uroczyste śluby z dodaniem ślubu 
„wiecznej obecności ciałem i duszą przy cho-
rych, nawet zarażonych”. Towarzystwo stało się 
Zakonem Kleryków Regularnych Posługujących 
Chorym. Przeczytaj w „Echu Katolickim”

•	Relacja	z	Diecezjalnego	Dnia	Chorego.
•	O	tajemniczych	okolicznościach	śmierci	 

ks. Franciszka Blachnickiego.
•	O	posłudze	wśród	bezdomnych.	
•	 Świadectwo	siostry	albertynki	w	tekście	 

pt. „Bóg spełnia moje marzenia”.
•	 Jak	możemy	czcić	Najdroższą	Krew	Jezusa.
•	Kim	była	bł.	Marianna	Biernacka?	

(opr. xHD)


