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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
OTWIERASZ RĘKĘ, KARMISZ NAS DO SYTA.  

(Mt 14, 13-21)
Jezus dostrzega mój głód i nigdzie od siebie nie 

chce mnie odsyłać. Może mnie nakarmić i pragnie 
to uczynić. W Eucharystii chce nasycić wszystkie 
moje najgłębsze pragnienia. Ale przez chrzest 
także ja jestem apostołem, który ma uczestniczyć 
w karmieniu tłumów, dawać im jeść. To, co jest 
moje, stanowi moją zasługę – nie nadaje się do 
karmienia innych, jest „tego” za mało. Tylko to, co 
pochodzi od Jezusa, co jest jego wyłącznym dzie-
łem, nadaje się do nasycania ludzkich pragnień. 
Ale potrzebna jest moja wiara i zaufanie Jezusowi, 
posłuszeństwo jego głosowi i chęć przekazywania 
innym tego, co od Niego otrzymuję. Rola uczniów 
w rozmnożeniu chleba jest pięknie opisana  
w mowie misyjnej Jezusa: Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowa-
tych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, 
darmo dawajcie! (Mt 10, 8)

Czym chcę nasycić swój głód? W jaką stronę 
kieruję moje pragnienia? Co mam do zapropono-
wania ludziom stroskanym, smutnym, głodnym 
na różne sposoby? Moja wieź z Jezusem ma być 
tak mocna, bym mógł przyjąć słowa: Wy dajcie 
im jeść! Kiedy ostatnio wskazałem „głodnym 
tego świata” na Eucharystię, jako spotkanie  
z Jezusem zaspokajającym ludzkie pragnienia? 
Kto w moim otoczeniu jest „głodnym”, któremu 
trzeba wskazać na Jezusa?

ks. Maciej Warowny [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Św. Cyryl Jerozolimski (†387): Pouczony  
o tym i pełen niezachwianej wiary, że to, co się 
zdaje być chlebem, nie jest chlebami, chociaż ta-
kie wrażenie daje smak, lecz ciałem Chrystusa,  
a co się zdaje być winem, nie jest winem, choć się 
tak smakowi wydaje, ale krwią Chrystusa, umoc-
nij serce twoje, pożywając ten chleb jako duchowy  
i rozwesel oblicze twej duszy. 

Módlmy się. 
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wier-

nych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy 
uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; odnów życie im 
udzielone i odnowione zachowaj. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.  (xIJ)

Eucharystia daje życie
KATECHEZA O MODLITWIE EUCHARYSTYCZNEJ (CZ. 8): DOKSOLOGIA 

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy 
zachęcający do włączenia się w 40. Pieszą Pielgrzymkę 
Podlaską na Jasną Górę (fragment)

Ostatnim, najważniejszym i szczytowym 
momentem modlitwy eucharystycznej jest 
doksologia. Jest to zarazem samo centrum Mszy 
Świętej – do doksologii zmierza cała liturgia 
po to, aby potem zaczerpnąć z niej niczym ze 
źródła. Celebrans podczas doksologii unosi ku 
niebu konsekrowane postaci chleba i wina oraz 
wypowiada słowa: Przez Chrystusa, z Chrystu-
sem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmo-
gący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć 
i chwała przez wszystkie wieki wieków. Wierni 
zaś odpowiadają Amen, przez co włączają się 
w modlitwę przewodniczącego liturgii. Tak 
naprawdę jest to modlitwa całego Kościoła  
i samego Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus, 
jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, 
oddał doskonałą chwałę Ojcu. Syn Boży, który 
stał się człowiekiem, w mocy Ducha Świętego, 
przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, 
uwielbił Ojca oraz sam został przez Ojca uwiel-
biony. To, co dokonało się w Jezusie Chrystusie, 
uobecnia się podczas liturgii. Tajemnica ta jest 
również sensem całego naszego życia. Teologia 
uczy, że Bóg stworzył nas dla swojej chwały. 
Oznacza to, że sensem naszego istnienia jest 
oglądanie i uwielbiania Boga. Człowiek nigdy 
nie będzie tak szczęśliwy, jak wtedy, gdy całym 
życiem odda chwałę Bogu. Po to właśnie ist-

niejemy i do tego zostaliśmy stworzeni. Jest to 
niezwykła tajemnica – nie oddajemy bowiem 
chwały Bogu sami, lecz mocą Ducha zostajemy 
włączeni w uwielbienie Chrystusa. Ostatecznie 
więc zostajemy zaproszeni do udziału w tajem-
nicy wewnętrznego życia samej Trójcy Świętej. 
Liturgiczna doksologia jest chwilą, gdy dotyka-
my naszego zbawienia – jest to moment naj-
bardziej intymnej i bliskiej relacji z Bogiem, jaką 
można sobie wyobrazić. Doksologia, a także 
cała liturgia Eucharystii, uczy nas, jaki jest sens 
ludzkiego życia. Nie żyjemy dla samych siebie, 
lecz po to, aby kochać i być kochanymi – tym 
jest bowiem chwała Boga.

KS. KAMIL DUSZEK
 

Drodzy Bracia i Siostry! Pragnę zachęcić  
do uczestnictwa w modlitewnych spotkaniach 
w parafiach. Moją zachętę kieruję nie tylko do 
tych, którzy pragną pielgrzymować w tym roku 
na Jasną Górę, ale także do wszystkich, którzy  
z różnych powodów nie mogli się w nią włączyć. 
Potraktujmy tę propozycję jako nasze rekolekcje. 
Nie mogliśmy w tym roku uczestniczyć w para-
fialnych rekolekcjach wielkopostnych z powodu 
koronawirusa. Postarajmy się zatem znaleźć 
czas na wieczorne spotkania modlitew-
ne w czasie trwania naszej pielgrzymki. 
Złożą się na nie: modlitwa różańcowa, 
konferencja i Msza św. oraz Apel Ja-
snogórski. Konferencje wygłaszane 
podczas wieczornych spotkań mo-
dlitewnych będą dotyczyć tajemnicy  
Eucharystii. Każda z konferencji będzie 
poświęcona poszczególnym częściom 

liturgii Mszy św. Potrzebujemy dostrzec na nowo 
ich znaczenie i ich duchowe piękno. Dzięki temu 
nasze uczestnictwo będzie bardziej owocne dla 
nas i dla wszystkich uczestników Eucharystii.  
Liturgia Mszy św. wprowadza nas poprzez słowa 
i gesty w tajemnicę męki, śmierci i zmartwych-
wstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeste-
śmy zaproszeni, aby w tej tajemnicy naszego 
zbawienia uczestniczyć. Eucharystia jest źródłem 
naszego zjednoczenia z Ojcem Niebieskim, jest 

źródłem duchowej mocy do przeży-
wania kolejnego dnia czy tygodnia. 
Bez uczestnictwa we Mszy św., bez 
Eucharystii, chrześcijanin nie może 
być prawdziwym chrześcijaninem. 
Niech zachętą będą dla nas słowa 
męczenników z II wieku, którzy sto-
jąc w obliczu śmierci, wyznali, że nie 
mogą żyć bez Eucharystii.
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Oaza Dzieci Bożych w parafii 
„Jestem dzieckiem Bożym”

W dniach 26-31 lipca grupa 22 dzieci ze 
szkoły podstawowej przeżywała w naszej 
parafii swoje oazowe rekolekcje. Przez 6 dni 
dzieci uczestniczyły w Eucharystii, wspólnej 
modlitwie, rozważaniu słowa Bożego w ma-
łych grupach prowadzonych przez animato-
rów, bawiły się i uczyły jak tworzyć wspólnotę.  
W tym czasie uczestnicy odkrywali, że są dzieć-
mi kochającego Boga Ojca. Poniżej zamieszcza-
my wypowiedzi – świadectwa. Dzieci już od 
września zapraszamy do grup formacyjnych 
Ruchu Światło-Życie w naszej parafii. Spotka-
nia z dziećmi są planowane w czwartki  
o godz. 16.30. (xIJ)

Szymon: Jest fajnie. Jest codziennie Msza 
Święta i wystawienie Najświętszego Sakramen-
tu; i są fajni animatorzy.

Michał: Na Oazie poznałem wielu dobrych  
i pozytywnych ludzi. Animatorzy byli mili i przy-
jaźni, dużo mnie nauczyli. Zrozumiałem pewne 
fragmenty Pisma Świętego. Uważam, że te wa-
kacje były bardzo udane. 

Aleksander: Kiedy zaczynałem Oazę czułem 
obawę, ale po pierwszym dniu spodobało mi się. 
Poznałem nowych kolegów. Naprawdę każdemu 
polecam tę Oazę. 

Jan: Kiedy zacząłem chodzić na Oazę, to coś 
we mnie zabłysło. Przejrzałem na oczy, zbliżyłem 
się do Boga i poznałem nowych kolegów i kole-
żanki. Naprawdę polecam każdemu tę Oazę. 

Kuba: W dniach Oazy podobały mi się co-
dzienne wspólne spotkania, w których wspólnie 
spędzaliśmy czas, oglądaliśmy film i śpiewaliśmy. 

Asia: Przez te dni Oazy wspaniale się czułam, 
było świetnie. Modliliśmy się wszyscy, mieliśmy 
codziennie Mszę Świętą. Super się bawiliśmy oraz 
oglądaliśmy film. 

Marysia: Na wakacyjnej Oazie było bardzo 
fajnie. Poznałam wiele nowych osób i nauczy-
łam się dużo nowych i ciekawych rzeczy. Nasze 
animatorki są bardzo miłe. Nie zabrakło również 
fajnej zabawy podczas pogodnego popołudnia. 

Dla mnie najfajniejsze były spotkania w małych 
grupach. A to zasługa księdza Irka, animatorek  
i animatorów. To oni wszystko przygotowali i za-
jęli się, żebyśmy dobrze się bawili. Ja w tym roku 
pierwszy raz chodziłam na Oazę i bardzo mi się 
podobało. Zachęcam do chodzenia na Oazę. 

Krystian: Moim zdaniem Oaza to nauka  
o Jezusie i wszystkich świętych. Podczas Oazy 
uczymy się śpiewać. Zawsze po spotkaniu nie-
którzy chłopcy grają w piłkę. 

Zuzia: Codziennie jest Msza Święta, wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu i spotkanie  
z rozważaniem Pisma Świętego. Cieszę się,  
że również w wakacje mogę spotkać się z Pa-
nem Jezusem i Duchem Świętym. Atmosfera jest 
świetna, animatorzy bardzo mili, ogólnie jest 
fajnie. 

Lena: Na Oazie jest bardzo miły ksiądz. Pani 
Ania bardzo ładnie śpiewa i co dzień rano uczy 
nas śpiewać pieśni, które śpiewamy na Mszy. Na 
spotkaniach z panią Kasią dużo rysujemy. Oaza 
jest super!

Mateusz: Oaza parafialna jest odpoczynkiem 
z Bogiem. Nie oznacza to przesiadywania całymi 
dniami w kościele. Spotkania pozwoliły na ad-
orację Jezusa, możliwość spowiedzi, śpiew, gry 
i zabawy. Spotkania w grupach dały możliwość 
poznania wielu rówieśników. Długo będziemy 
pamiętać ciekawe dyskusje i to, że serce człowie-
ka odpoczywa tylko w Bogu. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za zorganizowanie grup oazowych  
i za wspaniałe, pyszne poczęstunki, np. ciastecz-
ka i pizza. Bóg zapłać! 

Apel Zespołu KEP  
ds. Apostolstwa Trzeźwości  
i Osób Uzależnionych na 
Sierpień – miesiąc 
abstynencji 2020 

(fragmenty)

Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć  
w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę 
Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, 
dzięki której Polska zachowała niepodległość,  
a jednocześnie uratowała Europę przed bol-
szewicką bezbożną ideologią. Pamięć o zwy-
cięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obo-
wiązek, a także powód do dumy i do gorliwej 
walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim,  
co osłabia Polskę.

Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, 
rodziny, Narodu i Kościoła. Problemy alkoho-
lowe dotykają większość Polaków. Z bólem 
stwierdzamy, że w przestrzeni publicznej lek-
ceważony jest problem nietrzeźwości. Chore są 
zwyczaje narodowe i rodzinne, które kultywują 
powszechne używanie alkoholu jako wyraz do-
brego świętowania i udanej zabawy. Chore jest 
prawo, które umożliwia promowanie pijackie-
go stylu życia. Przezwyciężenie klęski pijaństwa 
i alkoholizmu musi zaczynać się w rodzinie, ale 
całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół i państwo 
muszą współdziałać i to ze wszystkich sił – często 
przypominał jeden z największych apostołów 
trzeźwości, sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podję-
ta w sierpniu przez dorosłych, jest wymownym 
świadectwem troski o trzeźwość polskiego na-
rodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu 
osobom uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm 
wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny 
przykład dawany dzieciom, pokazujący im,  
że można cieszyć się życiem bez substancji, któ-
re oszukują i zabijają na raty.

Zachęcamy wszystkich dorosłych, aby od-
ważnie podjęli tę decyzję, której skutki są za-
wsze błogosławione. Jest to niezmiernie ważne 
szczególnie w sytuacji pandemii oraz rosnącego 
bezrobocia i ubóstwa. Niech jak najwięcej Pola-
ków z odwagą powie: Nie piję, bo kocham. Nie 
piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowie-
dzialnego życia. Nie piję, bo jestem potrzebny 
moim bliskim w każdej chwili. Nie piję, bo pa-
miętam słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza, 
że ten, kto wychowuje dzieci i młodzież, a sięga 
po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest 
zdrajcą narodu i wiary. Nie piję, bo wiem, że al-
kohol może zniewolić każdego, bez względu na 
wiek, płeć, pozycję społeczną czy wykonywany 
zawód. Nie piję, bo pragnę cieszyć się wolno-
ścią, której fundamentem jest cnota trzeźwości. 
Niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy  
z radością podejmą decyzję o sierpniowej absty-
nencji. Kroczmy razem z Maryją drogą Chrystu-
sowej wolności do pełnego zwycięstwa.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP  

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
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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 3 sierpnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO 

1. czytanie (Jr 28, 1-17) Starcie Jeremiasza z fałszywym prorokiem
Psalm (Ps 119 (118), 29 i 43. 79-80. 95 i 102 (R.: por. 68b))

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich
Ewangelia (Mt 14, 13-21) Cudowne rozmnożenie chleba

6.30 1. + Zofię, Jana, Zbigniewa, Stefana, Bogdana, zm. z rodz. Cho-
mińskich i Ługowskich

2. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk – of. córka 

2. + Dariusza, Ryszarda, Wandę, Tomasza, rodziców obu stron
3. + Barbarę Krupę – of. mieszkańcy z ul. Krótkiej i Łąkowej 
4. + Zdzisława Bareję w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę 
1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka – of. Alina Kondraciuk 
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak – of. córka 
3. Dziękczynna z racji imienin i 24 ur. Jakuba z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej i św. Jó-
zefa – of. babcia

4. + za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
5. Poza parafią: Dz-bł. w int. Jakuba w 18 r. urodzin i imienin  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa – of. ro-
dzice, rodzeństwo i dziadkowie

Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski
Wtorek 4 sierpnia 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA
1. czytanie (Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22) 

Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie
Psalm (Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 17))

Pan się objawi w chwale na Syjonie
Ewangelia (Mt 14, 22-36) Jezus chodzi po jeziorze

6.30 1. Dz-bł. w 43 r. ur. wnuka z prośbą o nawrócenie do Boga i błogo-
sławieństwo Boże – of. babcia

2. + zm. z rodz. Pietrasików, Kafarów, Zielińskich i Kołtuniaków
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. + Mariannę Sulej
3. + Andrzeja Frankowskiego – of. żona 
4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. Pracownicy firmy Drosed

20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę
1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Antoniego i Krzysztofa Grabowskich – of. Krystyna Grabowska 
4. + Andrzeja Stachowskiego w 14 r. śm. – of. córka 
5. Poza parafią: Dziękczynna w int. ofiarodawców 1% dla Huberta 

Wójcika – of. rodzice
Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski

Środa 5 sierpnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzym-

skiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny 
pierwsza środa miesiąca – w modlitwie wzy-

wamy wstawiennictwa św. Józefa 
1. czytanie (Jr 31, 1-7) Obietnica odbudowy Izraela

Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Ewangelia (Mt 15, 21-28) Wiara niewiasty kananejskiej
6.30 1. Dziękczynna w 5 r. ur. Michaliny z prośba o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. P. Karcz 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. + zm. rodziców Zofię i Franciszka oraz Huberta Rybickich  
i dziadków z obu stron rodziny – of. Bożena Marciniuk  

3. + Wiesława, Natalię, Ignacego Czarnockich i zm. z obu stron 
rodziny – of. rodzina Czarnockich 

4. Poza parafią: + Joannę w 28 r., Teofila w 37 r., Janusza, Krzysz-
tofa, Henryka, zm. z rodz. Orzełowskich i Borkowskich  
– of. Barbara i Edmund Orzełowscy

20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę
1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Mariannę w 20 r. i Franciszka Soczewków i zmarłych z obu 

stron rodziny – of. Michalscy 
4. W intencji czcicieli św. Józefa

Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski
Czwartek 6 sierpnia 2020 r.

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO pierwszy czwartek miesiąca  
– modlimy się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie 

1. czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14) Wieczne panowanie Syna Człowieczego
Psalm (Ps 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a))

Pan wywyższony króluje nad ziemią
2. czytanie (2 P 1, 16-19) Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Ewangelia (Mt 17, 1-9) Przemienienie Pańskie
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. + Stanisława Seńko w 4 r., jego rodziców Wandę i Stefana oraz 
braci Zdzisława, Henryka i Bolesława – of. Alicja Seńko

3. Dziękczynna za kapłanów pracujących wśród nas z prośbą o ob-
fitość łask Bożych oraz o święte powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża” 

4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. firma Drosed
10.00 1. + Mariana Pióro w 1 r. – of. córka

2. + Czesława w 15 r. oraz Jadwigę Jurczak – of. Irena Góral 
19.00 Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie  

w ciszy; o 19.45 nabożeństwo z racji pierwszego czwartku miesiąca
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę

1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. + Józefa Strusa, zm. z rodz. Strusów, Burskich, Rytelów, Kiela-

ków i Mieścickich – of. córka Danuta 
Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski

Piątek 7 sierpnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II, papie-
ża, i Towarzyszy albo wspomnienie św. Kajetana, prezbitera

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7) Biada miastu krwawemu!

Psalm (Pwt 32, 35c-36b. 39abcd. 41 (R.: 39c))
Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam

Ewangelia (Mt 16, 24-28) Konieczność wyrzeczenia
6.30 1. + Józefa Kołodziejczyka – of. Barbara Kołodziejczyk 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. + Czesławę w 34 r. i Aleksandra oraz zm. braci Zbigniewa, Jana 
i Aleksandra – of. Janina Matejczuk 

3. + Leona, Jadwigę i Bronisławę – of. syn z rodziną 
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę

1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. Wynagradzająca NSPJ z racji I piątku miesiąca
4. + Helenę Wardulińską w 10 r. – of. córka 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Różaniec, rozważanie, 
Apel Jasnogórski 

Sobota 8 sierpnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA

1. czytanie (Ha 1, 12 – 2, 4) Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
Psalm (Ps 9, 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 11b))

Pan nie opuszcza tych, co Go szukają
Ewangelia (Mt 17, 14-20) Potęga wiary
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
bezimienna – 100 zł
z ul. Okrzei – 100 zł 

Informacje o życiu parafii (2.08)

Dziękujemy osobom, które składają ofia-
ry na tacę i wpłacają na konto. 

6.30 1. + Stanisława Mitrzaka w 11r. – of. syn 
2. + Romana Frankowskiego, Elżbietę Kowal oraz Andrzeja Fran-

kowskiego – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk 

2. + Krzysztofa Korporowicza w 28 r. oraz rodziców z obu stron 
rodziny – of. żona Danuta 

3. + Florentynę w 20 r. – of. Urszula Strzalińska 
17.00 Ślub: Natalia Wróbel i Marcin Talacha
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę

1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach

Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski
Niedziela 9 sierpnia 2020 r.  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-13a) Bóg objawia się Eliaszowi
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8))

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
2. czytanie (Rz 9, 1-5) Izrael jest ludem Bożym

Ewangelia (Mt 14, 22-33) Jezus chodzi po jeziorze
7.00 1. + Irenę Głuchowską w 3 r., rodziców z obu stron, Stanisława, 

Michalinę, Wacława i Sabinę – of. Franciszek Głuchowski 
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. Dziękczynna w 3 r. sakramentu małżeństwa Radosława i Natalii 
Zając o Boże błogosławieństwo dla Nich i Ich Dzieci – of. mama 

3. + Janinę Sadowską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
10.00 1. W int. Marii z racji 60 r. ur. z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski – of. Jubilata 
2. Dz-bł. o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Oskara, Malwinki  

i Lilianki o opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
3. Dz-bł. w 50 r. sakramentu małżeństwa Wandy i Henryka z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa dla nich i dla całej rodziny, dzieci, wnu-
ków – of. Jubilaci

11.30 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Dziękczynna w 13 r. ślubu Marty i Michała z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci 
Natalii, Agnieszki i Józefa – of. małżonkowie Marta i Michał 

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Piotra Araźnego w 15 r. i zm. z rodziny – of. Barbara Araźna 

z dziećmi 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00.
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę 

1. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
2. + Krzysztofa Drabio w 4 r., Zofię, Ignacego, Leona, Roberta, 

Przemysława Drabio, Mariana, Mateusza, zm. rodziców z obu 
stron, Stefana i Stanisława Rajkowskich, Wojciecha Drabio  
– of. Halina Drabio 

Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski

Błogosławieństwo  
nie jest rzeczą błahą!
Z każdym rokiem zanika tradycja błogosławienia 
dzieci przez rodziców.

•	 Dzisiaj rozpoczynamy w parafii duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę. 
W dniach pielgrzymki zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 20.00. Po li-
turgii modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. Zainteresowani duchowym 
pielgrzymowaniem mogą pobrać formularze, które znajdują się na stoli-
kach pod chórem.

•	 W tym czasie (od 3 do 14.08) w dni powszednie nie będzie Mszy Świętej  
o godz. 18.00, a kancelaria parafialna będzie czynna od godz. 18.00 do 19.30. 

•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwartek w tym 
tygodniu od godz. 19.00 do 20.00. 

•	 W zakrystii są jeszcze do nabycia albumy „Zbiory Muzeum Diecezjalnego 
w Siedlcach”. 

•	 W dniu 4 sierpnia wspominamy św. Jana Marię Vianneya – patrona pro-
boszczów. W naszych modlitwach w tym dniu szczególnie pamiętajmy  
o ks. Proboszczu Sławomirze Olopiaku. 

•	 Jest możliwość wyjazdu młodzieży w góry (Pieniny, Gorce) do miejsco-
wości Łapsze Niżne w dniach 24-29 sierpnia. Czekamy na zgłoszenia.  
Tel. 500 636 490. Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Jeszcze nie tak dawno temu 
nasi dziadkowie i pradziadkowie 
błogosławili swoje dzieci i wnuki 
rano, przed wyjściem z domu, czy 
po wieczornej modlitwie. Wiele 
domów było wówczas wielopo-
koleniowych, więc dzieci przed 
wyjściem z domu biegały zarów-
no do rodziców jak i dziadków, 
aby uzyskać błogosławieństwo. 
Błogosławiony (z łac. benedictus) 
znaczy szczęśliwy! A któż z nas 
nie pragnie szczęścia dla swoich 
dzieci? 

„Szybki krzyżyk” – kiedyś 
usłyszałam; widzialnie tak, ale w istocie swojej jakże ważna modlitwa. 
Kiedy nasz proboszcz – śp. ks. Jerzy Górski przygotowywał mojego syna 
do pierwszej komunii świętej, na spotkaniu powiedział: „Nie ma błogo-
sławieństwa rodziców, nie ma Bożego błogosławieństwa”. Tak, te słowa 
zapadły w serce chyba każdemu z rodziców, którzy je usłyszeli. A więc nie 
jest to czynność magiczna, ale bardzo ważna modlitwa! Błogosławienie 
kogoś jest modlitwą do Boga o łaski dla danej osoby. Rodzic, który czyni 
znak krzyża nad głową swojego dziecka prosi Boga, by w swej miłości  
i miłosierdziu uwolnił je od złych pokus, zniewoleń; by sprawił, aby omi-
jały je nieszczęśliwe wypadki czy koszmary nocne. Jest to obowiązek 
rodziców, o którym mówi Słowo Boże. Znamy historię Jakuba i Ezawa. 
Za miskę soczewicy Ezaw odstępuje bratu pierwszeństwo do ojcowskie-
go błogosławieństwa. Bóg rzeczywiście błogosławił Jakubowi, jednak 
zanim tego doświadczył, wiele go to kosztowało. Kiedy czytamy Stary 
Testament, uwydatnia się fakt, iż wtedy ludzie dobrze rozumieli istotę 
błogosławieństwa i bardzo o nie zabiegali, zarówno o to rodzicielskie, jak 
i Boże. Kiedy Jakub walczył z aniołem powiedział: „Nie puszczę cię, dopóki 
mi nie pobłogosławisz” (Rdz 32, 26-29). Wierzyli, że błogosławieństwo 
ma większą moc, niż jakiekolwiek przekleństwo i jest nieodwołalne. 

Błogosławcie swoje dzieci, nawet w pośpiechu, kiedy nie ma czasu, 
to bardzo ważna modlitwa i dar. Pośpiech bowiem nie przekreśla starań,  
a nawet może zachęcać do modlitwy. Warto korzystać z tego zaproszenia. 
Kard. Józef Ratzinger, późniejszy Ojciec Święty Benedykt XVI w „Duchu 
liturgii” pisał tak: „Nigdy nie zapomnę pobożności i pieczołowitości, z jaki-
mi moi rodzice błogosławili znakiem krzyża nas, swoje dzieci, gdy wycho-
dziliśmy z domu; a gdy żegnaliśmy się na dłużej, rodzice kreślili nam znak 
krzyża wodą święconą na czole, wargach i piersi. To błogosławieństwo to-
warzyszyło nam, i wiedzieliśmy, iż ono nas prowadzi. Było to unaocznie-
nie modlitwy rodziców, która szła z nami, i wyraz pewności, że opiera się 
ona na błogosławieństwie Zbawiciela. Błogosławieństwo rodziców było 
równocześnie swoistym zobowiązaniem nas do nieopuszczania przestrze-
ni tego błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest gestem kapłańskim  
i w tym znaku krzyża odczuwaliśmy kapłaństwo rodziców, jego szczegól-
ną godność i moc. Myślę, że błogosławienie znakiem krzyża jako pełno-
prawny wyraz kapłaństwa powszechnego wszystkich ochrzczonych po-
winno na nowo i z większą siłą wkroczyć do codziennego życia i nasycić 
je mocą Chrystusowej miłości”. (GŁ-K)
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

•	Mateusz Chodowiec, kawaler z parafii św. Michała Archanioła w Mor-
dach i Natalia Chojecka, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1;
•	Zbigniew Andrzej Pawluk, z parafii tutejszej i Małgorzata Gwiaz-

dowska, z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku – zapowiedź 1;
•	Marcin Kondraciuk, kawaler z parafii tutejszej i Karolina Magdale-

na Szostek, panna z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach 
– zapowiedź 1;
•	Krzysztof Miazga, kawaler z parafii tutejszej i Justyna Soćko, panna 

z parafii Wodynie – zapowiedź 2;
•	Oskar Mateusz Kubrak, kawaler z parafii NMP Królowej Aniołów w War-

szawie i Paulina Stachowicz, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2;
•	Rafał Piotr Gójski i Paula Elżbieta Opitz-Gójska, oboje z parafii 

tutejszej – zapowiedź 2;
•	Mateusz Lewicki, kawaler z parafii tutejszej i Emilia Woźniak, panna 

z parafii Wyszków k. Węgrowa – zapowiedź 2.
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze-

czonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Parafialny  Zespół Caritas
Parafialny Zespół Caritas zaprasza rodziny, osoby znajdujące się  

w trudnej sytuacji materialnej, które dotąd nie korzystały, do przyjęcia 
pomocy w formie wydawanych artykułów spożywczych, które są pozy-
skiwane od sponsorów i sklepu „Biedronka”. Należy dostarczyć dokument 
potwierdzający wysokość dochodów rodziny. Można zgłosić się do PZC 
codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 9.00. 
Zapraszamy również wolontariuszy, szczególnie mężczyzn, chętnych do 
pracy w Parafialnym Zespole Caritas. 

Odszedł do Pana  
Ks. prałat Eugeniusz  
Gaładyk (1933-2020)

24 lipca w godzinach wieczornych w Szpitalu Wojewódzkim w Siedl-
cach zmarł ks. prałat Eugeniusz Gaładyk, emeryt zamieszkały w Domu 
Księży Emerytów w Siedlcach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w śro-
dę, 29 lipca. O godzinie 10.00 w katedrze siedleckiej pod przewodnic-
twem ks. biskupa Grzegorza Suchodolskiego była sprawowana Msza Św. 
żałobna, w której uczestniczyło też wielu naszych parafian wdzięcznych 
ks. Eugeniuszowi. O godz. 14.00 w Górznie pod przewodnictwem Bisku-
pa Siedleckiego Kazimierza Gurdy rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa. 
Następnie ciało zostało złożone na miejscowym cmentarzu.

Dla wielu kleryków, kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świec-
kich był spowiednikiem i kierownikiem życia duchowego. Pozostał  
w ich pamięci jako cierpliwy, życzliwy, pogodny i pełen uśmiechu ka-
płan oraz powiernik spraw wewnętrznych. W miarę swoich sił fizycznych  
w latach 2009-2014 pomagał w duszpasterstwie w parafii św. Józefa  
w Siedlcach. 

Przeżył blisko 87 lat, w tym 60 lat w kapłaństwie. Niech Chrystus,  
w Którego kapłaństwie uczestniczył i posługiwał, obdarzy ks. prałata Eu-
geniusza radością życia wiecznego. Requiescat in pace.

Święto Przemienienia 
Pańskiego (6 VIII)

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jaku-
bem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich 
Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco 
białe. Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask 
wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. 
To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów – dowiedzieli 
się o nim dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa.

Zdarzenie to Ewangeliści musieli uważać za bardzo ważne, skoro jego 
szczegółowy opis umieścili wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9), 
św. Marek (Mk 9, 1-8) i św. Łukasz (Łk 9, 28-36). Również św. Piotr Apostoł 
przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16-18). Miało ono miejsce po sześciu 
dniach – czy też „jakoby w osiem dni” – po uroczystym wyznaniu św. Piotra 
w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Łk 9, 18-21).

Św. Cyryl Jerozolimski (+387) jako pierwszy wyraził pogląd, że górą 
Przemienienia Chrystusa była góra Tabor. Za nim zdanie to powtarza  
św. Hieronim (+ok. 420) i cała tradycja. Faktycznie, góra Tabor uważana 
była w starożytności za świętą. Może dziwić szczegół, że zaraz po przybyciu 
na górę Apostołowie posnęli. Po odbytej bardzo uciążliwej drodze musieli 
utrudzić się wspinaczką, zwłaszcza że wędrowali sześć dni od Gór Hermonu. 
W Starym Testamencie powszechne było przekonanie, że Jahwe pokazuje 
się w obłoku (Wj 40, 34; 1 Sm 8, 11). Dlatego w czasie Przemienienia uka-
zał się obłok, który okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. Głos Boży z obłoku 
utwierdził uczniów w przekonaniu o teofanii, czyli objawieniu się Boga. Dla-
tego Ewangelista stwierdza, że świadkowie tego wydarzenia bardzo się zlękli.

Termin „Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do greckiego sło-
wa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma o wiele głębsze znaczenie. Termin 
grecki oznacza dokładnie „zmienić formę zewnętrzną (morfe), kształt; przejść 
z jednej formy zewnętrznej do drugiej”. Chrystus okazał się tym, kim jest  
w swojej naturze i istocie – Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Aposto-
łom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus 
przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie 
zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chry-
stusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie 
proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. 
Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu 
latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).

Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już  
w VI wieku. Była ona największym świętem w ciągu lata. Na Zachodzie jako 
święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież Kalikst III  
z podziękowaniem Panu Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod 
Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski 
Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. Jednak 
lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce świę-
to znane jest od XI wieku.

Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić 
nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: 
przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemni-
cy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy 
obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi 
nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.

Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie 
tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równo-
cześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego 
wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest 
stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. 
Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni 
mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być 
Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.

Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie – za 
Piotrem – będziemy powtarzać: Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy. Warun-
kiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, 
i abyśmy każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy 
ufnie i wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, rozwijając w sobie 
cnoty. Takie dążenie do przemiany będzie odpowiedzią na zaproszenie św. 
Pawła: Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu (Rz 12, 2).

Źródło: www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-06a.php3
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 18.00-19.30. W niedziele nieczynna. (opr. xHD)

Syn rozmawia z matką:
 – Chciałbym, żeby moja żona Kasia była Anio-
łem.
 – To możliwe, ale najpierw zbuduj dla niej nie-
bo, bo Anioły nie mieszkają w piekle.
KOLEŻEŃSKA SZCZEROŚĆ
Rozmawiają dwie dziewczyny:
 – Lubisz banany?
 – Nie.
 – To dziwne. Taka małpa z ciebie, a ty bananów 
nie lubisz?
MATCZYNA TROSKA
Mama przestrzega córkę:
 – Aniu, wiem z doświadczenia, że wszystko 
można tak łatwo stracić, za wyjątkiem wagi...
KLUCZ
Rozmawiają doświadczone koleżanki:
 – Nie mogę w nocy spać, bo ciągle nawiedzają 
mnie złe wspomnienia.
 – Musisz zrobić to co ja: zgubiłam klucz do 
złych wspomnień i już nie wracają.
DZIEŃ OJCA
Pani pyta w przedszkolu:
 – Kto z was wie, kiedy jest Dzień Ojca?
 – U nas jest Dzień Ojca wtedy, gdy mama idzie 
do pracy, a tata z nami siedzi w domu. Szaleje-
my wszyscy i wchodzimy mu na głowę.
PARTY
Jaś obchodzi ósme urodziny. Jest wiele gości. 
„Jubilat” zaprosił także swoich kolegów i kole-
żanki, którym wyjaśnia:
 – To jest moja pierwsza mama, a to druga. 
Przy oknie stoi mój drugi tata, który rozmawia 
z pierwszym.
W pobliżu siedzą babcia i dziadek Jasia, którzy 
są bardzo zdziwieni wyjaśnieniami wnuka. 
Dziadek do babci:
 – Nam trudno to wszystko zrozumieć. Kiedyś 
przeciętni rodzice mieli czwórkę dzieci. Dziś 
przeciętne dziecko ma czwórkę rodziców.
SMUTKI
Ojciec przygląda się córce, która wróciła z pracy 
i je obiad:
 – Widzę, ze smakuje ci obiad przygotowany 
przez mamę.
 – Smakuje. Ja, tato, mam wiele kłopotów  
w pracy, ale gdy wrócę do domu to smutki są 
lżejsze, gdy jest pełny żołądek.
WAGA
W pewnym mieście przed biblioteką jest pomnik 
z brązu przedstawiający huśtawkę równoważną. 
Z jednej strony siedzi wielki mężczyzna ze smart-
fonem w ręku. Z drugiej mała dziewczynka ze 
stertą książek, które przeważyły i podniosły cięż-
kiego mężczyznę. Obok jest napis:
 – „Wagi twojej wartości nie mierzy się w kilo-
gramach, lecz w liczbie przeczytanych książek”.

Myśli Prymasa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tak często słyszymy zdanie: 
„Piękną i zaszczytną rzeczą jest 
umrzeć za Ojczyznę”. Jednak-
że trudniej jest niekiedy żyć dla  
Ojczyzny. Można w odruchu boha-
terskim oddać swoje życie na polu 
walki, ale to trwa krótko. Więk-
szym niekiedy bohaterstwem jest 
żyć, trwać, wytrzymać całe lata.  

ŚWIĘT Y PROBOSZCZ 
(4 VIII) Święty Jan Maria 
Vianney urodził się w ubo-
giej wiejskiej rodzinie miesz-
kającej niedaleko Lyonu. Jego 
dzieciństwo przypadło na 
okres rewolucji francuskiej. 
Pierwszą komunię przyjął  
w 1799 r., a uroczystość oby-
ła się potajemnie w szopie 
zaadoptowanej na kaplicę. 
Kościoły były wówczas poza-
mykane, podobnie jak szkoły 
parafialne, więc Jan nauczył 
się czytać dopiero, gdy koń-
czył 17 lat. Choroba uchroniła 
Jana od służby wojskowej. W wieku 26 lat wstą-
pił do niższego seminarium duchownego. Mimo 
zaległości w edukacji przeszedł do wyższego se-
minarium w Lyonie. Ze względu na niski poziom 
wykształcenia radzono Janowi opuszczenie se-
minarium. Sam Jan, zdając sobie sprawę z sytu-
acji, zamierzał wstąpić do Braci Szkół Chrześci-
jańskich. Jednak za namową proboszcza z Ecully 
oraz przy jego wstawiennictwie dopuszczono 
św. Jana do święceń w 1815 r.

Pierwsze lata kapłańskie spędził jako wi-
kariusz w Ecully. Trafił na proboszcza praco-
witego i pełnego zapału duszpasterskiego. Po 
śmierci proboszcza Jan Maria został skierowany 
jako wikariusz – kapelan do Ars-en-Dembes. 
Wiernych było tam zaledwie 230, a na Mszach 
niedzielnych bywało po kilka osób. O wiernych  
z okolicy, w której przyszło pracować młodemu 
ks. Janowi, mawiano, że tylko chrzest różni ich 
od bydląt. Święty spędził tam 41 lat.

Św. ks. Jan spędzał w zaniedbanym kościół-
ku godziny na adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Spał po parę godzin na deskach, a jadał 
tak mało, jakby codziennie pościł. Był przy tym 
cierpliwy i uprzejmy dla swoich parafian. Często 
ich odwiedzał, a oni przyzwyczaili się do swego 
księdza. Biskup widząc, że ks. Jan radzi sobie,  
w 1823 r. powołał w Ars parafię. Surowość życia 
św. Jana, jego dobroć dla parafian w połącze-
niu z prostym głoszeniem nauczania Kościoła 
zaczęły gromadzić coraz liczniej wiernych na 
niedzielnych Mszach świętych. Powracający do 

WZORY ŚWIĘTOŚCI
wiary parafianie wypełniali 
kościół także w dni powsze-
dnie.

Mimo niewątpliwych suk-
cesów w dziedzinie powrotu 
ludzi do praktyk religijnych,  
a z pewnością również do 
wiary, św. Jan wyrzucał sobie, 
że to jego nieudolność powo-
duje, że nie wszyscy wracają 
do Kościoła. Uważał, że za 
mało się modli za swoich 
parafian i za mało pokutuje. 
Prosił biskupa o zwolnienie 
z obowiązków proboszcza. 
Nie wysłuchany przez bisku-

pa uciekł do klasztoru, ale biskup nakazał mu 
powrót do Ars. Św. Jan zmagał się nie tylko  
z oziębłością swoich parafian i własnymi pro-
blemami. Niektórzy bracia w kapłaństwie, nie 
rozumiejąc jego sposobu życia naśmiewali się 
z niego, inni czynili mu nawet wyrzuty. Nie 
brakowało jednak takich, którzy dostrzegali 
świętość ks. Jana.

Wieści o działalności księdza rozchodziły się 
po okolicy. Na nabożeństwa przybywało wielu 
ciekawskich spoza parafii. Pogłoski o niezwy-
kłych zdolnościach duchownego przyciągały 
coraz liczniejsze tłumy. Św. Jan spowiadał go-
dzinami. Przez tę maleńką parafię, przez kon-
fesjonał św. Jana Marii Vianeya w ciągu 41 lat 
jego pracy przewinęło się około milion osób.

W wyniku nadmiaru pokut i umartwień św. 
Jan podupadł na zdrowiu. Cierpieniom fizycz-
nym towarzyszyła oschłość duchowa, skrupuły, 
obawy związane z odpowiedzialnością za po-
wierzone mu dusze i lęk przed sądem Bożym. 
Przez 35 lat św. Jana nękał szatan, nie pozwa-
lając mu spać.

Św. Jan Vianney wszystko ofiarował jako za-
dośćuczynienie Panu Bogu za własne słabości, 
jak i przewinienia swoich penitentów. Wyczer-
pany pracą i cierpiący za grzeszników zmarł  
4 sierpnia 1859 r.

W 1905 r. papież Pius X beatyfikował pro-
boszcza z Ars, a Pius XI ogłosił ks. Jana świętym 
w 1952 r. Św. Jan Maria Vianney jest patronem 
proboszczów. (KZ)

(Warszawa, 6 stycznia 1981 r.)

W „Echu Katolickim”

•	Przed	 nałogami,	 podobnie	 jak	 przed	 każdą	 
formą zła, chroni miłość.

•	O	konwencji	stambulskiej.	Czym	jest	ten	doku-
ment i co tak naprawdę w nim się znajduje?

•	W	tym	roku	na	pielgrzymi	szlak	wyruszą	jedynie	
reprezentanci diecezji. Wszyscy jednak możemy 
pielgrzymować duchowo.

•	 Czy	 rodzice	 mają	 świadomość,	 co	 ich	 dzieci	
mogą zobaczyć w niewinnych z pozoru bajkach? 

•	 Czym	zastąpić	sól	kuchenną?


