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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Wj 16, 2-4. 12-15) 
Bóg daje cudowny pokarm
Psalm (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54  
(R.: por. 24b))
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył
2. czytanie (Ef 4, 17. 20-24)  
Przyoblec się w człowieka nowego
Ewangelia (J 6, 24-35) Kto przychodzi  
do Chrystusa, nie będzie łaknął

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Chleb niebiański dał nam Pan  
na życie wieczne
Rozważania do Ewangelii  
z XVIII Niedzieli Zwykłej (1 sierpnia)

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
KTO PRZYCHODZI DO CHRYSTUSA, 
NIE BĘDZIE ŁAKNĄŁ (J 6, 24-35)

•	 Jezus zna nasze serca lepiej niż my sami. Po-
trzeba nam refleksji, uważnego spojrzenia 
w głąb siebie, aby poznać swoje prawdziwe 
zamiary, aby się nie dać ponieść rozpędowi  
i nie biec przez życie na oślep – za tłumem. 
Jezus dziś pyta: dlaczego mnie szukasz? Dla-
czego przestrzegasz przykazań, po co Twoje 
pobożne wysiłki i starania? Co chcesz, abym 
ci uczynił?

•	 Oczywiście można i trzeba się modlić o rzeczy 
doczesne: zdrowie, czy potrzeby materialne. 
Jednak trzeba być uważnym na postawę swe-
go serca, by nie zacząć traktować Boga jak au-
tomat do wydawania zamówionych dóbr, a re-
lacji z Jezusem jak transakcji handlowej: coś za 
coś. Cóż mamy czynić...? Na tym polega dzieło 
Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On po-
słał. Wierzyć w Jezusa, czyli uznać zbawienie 
za fakt dotykający cię osobiście. Odwieczny  
i potężny Syn Boży tak cię ukochał, że zhańbił 
się przyjmując ciało człowieka i pozwalając się 
zamordować. Przyjął twój wyrok śmierci, żebyś 
ty mógł przyjąć jego niebo. Wierzyć Jezusowi, 
to mieć pewność, że skoro dał siebie do końca 
i bez granic, to znaczy, że niezmiennie jesteś 
dla Niego nieskończenie ważny z wszystkimi 
swoimi trudami i potrzebami. Dlatego mogą 
one zejść na dalszy plan, bo masz pewność, że 
najlepszy Ojciec czuwa.

•	 Dlatego zdrowie nie jest najważniejsze, ani 
egzotyczne wakacje, ani awans, czy spełnienie 
swoich planów nie decydują o sensie życia, 
poczuciu bezpieczeństwa i szczęścia. Ja jestem 
chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 
będzie. Tylko Bóg może tak nasycić serce dobra-
mi duchowymi, że wszelkie doczesne troski ma-
leją. Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi 
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą po-
trzebę (Flp 4, 19).[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj 
swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszą-
cym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; od-
nów życie im udzielone i odnowione zachowaj. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.(xIJ)

Jezus przy użyciu pięciu chlebów i dwóch 
ryb zaspokoił wspaniale głód pięciu tysięcy 
mężczyzn. Po dokonanym cudzie jego bene-
ficjenci chcieli ogłosić Jezusa swoim królem  
i mieli nadzieję na kolejne cuda, na życie ła-
twe i przyjemne, bez cierpień, bez wymagań, 
bez pracy. Ich nadzieje się skończyły, bo nagle 
okazało się, że już z nimi nie ma Jezusa i Jego 
uczniów. Nie zajmowali się Jezusem, nie słu-
chali Go i stracili z Nim łączność. Na szczęście 
dla siebie wiedzieli gdzie Jezus mieszka, gdzie 
będą mogli się z Nim znowu spotkać. Zadali 
więc sobie trud, wsiedli do łodzi i przybyli do 
Kafarnaum. 

W spotkaniu z Jezusem ludzie z tłumu na-
zywają Go „Rabbi” – nauczycielu. Dla nich jest 
jeszcze tylko nauczycielem. Kim jest Jezus dla 
mnie? I czy jeszcze szukam okazji do spotkania 
z Nim? Ludzie spotykający Jezusa na drogach  
i w miejscowościach Ziemi Świętej najczęściej 
nie byli świadomi, nie wiedzieli Kto jest z nimi. 
A my jesteśmy świadomi i wiemy, ale to nas już 
bardzo często nie wzrusza; ogarnęła nas rutyna 
w przeżywaniu wiary. 

Jezus wiedział dlaczego ludzie tak intensyw-
nie Go szukali, znał ich motywacje, ich potrzeby 
i sposób myślenia. Jedli chleb do syta i chcieli 
więcej takich spektakularnych wydarzeń. Trosz-
czyli się o chleb doczesny, który jest nietrwały.  
A Jezus uczył ich troski o pokarm trwający na 
życie wieczne. Tylko Jezus może dać nam taki 
pokarm, tylko Jezus – umiłowany Syn Ojca, pe-
łen Ducha Świętego nakarmi nas Sobą. Jezusa 
po prostu trzeba przyjąć i przyjmować często. 

W Ewangelii pojawia się też pytanie o wyko-
nywanie dzieł Boga. Ludzie w swej pysze myślą, 
że wszystko mogą. Dzieła Boga wykonuje Bóg  
i ci, którzy zostaną do tego zaproszeni i uzdolnie-
ni – jako Jego pomocnicy, narzędzia w Jego ręku. 
Dziełem Boga dla nas przeznaczonym jest wiara 
w Jezusa Chrystusa. Wiara rozumiana jako osobi-
sta relacja z Panem i Zbawicielem nie przychodzi 
sama z siebie – trzeba jej pragnąć, trzeba się za-
angażować. Niektórzy do wiary potrzebują zna-
ków, ale może się tak zdarzyć, że ktoś widzi znaki 
– tak jak nakarmieni przez Jezusa nad brzegiem 
Jeziora Galilejskiego – ale ciągle czeka na kolejne 
potwierdzenia, na konkretne działania Boga. 

Żydzi w rozmowie z Jezusem przypomnieli so-
bie o mannie i Mojżeszu, ale nie mogli zrozumieć, 
że tu jest coś więcej niż manna, że Ojciec daje ich 
Chleb Boży – prawdziwy chleb z nieba, czyli swe-
go Syna. My na pustyni tego świata możemy co-
dziennie karmić się Chlebem Życia, możemy przy-
chodzić do Jezusa ze wszystkim. Pan sprawia, że 
przestajemy łaknąć i pragnąć miłości, bo On jest 
miłością i On sam wystarczy, by być spełnionym 
i szczęśliwym. W życiu doczesnym tak bardzo się 
martwimy, tak bardzo się staramy o realizację 
wielu planów, a przed nami już otwiera się niebo, 
już jemy chleb niebiański na życie wieczne.  (xIJ)

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób  
Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2021 [część 1/5]

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Kolejny już rok duszpasterski Kościół w Polsce 

poświęca prawdzie, że Eucharystia daje życie. 
Przyjmując z wiarą tę wielką tajemnicę groma-
dzimy się na świętej wieczerzy, aby słuchać Słowa 
Bożego i karmić się Ciałem i Krwią Zbawiciela.

Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia 
przypomina nam niezwykłe wydarzenie, kiedy 
to Bóg zesłał szemrzącym na pustyni Izraelitom 
cudowny pokarm z nieba. Ten pokarm, manna, 
stał się zapowiedzią Eucharystii. O niej to dzisiaj 
mówi sam Zbawiciel: „Ja jestem chlebem ży-
cia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;  
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.  
Z tego wielkiego daru miłości, jaki daje nam 
Jezus Chrystus w Eucharystii, chcemy jak naj-

częściej korzystać. Zdajemy bowiem sobie spra-
wę, że żaden pokarm ziemski nie jest w stanie 
nasycić naszej duszy i otworzyć nas na dar życia 
wiecznego. Może to sprawić tylko Eucharystia.

Niestety, także w naszej Ojczyźnie z wielkim 
niepokojem zauważamy, że dla milionów ludzi 
najważniejszym „pokarmem” stają się śmiercio-
nośne substancje toksyczne lub nałogowe czyn-
ności, których powtarzanie prowadzi do śmierci. 

Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trze-
ba na nowo zastanowić się nad przyczynami pro-
blemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które 
tak boleśnie ranią nasze społeczeństwo. Zastano-
wić się, aby lepiej zrozumieć powagę sytuacji i ko-
nieczność podjęcia dobrych decyzji wspierających 
wolność wewnętrzną wszystkich Polaków. Źr
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas  
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie  

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany  
na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 2 sierpnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa 
albo wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera

1. czytanie (Lb 11, 4b-15) Szemranie Izraelitów
Psalm (Ps 81 (80), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 2a))

Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy
Ewangelia (Mt 14, 13-21) Cudowne rozmnożenie chleba

6.30
7.00

1. + Zdzisława i Andrzeja Marciniaków oraz dziadków z obu stron 
rodziny – of. rodzina 

1. Dz. – bł. w 64 r. urodzin Włodzimierza z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dzieci

2. + Bolesława Paczuskiego w 19 r., Helenę, Stanisława i Eugeniu-
sza, Franciszka – of. rodzina Paczuskich

3. + Rafała Wolgiemuta w 13 r.
19.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
20.00 1. Gregorianka: + Janusza Myszkę – of. Stanisława Myszka

2. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz – of. Hen-
ryka Majek

3. + Zenona w 31 r. oraz zm. z rodz. Getlerów, Steńskich, Sikor-
skich, Skorupków, Kudelskich – of. córka

4. + Krystynę Andrzejewską – of. córka Joanna
5. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
Wtorek 3 sierpnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Lb 12, 1-13) Bóg karze szemranie przeciw Mojżeszowi

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 6c-7. 12-13 (R.: por. 3a))
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Ewangelia (Mt 14, 22-36) Jezus chodzi po jeziorze
6.30 1. Waldemara Oskroba – of. H. Komoń
7.00 1. + Edwardę w  r., Wacława w 76 r. oraz ich rodziców

2. + Edwarda Mirońskiego – of. koledzy
3. + Henryka Popek w 6 r. – of. żona Barbara Popek

19.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
20.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę
3. Dz.-bł. w intencji Jakuba z okazji 25 r. urodzin i imienin z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. babcia
4. + Krzysztofa Drabio w 5 r., Zofię, Ignacego, Leona, Roberta, 

Przemka, Wojtka Drabio, Mariana, Mateusza, rodziców z oboj-
ga stron rodziny Stefana i Stanisława Rajkowskiego 

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
Środa 4 sierpnia 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA
pierwsza środa miesiąca

1. czytanie (Lb 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-30. 34-35) Kara Boża za szemranie
Psalm (Ps 106 (105), 6-7a. 13-14. 21-22. 23 (R.: por. 4))

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 15, 21-28) Wiara niewiasty kananejskiej

6.30 1. + Mariana Strzałek – of. Mariola i Marek Myszkiewicz z Purzeca
2. Poza parafią: + O łaskę Nieba dla zm. rodziców: Anielę  

i Mieczysława Basków oraz dziadków z obu stron rodziny  
– of. rodzina

7.00 1. + Jadwigę Potyra – of. sąsiedzi z klatki schodowej
2. + Edwarda Mirońskiego – of. Jarosław i Wiesława Ługowscy
3.+ Jana Sójko w 27 r. – of. córka

19.00 Różaniec św. Józefa
19.45 Nowenna do św. Józefa
20.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. + Stanisławę i Władysława Bilińskich
II. + Zm. z rodz. Pietrasików, Jana, Katarzynę, Kazimierza, Stanisława, 

Mariana, Wandę, Halinę, Marka, Janinę i Stanisława Kafara
III. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. z obu stron rodziny

IV. Dz.-bł. w 44 r. ślubu Marii i Witolda z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo – of. dzieci

V. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Danuty i Rolanda z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Józefa – of. rodzice

VI. O zdrowie dla córki i syna i opiekę św. Józefa dla całej rodziny 
Piechowiczów – of. rodzice

VII. O radość nieba dla śp. Tadeusza Remiszewskiego – of. Pierwszy 
Krąg Domowego Kościoła, w którym formował swą duszę

VIII. + Wincentego Oknińskiego w 9 msc. od śmierci – of. córka Alina
IX. O pomoc w znalezieniu pracy dla córki według woli Bożej  

– of. matka
2. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 
3. Gregorianka: + Janusza Myszkę 
4.+ Andrzeja Stachowskiego w 15 r. – of. córka

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
Czwartek 5 sierpnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki 

 Najświętszej Maryi Panny, pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Lb , 1-13) Wody Meriba

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Ewangelia (Mt 16, 13-23) Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki
6.30 1. *** - of. rodzina Czarnockich

2. Poza parafią: Za zm. rodziców, teściów i dziadków – of. Natalia 
Gałecka

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą  
o obfitość łask Bożych oraz o dobre powołania kapłańskie,  
zakonne i misyjne z naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”

2. + Rodziców: Zofię i Franciszka Rybickich, brata Huberta  
i dziadków z obu stron rodziny – of. Bożena Marciniuk

3. + Zenobiusza Borkowskiego w 5 r. oraz zm. rodziców i siostry 
– of. żona

19.00 Godzina Święta – adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. Gregorianka:+ Honoratę i Czesława Januszkiewicz 

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę 
3. + Antoniego i Krzysztofa Grabowskich – of. Krystyna Grabowska
4. + Mariannę w 21 r., Franciszka Soczewków oraz zm. z obu stron 

rodziny
Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę

Piątek 6 sierpnia 2021 r.
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14) Wieczne panowanie Syna Człowieczego
albo  1. czytanie (2 P 1, 16-19) Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Psalm (Ps 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a))
Pan wywyższony króluje nad ziemią

Ewangelia (Mk 9, 2-10) Przemienienie Pańskie
6.30 1. + Stanisława Seńko w 5 r., oraz jego rodziców: Wandę i Stefana, 

braci: Henryka, Zdzisława i Bolesława
2. + Jana w 15 r. i zm. z rodz. Mirońskich – of. brat

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
10.00 1. + Zm. rodziców: Czesławę w 35 r. i Aleksandra, braci: Zbignie-

wa, Jana i Aleksandra – of. córka
2. Dz.- bł. w intencji Przemysława z racji urodzin z prośbą o Boże 

miłosierdzie i opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mama
17.00 Ślub: Jakub Chromiński i Natalia Pietrzykowska
19.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
20.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 

2. Gregorianka: + Jana Myszkę 
3. + Józefa Strus w 24 r., zm. z rodz. Strusów, Burskich, Mieścic-

kich oraz Jerzego Burskiego – of. córka Danka
4. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji 

pierwszego piątku miesiąca
5. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
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Informacje o życiu parafii (1.08)

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

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

W „Echu Katolickim”

Sobota 7 sierpnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
albo wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II, papieża,  

i Towarzyszy albo wspomnienie św. Kajetana, prezbitera
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Pwt 6, 4-13) Wierność Bogu
Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2))

Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
Ewangelia (Mt 17, 14-) Potęga wiary

6.30 1. + Józefa Smuniewskiego w 5 r. – of. córka
7.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 

2. + Czesława Jurczaka w 16 r. i Jadwigę – of. córka
3. + Ewę Teresę Tarnowską – Pęczkowską w 30 dz. po śmierci  

– of. uczestnicy pogrzebu
4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi  

z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC
Nabożeństwo do NMP i różaniec prowadzony przez KWC
19.00 Nabożeństwo do NMP: różaniec wynagradzający i rozmyślanie
20.00 1. Gregorianka: + Janusza Myszkę 

2. + Romana Kozłowskiego – of. rodzina
3. + Henryka Zacharczuka – of. sąsiedzi
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
Niedziela 8 sierpnia 2021 r.

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (1 Krl 19, 4-8) Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a))
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

2. czytanie (Ef 4, 30 – 5, 2)
Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie

Ewangelia (J 6, 41-51) Chleb żywy, który zstąpił z nieba
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+Stanisławę, Romana, Mariuszka, Waldemara Cabaj
8.30 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 

2. Dz. – bł. w 4 r. ślubu Natalii i Radosława Zając z prośbą o opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa oraz w intencji syna Kornela 

3. + Krzysztofa Korporowicza w 29 r., rodziców z obu stron rodziny – of. żona
10.00 1. Dziękczynna w 1 r. urodzin Szymona z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. + Andrzeja, Elżbietę, Ryszarda, Mieczysława, Teklę, Romana, 

Jadwigę, Elżbietę oraz zm. z rodz. Szupłaków, Ewę Mróz, Annę 
Boruta i chrzestnych – of. Helena Kulgawczyk

3. Poza parafią: + Franciszka i zm. z rodz. Stelęgowskich – of. rodzina
11.30 1. W intencji Michaliny w 10 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. p. Karcz
2. O zdrowie dla córki Mileny, Szymona, Filipa i Michała opiekę Matki 

Bożej i Boże błogosławieństwo oraz za zmarłą Pelagię Frankowską
13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Piotra Araźnego w 16 r. i zm. z rodz. – of. Barbara Araźna  

z dziećmi
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Mariana Dobrzyńskiego w 14 r., Alicję, Władysławę, Stanisława, 

Mariannę, Tomasza i zm. z rodz. Dobrzyńskich i Sysików – of. rodzina
2. + Janusza Myszkę – of. Stanisława Myszka

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę

l Łukasz Litwiniuk, kawaler z parafii tutejszej i Żaneta Szczepkow-
ska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Michał Kaczorowski, kawaler z parafii tutejszej i Alicja Wysokińska, 
panna z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach – zapowiedź 1
l Kamil Konrad Kubacki, z parafii Trójcy Przenajświętszej w Dubience  
i Magdalena Mirończuk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Piotr Paweł Gawryszewski, kawaler z parafii Matki Bożej Dobrej 
Rady w Warszawie i Olga Anna Ślusarczyk, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 1 

 Q Dziś w niedzielę 1 sierpnia:
•	 Zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach  

i powodziach w Polsce oraz krajach europejskich. 
•	 Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka o godz. 

19.00 w sali przy zakrystii.
 Q 41 Podlaska Pielgrzymka na Jasną Górę
Pątnicy będą kroczyć do Tronu Matki w Częstochowie z hasłem:  

„Z WIARĄ I MĘSTWEM”, przypominającym Męczenników Podlaskich, którzy 
bohatersko bronili wiary katolickiej. Z Siedlec 2 sierpnia wyjdą dwie piel-
grzymki z katedry i parafii św. Teresy. Obie - Katedralna i Siedlecka Piesza 
Pielgrzymka Podlaska wyruszą po Mszy św. o godz. 6.00. Liturgię z siedlec-
kiej katedry będzie transmitować Katolickie Radio Podlasie. 

 Q Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę w naszej parafii trady-
cyjnie będzie się odbywało w dniach 2-14 sierpnia. W te dni o godz. 19.30 
będzie różaniec, o godz. 20.00 Eucharystia, a następnie konferencja i Apel 
prowadzone przez ks. Mariusza Barana. Karty duchowego pielgrzymowa-
nia są w zakrystii. Zapraszamy. 

 Q W dniach 2-14 sierpnia, z wyjątkiem niedzieli, nie ma Mszy świę-
tej o godz. 18.00, a kancelaria parafialna będzie czynna w godzinach  
18.00 -19.30. 

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE: Środowa nowenna – 4 sierpnia
19.00 – różaniec św. Józefa 
19.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
20.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 
św. Józefa; duchowe pielgrzymowanie; różaniec za Ojczyznę prowadzony 
przez Cristeros. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

 Q ADORACJA JEZUSA w Najświętszym Sakramencie w ciszy – Godzi-
na Święta z racji pierwszego czwartku miesiąca 5 sierpnia od godz. 19.00  
do godz. 20.00. 

 Q W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 6 sierpnia przeżywamy Święto Prze-
mienienia Pańskiego. Msze święte o godz. 6.30, 10.00 i 20.00. Spowiedź 
przed rozpoczęciem Mszy świętych. Nabożeństwa po zakończeniu Mszy 
świętych o godz. 6.30 i 20.00. 

 Q W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA 7 sierpnia po Mszy świętej o godz. 
7.00 nabożeństwo i różaniec prowadzony przez członków Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka. O godz. 19.00 odbędzie się nabożeństwo pierwszosobot-
nie: różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP i rozmyślanie, 
następnie Eucharystia o godz. 20.00 i duchowe pielgrzymowanie. Na mo-
dlitwę zapraszamy wszystkich czcicieli i duchowych niewolników NMP. Nie 
będzie w tym dniu specjalnego spotkanie dla osób zawierzonych Maryi. 

Propozycje wyjazdów formacyjnych dla dzieci i młodzieży: 
 Q Oaza w parafii w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży:  

8-11 sierpnia 21 r. Rozpoczyna się Mszą świętą o godz. 18.00 w niedzielę  
– następnie spotkanie zapoznawcze w sali przy zakrystii; w tygodniu 
spotkanie rozpoczynają się o godz. 10.00; część zajęć odbędzie się w gru-
pach wiekowych (klasy 1-3 SP, klasy 4-6 SP, klasy 7-8 SP, młodzież szkół 
średnich). Karty zgłoszeniowe otrzymujemy i składamy po wypełnieniu  
w zakrystii. Prosimy o zgłaszanie się w tym tygodniu. 

 Q Oaza Ewangelizacji w Okunince na Jeziorem Białym k. Włodawy  
w dniach 14 – 21 sierpnia dla młodzieży (są jeszcze wolne miejsca).

 Q Wyjazd ewangelizacyjny w Bieszczady do Ustrzyk Górnych  
w dniach 24 – 30 sierpnia (ostatnie wolne miejsca).
Zapisy do wyczerpania miejsc. Karty zgłoszeniowe w zakrystii. Należy przy-
nieść wypełnioną kartę zgłoszeniową i w przypadku Okuninki i Bieszczad 
zaliczkę 100 zł. Ks. Ireneusz Juśkiewicz – tel. 500 636 490. 
Prosimy serdecznie o wsparcie modlitewne oaz i wyjazdów. 

•	 O założycielce ośrodka w Laskach.
•	 O rekolekcjach, jakich jeszcze nie było.
•	 Zazdrość i zawiść mają wspólne motto: życzę ci wszystkiego najgorsze-

go. Jak bronić przed nimi serce?
•	 Ogień świętego Ignacego - duchowość, która integruje całego człowieka 

tak dziś rozbitego.
•	 Dietetycy biją na alarm: cukier wcale nie krzepi!
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KOŚCIÓŁEK

W małej górskiej wiosce kilku turystów zaga-
duje górala siedzącego przed domem: – Baco, 
a można w waszej wsi kupić gdzieś jakiś swojski 
alkohol?
– Można.
– A gdzie konkretnie?
– Widzicie ten kościółek na środku wioski?
– No, widzimy.
– To oprócz kościółka wszędzie.
REKIN
Rodzina spędza wakacje nad egzotycznym mo-
rzem. Do mamy opalającej się na plaży podbie-
ga chłopiec, chcąc pochwalić się własnoręcznie 
złowionym małym rekinkiem. Mama podziwia:
– Jaki wielki rekin!
– Ależ skąd, mamusiu! To mały rekinek. Wielki 
to był ten, który przed chwilą porwał tatusia!
PRAWKO
W okolicach Krakowa patrol policji zatrzymuje 
samochód na siedleckich rejestracjach:
– Proszę o prawo jazdy.
– Panowie, zacznijcie lepiej ze sobą współpra-
cować. Wczoraj prawie pod domem zabraliście 
mi prawo jazdy, a dzisiaj chcecie, żebym wam 
je pokazała...
BUT
Rodzinka spędziła wakacje w słonecznej Italii. 
Po przyjeździe babcia pyta wnuczka:
 – Czy Włochy rzeczywiście mają kształt buta, 
jak to przedstawiają na mapach?
 – Chyba nie, babciu. Buty widzieliśmy tam tyl-
ko w sklepach.
DEFINICJE
Młody Grek spędza czas w Polsce. Zagaduje go 
polski kolega:
 – Jak ci się podobają wakacje w Polsce?
 – A co to są wakacje?
 – To takie oficjalne wagary.
 – A co to są wagary?
 – To są nieoficjalne wakacje.
 – To ja nic z tego nie rozumiem, ale w Polsce 
jest fajnie.
BEZSENNOŚĆ
Do lekarza przychodzi pacjent:
– Panie doktorze, w letnie miesiące cierpię na 
bezsenność.
– Panie Kowalski, czy wypróbował pan staro-
żytny sposób: położyć się, zamknąć oczy i po-
liczyć barany?
– Próbowałem. Liczyłem barany, gdy to nie po-
mogło ładowałem je na samochód, zabierałem 
na targ, sprzedawałem, a potem do rana mar-
twiłem się, czy nie poszły za tanio…

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
św. Charbel (Sarbeliusz) Makhluf – cz. 2 
W wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1898 

r. o. Charbel zmarł w następstwie udaru. Drogi 
do eremu zostały całkowicie zasypane śniegiem, 
do wysokości 1,5 metra. Stała się wówczas rzecz 
dziwna, otóż wszyscy okoliczni mieszkańcy 
otrzymali wewnętrzne przekonanie o śmierci  
o. Charbela i jego narodzeniu się do nieba. Młodzi 
mężczyźni wyruszyli z łopatami, aby odgarnąć 
śnieg. 25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia 
eremita został pochowany we wspólnym grobie, 
przyległym do muru zewnętrznego klasztoru, 
poza klauzurą. W pierwszą noc po pogrzebie 
zauważono nad miejscem pochówku tajemnicze 
światło, widoczne w całej dolinie, podobne do 
światła elektrycznego, które świeciło przez 45 
nocy od dnia pogrzebu. Oświetlało kopułę i mur 
klasztoru silniej niż światło dzienne. Wywołało to 
wielkie poruszenie. Bez zwłoki otoczyła go cześć 
świadczona świętym Pańskim oraz sława cudów. 
Do grobu o. Charbela ciągnęli nie tylko chrześci-
janie, ale i muzułmanie. 

Niektórym nawet udało się otworzyć grób  
i zabrać kawałek ubrania czy kilka włosów z brody 
eremity. Ze względów bezpieczeństwa patriarcha 
maronicki nakazał przeniesienie ciała do klasztoru. 
Wówczas światło przestało się pojawiać.

W 1899 r., po raz pierwszy otworzono grób 
zakonnika i stwierdzono, iż ciało o. Charbela wy-
dzielało wspaniały zapach oraz płyn nieznanego 
pochodzenia (pewien rodzaj surowicy z krwią), 
ale nie rozkładało się. Zostało ono obmyte, ubra-
ne w nowe szaty i włożone do trumny, do schow-
ka niedostępnego dla wiernych. Co dwa tygodnie 
zakonnicy musieli zmieniać szaty z powodu stale 
wydzielającego się płynu. Od tego czasu zaczę-
ły się liczne uzdrowienia za wstawiennictwem  
o. Charbela. 

W 1925 r. rozpoczęto proces kanonizacyjny. 
Dopiero 24 lipca 1927 r. ciało o. Charbela zostało 
włożone do metalowej trumny, ta zaś znalazła 
miejsce w marmurowym grobowcu w kościele 
klasztornym. Ponieważ w 1950 r. z tego grobow-
ca zaczął wyciekać tajemniczy płyn, patriarcha 
kościoła maronickiego wydał polecenie otwarcia 
grobu i ekshumacji zwłok. Ciało pustelnika wy-
glądało tak jak w chwili śmierci, nie wykazywało 
żadnych objawów rozkładu. Wydawało się, że  
o. Charbel śpi. Tajemniczy płyn nieustannie 
wydzielający się z ciała całkowicie skorodował 
metalową trumnę i spowodował przedziurawie-
nie marmurowego grobowca. Po umyciu ciało 
o. Charbela przez kilka dni było wystawione na 
widok publiczny, a późnej złożone do grobowca 
i zacementowane. Tego roku odnotowano rekor-
dową liczbę uzdrowień. Do klasztoru w Annaya 
nieustannie przybywała ogromna liczba piel-
grzymów zarówno chrześcijańskich jak i muzuł-
mańskich. 

W 1950 r. nastąpiło trzecie otwarcie grobu. 
Ciało świętego nadal było giętkie, w nienaruszo-
nym stanie, ale zanurzone w tajemniczym płynie, 
który się z niego nieustannie wydobywał. Róż-
nymi sposobami próbowano powstrzymać wy-
dzielanie płynu, ale bezskutecznie. Ciało w ciągu 
17 lat było 34 razy badane przez naukowców. 
Stwierdzili oni, że ciało o. Charbela zachowuje 
się w nietkniętym stanie, wydzielając tajemniczy 
płyn dzięki interwencji samego Boga.

W 1965 r., pod koniec Soboru Watykańskiego II, 
 o. Charbel został beatyfikowany przez papieża 
Pawła VI. W trakcie Mszy św. beatyfikacyjnej pa-
pież mówił: Eremita z gór Libanu zaliczony zostaje 
do grona błogosławionych. To pierwszy wyznaw-
ca pochodzący ze Wschodu, którego umieszczamy 
wśród błogosławionych według reguł obowiązu-
jących aktualnie w Kościele katolickim. Symbol 
jedności Wschodu i Zachodu! Znak zjednoczenia, 
jakie istnieje między chrześcijanami całego świata! 
Jego przykład i wstawiennictwo są dzisiaj bardziej 
konieczne, niż były kiedykolwiek. (...) Właśnie ten 
błogosławiony zakonnik z Annaya powinien służyć 
nam za wzór, ukazując nam absolutną konieczność 
modlitwy, praktykowania cnót ukrytych i umar-
twiania siebie. Kościół bowiem wykorzystuje rów-
nież dla celów apostolskich ośrodki życia kontem-
placyjnego, gdzie wznoszą się do Boga, z zapałem, 
który nigdy nie stygnie, uwielbienie i modlitwa. 
Trzynaście lat później, 9 października 1977 r.,  
bł. o. Charbel został kanonizowany przez papieża 
Pawła VI. Kilka miesięcy przed kanonizacją ciało 
zaczęło się wysuszać.

Każdego roku miliony pielgrzymów przyby-
wają do grobu Świętego Pustelnika, gdzie do-
konują się cudowne uzdrowienia duszy i ciała, 
nawrócenia liczone w tysiące. Niewielka część,  
ok. 10% uzdrowień dotyczy osób nieochrzczo-
nych (muzułmanów, druzów).

W Polsce od kilku lat również rozwija się kult 
św. Charbela. Jednym z takich miejsc, gdzie  
w szczególny sposób jest on czczony jest Aposto-
lat św. Charbela przy Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu. Wspól-
nota parafialna ściśle współpracuje z Zakonem 
Ojców Maronitów w Annaya. Współpraca polega 
głównie na trosce o dostęp do oleju św. Charbe-
la dla wszystkich mieszkańców Polski, chcących 
go pozyskać oraz na rozpowszechnianiu wiedzy  
o Ojcu Charbelu i nabożeństwa do niego. 

(opr. G Ł-K)
Każdy, kto chce otrzymać olej, proszony jest 

o przesłanie krótkiej prośby oraz zaadresowanej 
(do siebie) koperty zwrotnej z naklejonym znacz-
kiem pocztowym (zwykły list). 
Adres: Apostolat św. Charbela
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej
ul. Pilczycka 25, 
54-150 Wrocław


