
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się 
stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy 
zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wy-
siadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich 
chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego ucznio-
wie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ 
więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie 
żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują od-
chodzić; wy dajcie im jeść”. Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy 
tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynie-
ście mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie 
wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmó-
wił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, 
uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano 
z  tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. 
Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, 
nie licząc kobiet i dzieci. 
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W latach 90. włoscy misjonarze pracujący w São Paulo do-
konali cudu rozmnożenia czekolady. Mieli do rozdania kilka 
tabliczek, ale gdy otoczył ich tłum dzieci, rozdawali czekoladę 
bez końca. Towarzysząca im zakonnica zemdlała, a świadkowie 
zdarzenia złożyli zaprzysiężone zeznania u lokalnego biskupa.
Dzieci z São Paulo mogłyby żyć bez rozmnożonej czekolady, 
która zresztą i tak nie zmieniała ich statusu ludzi biednych. 
Podobnie ci, którzy przyszli słuchać Jezusa nie umarliby z głodu, 
gdyby przez jeden wieczór pościli. Chociaż zapewne i tak mieli 
jakieś zapasy jedzenia, albo mogli kupić je w pobliskiej okolicy.
W istocie nie było to rozmnożenie chleba czy czekolady, tylko 
miłości. „Na pewno Bóg nie jest – jak niektórzy by chcieli – roz- 
dającym cukierki głupkowatym tatuśkiem, który niewiele rozu- 
mie i robi, co mu się każe. Bzdura! Bóg jest bardzo sprawiedli-
wy i zarazem bardzo miłosierny” – twierdzi o. Joachim Badeni.

18.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,



PODZIĘKOWANIE SYRYJSKIEGO ARCYBISKUPAPODZIĘKOWANIE SYRYJSKIEGO ARCYBISKUPAPolsk ie rodziny rodzinom na B l isk im Wschodzie 

Po dziewięciu latach wysiedlenia, 
ograniczeń i  spustoszenia, wybrałem 
właśnie święto Pięćdziesiątnicy na dzień 
skierowania do Was mojego listu. Święto 
to jest rocznicą bierzmowania Apostołów 
i chrztu pierwszych chrześcijan w Syrii. Nie 
chcę zatem powstrzymywać się, choćby 
na chwilę, od odejścia od politycznie 
poprawnego języka, aby głośno i bez 
wstydu ogłaszać „Jestem szczęśliwy!”.

Do moich drogich przyjaciół,  
wyczekujących na nowe wieści!

Aleppo, Syria
31 maja 2020 –Święto Pięćdziesiątnicy

ARCYBISKUP KOŚCIOŁA  
GRECKO-KATOLICKIEGO  

JEAN C. JEANBART

Wpłaty można dokonać:

na konto bankowe  
z dopiskiem „Rodzina Rodzinie”::  
PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
Caritas Polska, ul. Okopowa 55,  
01-043 Warszawa

szybkim przelewem internetowym  
/ kartą płatniczą – klikając w ten link: 

CARITAS.PL/FORMULARZ/#RODZINA-RODZINIE

Oczywiście to, co nas spotyka od prawie 10 lat 
nie jest powodem do radości. Setki tysięcy ofiar, które 
uciekły z powodu tej złej, szalonej i dzikiej wojny, która 
spustoszyła nasz kraj, a także liczne zniszczenia, które 
dotknęły nasze domy i infrastrukturę – to wszystko zbu-
dowane kosztem wielkiego poświęcenia i intensywnej 
pracy, podejmowanej przez dzielny naród, tak bardzo 
wierny i zaangażowany w zadanie – powoduje we mnie 
smutek. (…) Rana spowodowana przez zniknięcie dzie-
siątek chrześcijan, porwanych lub zabitych – wśród 
nich dwóch moich braci biskupów i wielu kapłanów – na 
zawsze pozostawi bolesny ślad w mojej pamięci i sercu.

Jednak pomimo licznych cierpień i niepowodzeń, 
wracając dziś do domu, jestem świadomy, że gdzieś 
w głębi siebie jestem naprawdę szczęśliwy i zadowo-
lony! Cieszę się przede wszystkim dlatego, że podczas 
tej nikczemnej wojny znajdowałem w moim codziennym 
życiu Pana. Z każdym wschodem słońca sprawiał, że 
coraz bardziej odczuwałem Jego obecność, Jego czułość 
dającą mi pewność siebie i ogromny pokój! Nigdy nie 
odczuwałem Jego bliskości tak intensywnie, z wyjątkiem 
tego dnia, kiedy ponad 50 lat temu podjąłem decyzję 
o pozostawieniu wszystkiego za sobą i poświęceniu Mu 
życia i pójścia za Nim.

Odczuwam wielką radość, widząc moich wiernych, 
których mogę uspokoić i dać nadzieję w szczególnie 
trudnych dniach. Cieszę się również ze względu na wielu 
przyjaciół i dobroczyńców, którzy się mną opiekują i któ-
rzy, podobnie jak bracia - wspierają w wielu kwestiach. 
Każdego dnia czuję się trochę bliżej każdego z nich, 
napełniony niewypowiedzianą miłością.

Wreszcie cieszę się przede wszystkim dlatego, że 
mogę nieustannie doświadczać potężnej obecności 
Przyjaciela, któremu zaufałem. Jego ręka usunęła wie-
le przeszkód z mojej drogi, pozwalając mi iść naprzód 
w pełni Mu ufając, krocząc stromą i niebezpieczną ścież-
ką. Jednocześnie cieszę się, że jestem świadomy Jego 
Opatrzności, która nigdy mnie nie opuściła podczas 
mojej apostolskiej podróży, czyniąc moją posługę ka-
płańską płodną, a moje wysiłki społeczne użytecznymi 
dla najbardziej potrzebujących wiernych.

W tym momencie mogę jedynie wykrzykiwać i głosić, 
jak Maryja, moją radość i szczęście, które zostały dane mi 
przez Tego, który raczył wezwać mnie do swojej służby. 
Praca dla Odkupiciela, Pana świata i Mistrza mądrości, 
wypełnia moje życie sensem i daje solidne uzasadnie-
nie mojej ludzkiej egzystencji. Jak mogę milczeć i nie 
dziękować Bogu, wdzięczny, że dzięki Jego łasce jestem 
szczęśliwy?
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD); tel. 500 127 217; e-mail: poligrafia@drukarniaslajd.eu

NIEDZIELA – 2 sierpnia
  7.00 † Robert Ligęza w 16 r. śmierci
  8.30 † Stanisław Winczowski w 9 r. śmierci
10.00 † Anna Dzidek w 2 r. śmierci
11.30 † Bronisław Bajor w 6 r. śmierci
12.30  Msza święta chrzcielna
18.00 † Marian Fuja w 2 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 3 sierpnia
  6.30 † Maria Bąk w 25 r. śmierci
18.00 † Otylia Latuszek w 1 r. śmierci
18.00 † Irena Krawczyk
WTOREK – 4 sierpnia
  6.30 † Wiesław Pysz
18.00 † Ewa Krakowska
18.00 † Marek Lenik
ŚRODA – 5 sierpnia
  6.30 † Maria Wilk
  6.30 † Aleksandra Kufta
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: za rodzi-
ców † Alicji Włodarczyk; za zmarłych 
wypominanych w wypominkach rocz- 
nych; † Ryszard Telega, † Zofia Cho-

waniec, † Janina Wiercigroch, † Jan 
Ługowski, † Wojciech Sajdak, † Zofia 
Moskwik, † Helena Tyrna, † Weronika 
Dubiel, † Leszek Witkowski

CZWARTEK – 6 sierpnia
  6.30 † Marian Adamowicz
18.00  Za Kapłanów i Misjonarzy
18.00 † Zdzisława Bugnar
PIĄTEK – 7 sierpnia
  6.30 † Józef Bąk w 3 r. śmierci
18.00 † Helena Bryś
18.00  O Bożą pomoc w wyjściu  

z nałogów (NSPJ)
SOBOTA – 8 sierpnia
  6.30 † Stanisław Nowak w r. śmierci
18.00 † Marcin Adamowicz
NIEDZIELA – 9 sierpnia
  7.00 † Marian Jankowski w 3 r. śmierci
  8.30 † Stefania i Ludwik Łachy
10.00 † Zbigniew Apryas w 1 r. śmierci
11.30  W int. dzieci rocznych:  

Laura Gorans, Maria Olejarz
18.00 † Krystyna Borys w 2 r. śmierci

Intencje mszalneIntencje mszalne

 1. W czwartek – 6 sierpnia obchodzimy Święto Prze- 
mienienia Pańskiego. Msze św. o 6.30 i 18.00.

 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek 
i piątek miesiąca. Spowiedź w tych dniach od 
17.00 do 18.00.

 3. Przy stolikach z prasą można nabyć różańce  
ze św. Krzysztofem, wraz kartą chrześcijań-
skiego kierowcy i pamiątkową kartą parafii, 
które otrzymali kierowcy w dniu błogosławie-
nia pojazdów.

 4. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj i podczas 
całego tygodnia. Również wpłacane na konto ban-

kowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedźnej, 
Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 0075 
5825 0001. Jak w każdy poniedziałek, lista 
ofiarodawców będzie umieszczona w gablocie 
przy głównym wejściu oraz obok zejścia do 
kaplicy dolnej.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo- 
wiedzialni są mieszkańcy ulicy Piaski. Miesz-
kańcy tej ulicy proszeni są o złożenie ofiar na 
sprzątanie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na 
konto parafii. Dziękujemy mieszkańcom ulicy 
Turystycznej za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


