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Chrystus powołuje Apostołów, udzielając im mocy do zadań, jakie przed nimi stawia. Nie wybiera poprzez konkurs czy egzamin, nie 
wybiera według zasług. Wzywa, by szukali tych, co poginęli. By dawali to, co sami otrzymali – by dzielili się doświadczeniem Chrystusa. To 
i nasze powołanie w świecie – dzielić się skarbem wiary, bo otrzymaliśmy go za darmo. Bóg nie wybiera do tego najlepszych, nie wybiera tylko 
księży i osób konsekrowanych, lecz wybiera nas, takich, jakimi jesteśmy – i daje nam moc.

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych 

uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali 

i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, 

i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn 

Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie 

wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które 

poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 

umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 9, 36-10, 8) 

Niekoniecznie grzechem, tym bardziej wielkim, ale czymś nie w porządku jest wykonywanie w niedzielę takich zajęć, które można 
zrobić dzień wcześniej, np. pranie i prasowanie, sprzątanie mieszkania, a przede wszystkim (i tu chodzi o uczniów) niedzielna nauka. 
W pewnym sensie jest to praca dla ludzi młodych i nie może tak być, żeby ktoś uczył się siedem dni w tygodniu. Bo to jest chciwość i żądza 
posiadanie więcej i więcej – żebym znał świetnie materiał. Mimo zmęczenia można nauczyć się w sobotę, odrobić zadanie i z radością 
czekać na niedzielny dzień, w którym nie muszę zaglądać do szkolnych podręczników. Przy takim podejściu niedziela stanie się dla dzieci 
i młodzieży dniem oczekiwanym i nie będą mówić jak jeden z uczniów: Proszę księdza, gdybym w sobotę poszedł do kościoła, to byłby to taki 
sam dzień dla mnie jak niedziela, bo oprócz Mszy św. to przecież to samo robię w sobotę, co w niedzielę. A dobrze wiemy, że Msza św. to nie 
cała niedziela.

Grzech biernego uczestnictwa w Eucharystii

ks. Norbert Sarota
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Wszystkie numery biuletynu są dostępne w postaci plików 
PDF na stronie internetowej www.parafiamichalowice.pl. 

Osoby, które chcą dołączyć do zespołu tworzącego 
kolejne wydania naszego biuletynu, zapraszamy do 
współpracy.

Pierwszy numer biuletynu ukazał się na Święta Bożego 
Narodzenia w 2017 roku. Projekt graficzny nagłówka 
biuletynu nawiązuje do wyglądu pieczęci naszej parafii. Wraz 
z Księdzem Proboszczem i ks. Norbertem, zespół redakcyjny 
liczy 16 osób, natomiast skład komputerowy realizują 4 osoby. 
Opracowywany co tydzień (oprócz przerw wakacyjnych) 
biuletyn został wydrukowany i bezpłatnie rozdany parafianom 
i gościom łącznie w ponad 36 000 egzemplarzy. 

Setny numer biuletynu parafialnego 
„Tydzień z Maryją”

Podczas uroczystości z okazji 70-lecia erygowania parafii 
w Michałowicach w dniu 01.09.2019 r., jednym z darów dla 
Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza był komplet 
70 wydań biuletynu „Tydzień z Maryją”.

Dekalog - Przykazanie III

O b r a z  p o w s t a ł  w  o p a r c i u  o  o b j a w i e n i a 
św. Małgorzaty Marii Alacoquez z 1673 r., podczas którego 
Jezus nakazał szerzenie kultu swojego Serca. W 1765 r. 
papież Klemens XIII ustanowił święto Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, zaś Batoni namalował swój obraz pięć lat 
później. Przedstawia on portret Chrystusa, wyobrażonego 
jako młodego mężczyznę z zarostem i  długimi, 
opadającymi na ramiona włosami. Jezus z nimbem ma 
c z e r w o n ą  t u n i k ę 
symbolizującą męczeństwo 
i ludzką naturę Syna Bożego. 
Zarzucony niebieski płaszcz 
oznacza naturę Bożą. Prawą 
dłonią wskazuje na swoje 
promieniejące, opasane 
k o r o n ą  c i e r n i o w ą 
symbolizującą cierpienie 
s e r c e ,  k t ó r e  t r z y m a 
w wyciągniętej lewej dłoni. 
K r z y ż  n a d  s e r c e m 
nawiązuje do zbawczej 
ś m i e r c i ,  z a ś  p ł o m i e ń 
obrazuje miłość Boga ku 
ludziom.

Obraz będący pierwowzorem dla wszystkich 
późniejszych malowideł przedstawiających Najświętsze 
Serce Pana Jezusa to olejne malowidło z 1760 r. autorstwa 
włoskiego malarza Pompeo Batoniego. Znajduje się on 
w kaplicy dedykowanej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
w rzymskim kościele Il Gesu.

Obraz	Serca	Jezusowego

PIEŚŃ O STWORZYCIELU DUCHU PRZYJDŹ 
Veni Creator Spiritus …

Wspominając dzień ustanowienia 
Sakramentu Kapłaństwa, 

życzymy 
Księdzu Kanonikowi 
Wiesławowi Kiebule 

i Księdzu Norbertowi Sarocie 
by Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus 

zawsze błogosławił w apostolskim 
powołaniu oraz był źródłem radości 

i spełnienia.

ź Już w latach młodości Karol Wojtyła zafascynowany postacią artysty, 
napisał o Nim dramat: „Brat	naszego	Boga”, a następnie powstał �ilm 
pod tym samym tytułem, 

ź Wybito srebrny medal, ukazujący postać S� więtego, otaczającego 
ramieniem bezdomnego chłopca. Na rewersie widnieje fragment 
Litanii do Wszystkich S�więtych.

ź S�w. Brat Albert jest patronem miasta Puławy, Diecezji Sosnowieckiej, 
83 para�ii, 11 świątyń oraz licznych szkół, drużyn harcerskich, skautów.

ź Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta realizuje swoje cele poprzez 
niesienie pomocy bezdomnym i ubogim w stworzonych przytuliskach 
w Krakowie, Lwowie, Przemyślu, Tarnowie, Tarnopolu, Jarosławiu, 
a także 132 placówkach pobytowych (noclegowniach, ogrzewalniach, 
hospic jum,  o środkach dla  eksmitowanych,  mieszkaniach 
readaptacyjnych, domach pomocy społecznej, domach dziecka).

ź Owocem głębokich przeżyć miłości Boga do człowieka jest jeden 
z najlepszych Jego obrazów „Ecce Homo”.

Brat Albert (Adam) Chmielowski to święty, który polecenie Jezusa „Idź,	
sprzedaj	 wszystko,	 co	 masz	 i	 rozdaj	 ubogim” potraktował dosłownie 
i pozostawił karierę artysty, by zamieszkać z najuboższymi i ukazywać im 
utraconą miłość Boga. Pozostawione przez Niego dzieła materialne: 
przytułki, schroniska, domy opieki, noclegownie, a także spuścizna 
duchowa założyciela albertynów uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”.

Co pozostało po św. Bracie Albercie Chmielowskim? 

ź Klasztor oo. Albertynów na Kalatówkach służy albertynom za 
pustelnię, a od 2004 r. odbywa się tu trwający 2 lata nowicjat dla 
przyszłych zakonników.

ź Namalowany w 1876 r. przez A. Chmielowskiego obraz „Ogród miłości” 
jest jednym z najbardziej zagadkowych dzieł uzdolnionego artysty, 
którego podziwiał L. Wyczółkowski mówiąc: „Ale	ty	bracie	masz	talent,	
najczystszej	wody”.

O Biblii na zakończenie Tygodnia Biblijnego

Wizerunki Królowej Polski... 
Matka Boska Częstochowska

Prorocy na kartach Biblii...

Duch jest podstawą nowego życia w bezpośredniej bliskości Boga. 
Bóg – Król zamieszka pośrodku odnowionego przez dar Ducha ludu. To 
proroctwo Joela jest podsumowaniem historii Zbawienia.

Początkiem zbawienia jest wylanie Ducha. „I wyleję potem Ducha 
mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, 
starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia (…) 
Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (…) 
(Jl 3,1.5).

Prorok	Joel	pochodził prawdopodobnie z Judy i żył na przełomie 
V i IV wieku przed Chrystusem. Jest autorem liczącej zaledwie cztery 
rozdziały księgi. Nieszczęścia, które ogarnęły kraj - plaga szarańczy 
i suszy - były dla Joela okazją do wezwania do pokuty i modlitwy. 
Zapowiada Dzień Jahwe, przerażający sąd nad tymi, którzy utracili 
wiarę i zbawienie wszystkich swoich czcicieli.

W	Oktawie	Bożego	
Ciała	módlmy	się	
o	urodzaje



Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50  08; www.parafiamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06.2020

Od poniedziałku do czwartku procesja po Mszy św. o godz. 18:00. 
W czwartek (18.06) zakończenie procesji eucharystycznych, 
błogosławieństwo dzieci, wianków i ziół. Poświęcenie pól dziś od 
godz. 16:00.

Nabożeństwo czerwcowe w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 18:00. 

W piątek (19.06) Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Można w tym dniu uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami 
za publiczne odmówienie aktu zadośćuczynienia: „Najmilszy Jezu”. 
Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.

Spotkanie kandydatów na ministrantów w środę (17.06) 
o godz. 17:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

Bóg zapłać wszystkim za udział w Uroczystości Bożego Ciała: 
szczególnie rodzinom z Wilczkowic, które przygotowały ołtarze, 
Orkiestrze, Strażakom z Michałowic i Wilczkowic, Maksistrantom, 
Ministrantom, Lektorom, dzieciom sypiącym kwiatki i dzwoniącym 
dzwonkami, dzieciom w strojach komunijnych, osobom niosącym 
baldachim i feretrony, panu Kościelnemu i Organiście.

Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w poniedziałek 
22 czerwca po Mszy św. o godz. 18:00.

Spotkanie ministrantów i lektorów w czwartek (18.06) o godz. 17:00.

Krainy biblijne...

Jerycho - najstarsze miasto świata, mające około 11 tys. lat, swą 
przedziwną urodą i historią przyciąga corocznie rzesze pielgrzymów 
i turystów. W czasach biblijnych zostało zdobyte i zniszczone przez 
Izraelitów pod wodzą Jozuego, jego mury runęły na głos trąb. Kwitła 
tu szkoła proroków odwiedzana przez Eliasza i Elizeusza. Potem 
Marek Antoniusz podarował Jerycho Kleopatrze, która sprzedała je 
Herodowi Wielkiemu. Za jego czasów miasto osiągnęło szczyt 
swojego rozwoju. Herod zbudował tu hipodrom, amfiteatr, dwa 
pałace, twierdzę, liczne ogrody i akwedukt. Urządził tu swoją 
rezydencję zimową. Współczesne Jerycho miało zgodnie z decyzją 

ONZ z 1947 roku znajdować się w arabskim państwie w Palestynie. 
Jednak w wyniku wojny żydowsko-arabskiej w 1948 roku znalazło się 
pod okupacją jordańską. W 1967 roku Izraelczycy zajęli Jerycho. 
Jednak w 1994 roku miasto zostało przekazane pod palestyńską 
administrację, w ramach Autonomii Palestyńskiej. Jerycho swoją 
egzystencję zawdzięcza źródłu, którego nazwa arabska brzmi Ein es-
Sultan (Źródło Sułtana), zaś potocznie nazywane jest źródłem Elizeusza 
(NahalElisha). Obecnie to głównie ośrodek handlowy i turystyczny. 
Można tu zwiedzać pozostałości jednego z najwcześniejszych osiedli 
ludzkich, otoczonego potężnym murem kamiennym.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

śp. Irena Turczyńska-Baleń

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Chryste,	 który	 pochylałeś	 się	 nad	 każdą	 ludzką	 nędzą	
i	cierpieniem,	Ty,	który	uzdrawiałeś	chorych	i	koiłeś	ich	ból.	
Spraw,	 abyśmy	 wpatrzeni	 w	 postać	 św.	 Szymona	 z	 Lipnicy	
śpieszącego	z	pomocą	zagrożonym	epidemią,	umieli	dostrzec	
w	chorych	i	cierpiącychTwoje	oblicze.	Amen

Modlitwa	do	św.	Szymona	z	Lipnicy

Pieśni adwentowe...

Historia rozkwitu kultu Maryi Królowej Polski

12 października 1923 r. Kongregacja wyznaczyła na 3 maja Święto 
Matki Bożej Królowej Polski, a do litanii loretańskiej oficjalnie 
dołączono wezwanie: Królowo Korony Polskiej, które po wojnie 
przekształcono na Królowo Polski.

Naród Polski od wieków czcił Maryję jako swoją Matkę 
i Królową, ale to Matka Boża osobiście prosiła, aby polskie królestwo 
oddać Jej w opiekę.

26 sierpnia 1956 r. Episkopat Polski, dokonał aktu odnowienia 
ślubów lwowskich, a w 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową 
Polski - główną patronką kraju i niebieską opiekunką naszego narodu. 
W 1969 r. Paweł VI, na prośbę prymasa Stefana Wyszyńskiego, podniósł 
święto do rangi uroczystości.

8 maja 1610 r. - o. Mancinelli - mimo swoich 72 lat, pieszo przybył do 
Polski. W czasie celebrowania Mszy Świętej w Katedrze na Wawelu, za 
pomyślność Naszego Królestwa, Maryja stanęła przed nim w wielkim 
majestacie i po raz kolejny powiedziała: „Ja jestem Królową Polski. 
Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi. Wstawiaj się 
więc do Mnie za nim o pomyślność tej ziemi, błagaj Mnie nieustannie, 
a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną”.  

W wigilię Wniebowzięcia NMP -14 sierpnia 1608 r. zatopiony 
w modlitwie, sławny ze świętości jezuita, włoski misjonarz, ojciec 
Juliusz Mancinelli zobaczył Maryję, a u Jej stóp współbrata 
z nowicjatu, św. Stanisława Kostkę i zawołał: „Królowo Wniebowzięta, 
módl się za nami”, na co Matka Boża odpowiedziała: „A czemu mnie 
Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam 
i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie 
pałają jego synowie”.

Trzecie takie objawienie miało miejsce 15 sierpnia 1617 r. 
w Neapolu. Wiadomość o tych objawieniach rozpoczęła szerzenie kultu 
Królowej Polski Wniebowziętej.

O b i e k t e m  k u l t u  w  j e d n y m 
z najważniejszych sanktuariów archidiecezji 
lubelskiej jest wizerunek Matki Boskiej 
Chełmskiej,  namalowany na płótnie  
pokrywającym cyprysową deskę. Ukazuje 
on Bogurodzicę trzymającą swego Syna. 
Postacie odziane są w ciemnoczerwone 
szaty, z elementami błękitu, przetykane 
złotem i  drogocennymi kamieniami. 
Początki kultu obrazu sięgają XIII w. 

Podczas najazdu Tatarów umieszczono wizerunek na murach obronnych, 
co doprowadziło do odwrotu najeźdźcy oślepionego nieziemską poświatą. 
Król Jan Kazimierz, któremu obraz towarzyszył podczas wypraw 
wojennych, zawdzięczał mu zwycięstwo w bitwie pod Beresteczkiem 
w 1651 r. Ikona wiele razy była zabierana na wojenne wyprawy 
i pomagała wygrywać bitwy. W 1915 r. obraz został wywieziony do Rosji. 
Obecnie podziwiamy kopię, wykonaną w 1938 r., która w 1946 r. 
doczekała się koronacji z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego, Stefana 
Wyszyńskiego. Papież Jan Paweł II w 1988 r. nadał świątyni w Chełmie 
godność Bazyliki Mniejszej.

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Maciej Chwastek

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Wizerunki Królowej Polski: Bazylika pw. Narodzenia NMP w Chełmie

Z okazji Imienin oraz rocznicy
Święceń Kapłańskich życzymy

Księdzu Norbertowi
wytrwałości, spokoju i pogody ducha
 oraz radości płynącej ze służby Panu.

Parafianie

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 15.06.2020  

 7:00 
+ Za śp. Janusza Kruszelnickiego i za dusze w czyśćcu 
 cierpiące 

 18:00 

O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych (od 
rodzin z ulic: Legionowa, Widokowa, Urocza, Krótka, 
Galicyjska, Pogodna, Klonowa, Wspólna, Radosna, 
Jesinowa, Komora, Kwiatowa, Wichrowe Wzgórza, 
Jutrzenki, Brzozowa, Michałki) 
+ Za śp. Alicję Gumulę 

Wtorek – 16.06.2020  

 18:00 

Kochanym rodzicom, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej na kolejne 
lata małżeństwa w 40. rocznicę ślubu Reginy  
i Mieczysława Nowaków 
O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych (od 
rodzin z ul. Jana Pawła II, Górnej, Granicznej) 

Środa – 17.06.2020 – św. Alberta Chmielowskiego 

 18:00 

O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych (od 
rodzin z Michałowic II, z ulic: ks. Mariana Pałęgi, 
Akacjowa, Miodowa, Rzemieślnicza, Cichy Kącik, 
Smolna, Lipowiec, Mały Kraków, Nad Strugą, Źródlana, 
Leśna) 

 20:00 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Jana Pawła II 
dla Aliny i Jana Leks 
+ Za śp. Artura Tuptę 
+ Za śp. Edwarda Kusia 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+ Za śp. Józefa i Annę Kozak, Józefa Tokarz 
+ Za śp. Macieja Chwastka 
+ Za śp. Małgorzatę Nowak 
+ Za śp. Mateusza i Pawła i za rodziny pogrążone 
 w żałobie 
+ Za śp. Tadeusza Ciaranka 

Czwartek – 18.06.2020  

 18:00 

O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych (od 
rodzin z Michałowic I, z ulic: Zanidzie, Podedworze, 
Ogrodowa) 
O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki 
Bożej dla rodziny Nowaków 

Piątek – 19.06.2020 –  Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
   Jezusa, św. Romualda 
 7:00 + Za śp. Irenę Kopeć 

 18:00 
Dziękczynna, z prośbą o potrzebne łaski i błogosła-
wieństwo Boże dla Norberta w 2. rocznicę urodzin i całej 
rodziny 

Sobota – 20.06.2020 –  Niepokalanego Serca NMP,  
  bł. Władysława Bukowińskiego 
 7:00 + Za śp. Zenobię Jaskółkę 
 18:00 + Za śp. Jerzego Kupidło w rocznicę śmierci 
Niedziela – 21.06.2020 –św. Alojzego Gonzagi 

 7:00 
+ Za śp. Lucjana w 30. rocznicę śmierci i zmarłych  
 z rodziny Plucińskich 

 9:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Lidii 
i Grzegorza w 30. rocznicę ślubu 
+ Za śp. Jana Kośnika w 4. rocznicę śmierci 

 10:30 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Anny  
i Zbigniewa w 35. rocznicę ślubu 

 12:00 
Za śp. Karola Ząbka w 18. rocznicę śmierci i zmarłych  
z rodziny Ząbków i Ciaranków 

 18:00 
Za śp. Edwarda Sokoła w 15. rocznicę śmierci, 
Grzegorza i Anastazję 

Dobiegła końca renowacja naszej Kaplicy Miłosierdzia Bożego. 
Osta tn ie  cz tery  mies iące  to  czas  bardzo in tensywnych 
i kosztownych prac. Wymienione zostały okna, zamontowano witraże, 
wykonano prace malarskie, nową instalację elektryczną i oświetlenie 
ołtarza, odnowiono obrazy, żyrandol, kinkiety, założono nowy system 
grzewczy, wykonano meble i zakupiono paramenty ołtarzowe.

Ks. Proboszcz

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy złożyli dar 
serca, a były to 143 rodziny. Są wśród nas także osoby, które 
ufundowały wyposażenie kaplicy i pracowali przy remoncie. 

Drodzy Siostry i Bracia,

Jednak należy podkreślić, że dzisiejsza radość, dzisiejsza modlitwa 
przed obrazem Jezusa Miłosiernego jest możliwa, dzięki wielkiemu 
z a a n g a ż o w a n i u  i  w s p a r c i u  p a r a fi a n .  J e s t e m 
tym bardziej wdzięczny, że mimo trudnego kilkumiesięcznego czasu 
epidemii i borykania się z różnymi ograniczeniami, także finansowymi, 
Parafianie nie zapomnieli o podjętych w kościele pracach 
renowacyjnych. 

Wspólnymi siłami dokonaliśmy dzieła, które jest hołdem złożonym 
Janowi Pawłowi II - wielkiemu czcicielowi Matki Bożej 
i głosicielowi Bożego Miłosierdzia w setną rocznicę Jego urodzin. To tu 
będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a od lipca 
sprawować codzienną Mszę św.

Do cudu eucharystycznego w para�ii św. Antoniego Padewskiego 
w Sokółce doszło w 2008 r. Podczas porannej Mszy św. księdzu, 
który rozdzielał komunię wiernym, upadła na stopień ołtarza 
konsekrowana hostia. Zgodnie z procedurami została umieszczona 
w specjalnym naczyniu z wodą (vasculum), gdzie po upływie kilku 
dni miała się rozpuścić. Naczynie przeniesiono do sejfu. Po jakimś 
czasie zakrystianka,  s .  Julia Dubowska,  otworzyła sejf 
i poczuła zapach kwaszonego chleba. Zobaczyła w naczyniu prawie 
rozpuszczony komunikant ,  a  na  nim czerwoną plamę 
przypominającą krew. Komunikant i plama krwi były ze sobą 
połączone, a woda nie była zabarwiona. Poinformowany o tym 
proboszcz, polecił schować hostię w sej�ie.

Po 10 dniach naczynie przeniesiono do tabernakulum w kaplicy. 
W 2009 r. z polecenia abp. Edwarda Ozorowskiego komunikant 
poddano badaniom, które wykonali prof. Maria Sobaniec-Łotowska 
z Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UM w Białymstoku oraz prof. 
Stanisław Sulkowski. Oboje doszli do tych samych wniosków. 
Badany fragment podchodził z mięśnia sercowego człowieka 
będącego w stanie agonii. Po upływie trzech lat hostię wystawiono 
na widok publiczny. 

CUD EUCHARYSTYCZNY W SOKÓŁCE


