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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: środa: wsp. św. 
Alberta Chmielowskiego, piątek: Uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bo-
żego, sobota: wsp. Niepokalanego Serca 
NMP.

2. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Zaprasza-
my na  Msze Święte wraz z  procesjami 
wokół kościoła. W czwartek zakończe-
nie oktawy Bożego Ciała. Odbędzie 
się błogosławieństwo dzieci, kwiatów 
i ziół. Zapraszamy wszystkich chętnych, 
a szczególnie dzieci.

3. Również w  najbliższy czwartek modli-
twa o  dar potomstwa i  o  Boże błogo-
sławieństwo dla matek w stanie błogo-
sławionym.

4. W  piątek Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. Dodatkowa Msza Święta bę-
dzie sprawowana o godz. 1000.

5. Ze względu na nabożeństwa czerwcowe, 
kancelaria parafialna będzie czynna 
w  godz. 1630-1715. W  piątek kancelaria 
nieczynna. 

6. Spotkania: wtorek: spotkanie LSO, śro-
da: spotkanie chóru „Soli Deo” po Mszy 
św. wieczornej, czwartek: spotkanie gru-
py „Emaus”, sobota: spotkanie scholii 
„Pod Wezwaniem”.

7. Zachęcamy do wzięcia gazetki parafial-
nej oraz do zakupu prasy katolickiej. 

8. Dziękujemy parafianom z  ul. Okulic-
kiego 5 za złożone ofiary na sprzątanie 
naszej świątyni. Prosimy o to teraz pa-
rafian z ul. Okulickiego 7. 

 Bóg zapłać!
9. Parafianom i  Gościom życzymy moc-

nej wiary, nadziei i miłości, płynącej od 
Zmartwychwstałego Pana. 

10. W  poprzednim tygodniu odeszli do 
wieczności: + Tadeusz Dąbrowski  
+ Władysław Solecki, 

 Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
XI Niedziela zwykła – 14.06.2020

kulminacyjny mOment 
eucharystii: patrzeć na hOstię 
lub kielich czy schylać głOwę?

To moment Mszy świętej, w którym dzieje się 
coś najważniejszego. Jak się zachować podczas 
podniesienia? Gdybyśmy mieli wskazać najważ-
niejszy moment Mszy świętej, wielu z nas powie-
działoby pewnie, że  to podniesienie, gdy kapłan 
ukazuje kolejno przemienioną w  Ciało Pańskie 
hostię i kielich z Krwią Chrystusa. Wszyscy klę-
czą, ministrant uderza w  gong lub w  dzwonki. 
Trudno wyobrazić sobie Eucharystię bez tego „kulminacyjnego” momentu.

Tymczasem przez długie wieki podniesienia po prostu nie było. Miało co praw-
da krótki epizod w IV wieku, ale potem szybko zanikło. Zaczęto je zalecać po-
nownie w wieku XI po pokonaniu herezji Berengariusza z Tours, który zaprzeczał 
realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale pierwsze przepisy li-
turgiczne wydano w tej sprawie dopiero na początku wieku XIII. I dotyczyły one 
jedynie podniesienia i ukazania hostii.

Podniesienie kielicha pojawia się dopiero w mszale z 1570 roku. Był to dla od-
miany wynik konfrontacji z protestantyzmem – podniesienie obu Postaci miało 
być znów wyrazem wiary w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 
której – przynajmniej w części – protestantyzm zaprzeczał.

Zwyczaj podniesienia Ciała Pańskiego został wprowadzony w  tym celu, by 
wierni mogli adorować prawdziwie obecnego w konsekrowanej hostii Chrystu-
sa. Stąd towarzyszy mu postawa klęcząca i dźwięk dzwonków, którego zadaniem 
jest zwrócić uwagę wiernych, że oto następuje bardzo ważny moment. Zdarzało 
się, że na czas podniesienia przed ołtarzem klękali posługujący z pochodniami, by 
dzięki ich światłu hostia w dłoniach celebransa była lepiej widoczna.

Dodajmy, że  podniesienie trwało wówczas nieraz bardzo długo, a  na  pew-
no o  wiele dłużej niż dziś, gdyż była to jedyna okazja do adoracji widocznego 
Najświętszego Sakramentu. Dopiero później wymyślono i wprowadzono do po-
wszechnego użytku monstrancję służącą ekspozycji Ciała Pańskiego. Z  tamtego 
okresu pochodził też zwyczaj podtrzymywania przez usługujących do mszy tylnej 
części ornatu celebransa, który do dziś można zobaczyć podczas celebracji „mszy 
trydenckiej”. Ornaty były bogato zdobione i przez to ciężkie, więc taka pomoc uła-
twiała kapłanowi dłuższe podniesienie hostii.

Podniesienie Ciała i Krwi Pańskiej jest momentem milczącej adoracji i chwi-
lą, w której mamy sobie uświadomić, że to rzeczywiście sam Pan stał się wśród 
nas jak najprawdziwiej obecny. Niekoniecznie trzeba więc wówczas schylać gło-
wę czy spuszczać oczy – choć niektórzy tak właśnie wyrażają swoją cześć wobec 
Tajemnicy.

Zamysł wprowadzenia tego gestu do liturgii był taki, by dać nam możliwość 
wpatrywania się w  Eucharystycznego Jezusa. I  warto z  tego korzystać. Wielu 
z nas uczono gdzieś w okolicach przygotowania do Pierwszej Komunii, by wpa-
trując się w hostię i kielich w chwili podniesienia powtórzyć w myślach wyznanie 
świętego Tomasza uczynione w Wieczerniku wobec Zmartwychwstałego: „Pan 
mój i Bóg mój”. To prosta i głęboka praktyka. Wyznanie wiary i akt uwielbienia 
jednocześnie.

Źródło: https://pl.aleteia.org/
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intencje mszalne
14.06.2020 – 21.06.2020 r.

Niedziela:
  7.00 1) + Eugeniusz w 47 rocznicę śmierci i rodzice  

+ Anna, + Michał
  8.30 1) + Czesława Fudali – greg.
10.00 1) O potrzebne łaski dla Sióstr z Róży IX przez 

wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP
11.30 1) + Krystyna Pac-Kroll -greg.
 2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne 

łaski, zdrowie dla Wioletty w 50 r. urodzin – od rodziców
12.45 1) + Antonina Prokop od siostry Anny Kalandyk
 2) + Teresa Mendoń od rodziny
18.00 1) + Józef Haracz
Poniedziałek:
  6.30  1) + Krystyna Pac – Kroll – greg.
 2) + Antoni + Katarzyna – od Stanisława i Bronisławy
18.00 1) + Czesława Fudali – greg.
 1) + Henryk Kloc
Wtorek:
6.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg.
   2) + Mariusz w 5 r. śmierci
 3) + Anna Rokosz w 1 r. śmierci + Jan
18.00  1) + Czesława Fudali – greg.
Środa:
  6.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg.
18.00 1) + Czesława Fudali – greg.
 2) + Anna
Czwartek:
  6.30  1) + Krystyna Pac – Kroll – greg.
 2) O Boże błog., opiekę Matki Bożej dla mieszkańców 

bloku Spiechowicza 6
18.00 1) + Czesława Fudali – greg.
2) + Helena + Jan + Katarzyna +Jan
Piątek:
  6.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg.
 2) + Roman Kowalski – od rodziny Łyszczarz
 3) +Andrzej Turoń – od siostry Moniki z rodziną
 4) Msza dziękczynna za szczęśliwe narodziny Adama 

z prośbą o Boże błog. dla rodziny Agnieszki Zijat i Adama
10.00 Za Parafian
18.00 1) + Czesława Fudali – greg.
Sobota:
  6.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg.
 2) + Roman Kowalski – od rodziny Zimny
 3) +Andrzej Turoń – od chrzestnej z rodziną
 4) + Weronika + Jan + Eugeniusz
18.00 1) + Czesława Fudali – greg. 
Niedziela:
  7.00 1) O Boże błog. dla ofiarodawców z ul. Spiechowicza 5
  8.30 1) + Czesława Fudali – greg.
10.00 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg.
11.30 1) + Edward w rocznicę śmierci 
12.45 1) + Ewa + Mieczysław Król + Rozalia + Maria + Łukasz 

Rączy
 2) + Tadeusz Stachowicz – od córki Renaty i żony Teresy
18.00 1) + Andrzej Kołodziej – od siostrzenicy Elżbiety 

z rodziną

urOczystOść najświętszegO serca 
pana jezusa

Główna zasługa 
w  rozpowszechnieniu 
kultu Najświętszego Ser-
ca przypadła św. Małgo-
rzacie Marii Alacoque 
(1647-1690) z  klasztoru 
wizytek w Paray-le-Mo-
nial. Pan Jezus wielo-
krotnie objawiał świętej 
swoje Serce, a  czcicie-
lom Serca obiecywał 
liczne łaski. W piątek 10 
czerwca 1675 r., po  ok-
tawie Bożego Ciała, 
miało miejsce ostatnie 
objawienie Jezusowego Serca świętej Małgorzacie Marii 
Alacoque. Jezus powiedział do niej: “Oto Serce, które tak 
bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zu-
pełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w za-
mian za  to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej nie-
wdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, 
oziębłości i  świętokradztw, jakie oddają mu w  tym Sakra-
mencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po ok-
tawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto 
ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię 
i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję”.

Do Stolicy Apostolskiej napływały potem liczne proś-
by o zatwierdzenie kultu i święta Serca Pana Jezusa. Rzym 
jednak długo się wahał. Po dokładnych badaniach Stolica 
Apostolska uznała wiarygodność objawień św. Małgorza-
ty Marii i zezwoliła na obchodzenie tego święta. Pierwszy 
zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 r. Na dzień uro-
czystości wyznaczono – zgodnie z  żądaniem, które Jezus 
przedstawił św. Marii Małgorzacie – piątek po oktawie Bo-
żego Ciała. Pius IX w. r. 1856 rozszerzył to święto na cały 
Kościół. On również 31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Je-
zusowemu w  opiekę cały Kościół i  rodzaj ludzki. Papież 
Pius XI encykliką “Miserentissimus Redemptor” dodał 
do święta oktawę. Ogłosił także formularz mszalny i ofi-
cjum święta. Pius XII zaś opublikował w 1956 r. specjalną 
encyklikę “Haurietis aquas”, poświęconą czci Jezusowego 
Serca. Wśród najpopularniejszych form kultu Serca Jezusa 
oprócz samej uroczystości jest odprawiane przez cały czer-
wiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do Serca Jezu-
sowego a także akt zawierzenia Sercu Jezusa. 

Do gorącej modlitwy o świętych księży właśnie w uro-
czystość Najświętszego Serca Jezusa wezwał przed laty Jan 
Paweł II w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 1995 r. 
Wyraził wtedy życzenie, by tego rodzaju dzień był obcho-
dzony co roku z  okazji uroczystości Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Odtąd poszczególne diecezje w  tej intencji 
przygotowują czuwania modlitewne i adoracje, uroczyste 
liturgie oraz konferencje.

Źródło: https://stacja7.pl/


