CZERWIEC 2019 r.
NUMER 305

SPES

CZERWIEC 2019 r.

CZERWIEC 2019 r.

Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
J 20,19 – 23
W Zielone Świątki Bóg ukazuje mi
drogę, którą mogę iść - drogę pokoju. Zanim czegokolwiek się podejmę, Bóg już to
zrobił. Dla mnie i za mnie. Jestem innym
człowiekiem, zanim zdołam choć kiwnąć
palcem. Jakież to wspaniale uczucie: zostałem przez Boga dostrzeżony i ocalony, i jedną nogą stoję już niejako na drodze wiodącej do nieba. Oczywiście, nie muszę nią iść.
Mogę nawet żyć tak, jakby Boga w ogóle nie
było. Jestem przecież wolny. Miejmy nadzieję, że nie pozbawię siebie wolności.
Miejmy nadzieję, że pozwolę działać Jezusowi, gdy podaruje mi Ducha, który prowa-

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO
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Czy Jezus miał jakieś
tajemnice?
Prawdy,
których
nikomu
nie chciał wyjawić, nawet uczniom,
którzy
byli z Nim
przez cały czas?
Dzisiejsza
Ewangelia może coś takiego
sugerować: Całą prawdę wyjawi dopiero Duch, który
przyjdzie, gdy Jezus zostanie uwielbiony, a
zatem nie będzie Go już na ziemi. To jest
dokładnie nasza sytuacja. Nie możemy już
udać się do Jezusa i zapytać Go, jak to czy
tamto należy rozumieć. Pozostaje pytać i
szukać i pilnie słuchać Ducha, czy nasza
wiedza odpowiada Jego prawdzie. Poszukiwanie Boga i Jego woli nie jest tylko sprawą
uczonych teologów i konsekrowanych biskupów - wszyscy jesteśmy powołani do korzystania z naszego serca i rozumu. A co byśmy powiedzieli o dobrej książce teologicznej? Albo o posłuchaniu jakiejś dobrej kon-

9 czerwca 2019 r.
dzi ludzi do nieba. Dopiero wtedy będę promieniował pokojem. Dopiero wtedy będę
gotów przebaczać. Dopiero wtedy będę czuł
potrzebę dziękowania Bogu i bliźnim. Dopiero wtedy moja krytyka innych zatraci jad
nienawiści. A jeśli nadal się waham, jak powinienem żyć, dobrze byłoby najpierw
usiąść i spokojnie nad tym się zastanowić, a
jeszcze lepiej prosić: Przyjdź, Duchu Święty,
oświeć
mnie.

UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ
16 czerwca 2019 r.
ferencji czy kazania? Duch prawdy, który
pochodzi od Ojca i poucza o Synu, przemawia na wielu kanałach - mimo że nie ma
żadnej rozgłośni.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe J 16, 12 – 15
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Potem mówił do wszystkich: „Jeśli
kto chce iść za Mną, niech zaprze się
samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Łk 9, 18 – 24
„Czy masz mnie za głupca?” - tak zirytowani pytamy, gdy mamy wrażenie, że ktoś
nas lekceważy. Jezus nie zirytowany, ale z
ciekawości stawia w dzisiejszej Ewangelii
swoim uczniom dwa podobne pytania. Najpierw pyta ich zupełnie ogólnie, za kogo
uważają Go ludzie. Opinie są bardzo różne.
Następnie chce się dowiedzieć, i to konkretnie, za kogo uważają Go sami uczniowie.
Tym razem nie daje im
żadnych szans, by mogli niezobowiązująco
ukryć się za przypadkowo dobranymi opiniami ludzi. Muszą się
zdeklarować, wyznać,
kim jest dla nich
Mistrz. Nie znamy odpowiedzi ich wszystkich. Wydaje się, jakby
Piotr odpowiedział za nich wszystkich: „Za
Mesjasza!” Zdarzyło się to prawie 2000 lat
temu. Dzisiaj Jezus spogląda na nas i pyta
każdego z nas z osobna: „Za kogo ty Mnie
uważasz? Jaką rolę powinienem odgrywać w

XII NIEDZIELA
ZWYKŁA
23 czerwca 2019 r.
twoim życiu: główną albo tylko nic nie znaczącą, drugoplanową?” Obok nas nie ma
Piotra. Odpowiedzi musi udzielić każdy z
nas z osobna, odpowiedzieć w swoim imieniu. A Jezus mówi dalej, że ocalimy nasze
życie, jeśli z Jego powodu je stracimy. Znaczy to tyle, że im więcej w moim życiu będę
pozostawiał miejsca Jezusowi, tym bardziej
moja osoba będzie schodziła na drugi plan.
Ale jednocześnie tym bardziej będę stawał
się „wolny od samego siebie”, tym bardziej
będzie stawało się dla mnie jasne, co ze swoimi talentami mogę zrobić w duchu Jezusa.
Jezus pyta nas codziennie, za kogo Go uważamy. Jaka jest twoja odpowiedź?

Nie opłaca się iść za Jezusem. Będąc
Jego uczniem, nie wyważa się otwartych
drzwi ani nie ma się prawa eliminować przeciwnika. Nie ma też co liczyć na honorowe
obywatelstwo ani Jego orędzie nie wydaje się
być zbyt życzliwie nastawione do rodziny. Zamiast tego, tak przynajmniej wynika z Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę,
Mistrza z Nazaretu i Jego uczniów czekają
bezdomność, liczne konflikty z drogimi im
krewnymi i śmiertelna konfrontacja z panującymi elitami. Faktycznie, niezbyt to kusząca
zachęta... Nasza rzeczywistość jest zupełnie

XIII NIEDZIELA
ZWYKŁA
30 czerwca 2019 r.
inna. W naszym społeczeństwie o chrześcijańskich korzeniach i tradycjach - nawet jeśli
wydają się one już nieco nadwyrężone zębem
czasu i nieco wyblakłe w blasku współczesnej
cywilizacji – nam, chrześcijanom, wiedzie się
dobrze. Należymy do większości, jesteśmy
społecznie zintegrowani,
uznawani przez
prawo i wnosimy jako „ci z
socjalną żyłką”
ważny wkład w
państwo socjalne. Ale nie powinniśmy się
też dziwić, jeśli
w naszym naśladowaniu
Chrystusa poczujemy się dotknięci, zranieni,
wyśmiani, wyizolowani, jeśli zamiast gestu
przytakiwania widzimy gesty dezaprobaty,
potrząsanie głową. Nie zostaje się bowiem
chrześcijaninem, aby zyskać społeczne uznanie czy materialne bezpieczeństwo. Pytaniem
pozostaje, dlaczego właściwie jesteśmy chrześcijanami?

Odparł mu: Zostaw umarłym
grzebanie ich umarłych, a ty idź i
głoś królestwo Boże! Łk 9, 51 – 62
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Maj w naszej parafii
CHRZTY:

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:

Kaja Izabela Grimm

5 rocznica ślubu
Natalia i Przemysław Gamża

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Daniel Michna – Katarzyna Muś
Dominik Kupczak – Żaneta Błaszczyk
Adrian Jeż – Natalia Jeż zd. Pachucka
Jacek Matyjasik – Anna Desecka

ŚLUBY:

POGRZEBY:
Janina Stasiak
Zygmunt Langer
Anna Niemczyk
Zofia Tonasko
Dorota Hojka

Mateusz Plech – Marta Bugla
Adam Piechoczek – Barbara Pieroń
Patryk Skoczyło – Natalia Kapała
Szymon Marek – Agata Szlezak

11 maja, nasz parafianin ks. Dorian W niedzielę 19 maja, ks. Dorian głosił kaFigołuszka, przyjął w katowickiej Kate- zania i udzielał błogosławieństwa prymidrze święcenia prezbiteratu. Tydzień póź- cyjnego. A 20 maja odprawił Mszę św. w
niej odprawił swoją
intencji sąsiadów, grup
ŚWIĘCENIA
pierwszą Mszę św. Poparafialnych, dobrodzieprzedziła ją uroczysta
jów. Po Eucharystii odPREZBITERATU
procesja z rodzinnego
było się świętowanie w
domu, podczas której
Domu Parafialnym. Był
I
PRYMICJE
grała orkiestra ze Szkoły
czas na życzenia, zdjęcia
Muzycznej, którą ks. Dorian ukończył.
i pyszne ciasto… Na stronie 16 krótki wyW Prymicyjnej Mszy św. towarzyszyło Mu wiad z Neoprezbiterem.
wielu zaproszonych księży, między innyAla Kaczorowska
mi kaznodzieja ks. Tomasz Madzia.
2 maja planowaliśmy wybrać się na toperze, zjedliśmy grillowane kiełbaski i
coroczną 3 dniową wycieczkę rowerową. pizzę i pospacerowaliśmy dolinami. NieTym razem była ona trochę
którzy pili ze źródełka miłonietypowa, ponieważ pojeści, inni poszukiwali drogi
OAZA
chaliśmy samochodami…
do sklepu. Po trzech dniach
Okazało się bowiem, że nie
cali, choć nie wszyscy w pełW JURZE
wszyscy lubią jeździć w deszni sił, wróciliśmy do Jastrzęczu…
bia. Dziękujemy ks. StefanoZa cel obraliśmy okolice Ojcowa w Jurze wi za obecność, Msze Święte i bycie sponKrakowsko—Częstochowskiej. Zwiedzili- sorem różnych pyszności...
śmy tam parę jaskiń, odwiedziliśmy nieAla Kaczorowska

6

SPES

CZERWIEC 2019 r.

Co czeka nas w czerwcu
 2.06 –niedziela – Uroczystość Wniebowstą-

 16.06 - niedziela. Uroczystość Najświętszej

pienia Pańskiego. Archidiecezjalna Pielgrzymka Niewidomych do Piekar Śląskich.
Kolekta na potrzeby archidiecezji.
 3.06 - poniedziałek. Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z
ul. Opolskiej 4 po Mszy św. wieczornej.
 5.06 - środa. Wspomnienie św. Bonifacego
biskupa i męczennika.
 6.06 – I czwartek miesiąca. Msza św. w intencji powołań o godz. 6.30.
 7.06 – I piątek miesiąca. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św.
szkolna o godz. 16.30. - w intencji dzieci z
SP nr 19, przeżywających rocznicę I Komunii
Świętej. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 4 po Mszy św. wiecz.
 8.06 – I sobota miesiąca. Wsp. św. Jadwigi, królowej. Nabożeństwo wynagradzające
NMP o godz. 7.00. Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego po Mszy św. wiecz.
 9.06 – niedziela. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pielgrzymka dzieci wczesno- i
pierwszokomunijnych do Katedry. Koniec
okresu wielkanocnego. Kolekta przeznaczona na WT UŚ
 10.06 – poniedziałek. Święto NMP Matki
Kościoła. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i o
18.00. Misyjny Dzień Chorych. Rozpoczyna
się okres zwykły. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian ul. Opolskiej 6 po Mszy
św. wieczornej.
 11.06 – wtorek. Wsp. św. Barnaby, Apost.
 12.06 - środa. Wspomnienie bł. Józefa
Czempiela i Emila Szramka, prezbitrów i Towarzyszy, męczenników. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Paraf.
 13.06 – czwartek. Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Różaniec
fatimski o godz. 17.oo. Msza św. w intencji
czcicieli MB Fatimskiej o godz. 18.00.
 14.06 - piątek. Wspomnienie bł. Michała
Kozala, biskupa i męczennika. Msza św. dla
młodzieży z okazji zakończenia roku szkolnego i formacyjnego o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 6 po Mszy św. wieczornej.

Trójcy. Koniec okresy spowiedzi i Komunii
Świętej wielkanocnej. Kolekta na cele remontowe parafii.
 17.06 - poniedziałek. Wspomnienie św.
Brata Alberta Chmielewskiego, zakonnika.
Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian
z ul. Opolskiej 8 po Mszy św. wieczornej.
 19.06 – środa. Msza św. dla dzieci na zakończenie roku szkolnego o godz. 8.oo.
 20.06 – czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza św. o
godz. 8.00 w kościele pw. MB Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Po niej procesja
Teoforyczna do naszego kościoła. Msze w naszym kościele – po procesji, o godz. 12.15,
16.30, 19.30.
 21.06- piątek. Wspomnienie św. Alojzego
Gonzagi, zakonnika. Do sprzątania kościoła
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 8 po
Mszy św. wieczornej.
 22.06 - sobota. Nauka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu
Parafialnym.
 23.06 – XII Niedziela Zwykła. Chrzty o
godz. 12.15. Kolekta na potrzeby parafii.
 24.06 – poniedziałek. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i
sprzątających kościół w czerwcu o godz.
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 10 po Mszy św. wieczornej.
 26.06 - środa. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 28.06 – piątek. Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Msza św. za zmarłych w
30 dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz.
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 10 po Mszy św. wieczornej.
 29.06- sobota. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta przeznaczona
na Stolicę Apostolską. Msze św. o godz. 6.30,
9.00 i 18.00.
 30.06 – XIII Niedziela Zwykła. Roczki o
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz.
16.30. Kolekta na potrzeby parafii.
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Zaproszenie na procesję Teoforyczną
20 czerwca (w czwartek) obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Msze św. w tym dniu będą o godz. 8.oo w kościele NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej na Dubielcu, bezpośrednio po
procesji i o 12.15, 16.3o oraz 19.3o w naszym
kościele. W tym roku z procesją Teoforyczną
- dając świadectwo naszej wiary i pobożności
- pójdziemy od kościoła na Dubielcu do naszego kościoła. Procesję rozpoczniemy po
Mszy św. o godz. 8.oo na Dubielcu, następnie
przejdziemy ulicami: Ks. Twardowskiego,
Równoległą, Pszczyńską i św. Jana Nepomucena do naszego kościoła, gdzie będzie końcowe błogosławieństwo sakramentalne oraz
Msza św. I – Ołtarz i II – Ołtarz – przygotowują parafianie z Dubielca. III – Ołtarz –

proponujemy by powstał przy ul. Pszczyńskiej w okolicach numeru 183. O przygotowanie tego ołtarza prosimy parafian z ul.
Pszczyńskiej numery od 169 do 201 i od 174
do 200 A oraz z ul. Równoległej od 3 do 7. IV
– Ołtarz – proponujemy by powstał w okolicy
budującej się strażnicy na Górnym. O przygotowanie tego ołtarza prosimy parafian z ul.
Pszczyńskiej numery od 77 do 161 J oraz od
76 do 156. Na procesję zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie gorąco zapraszamy
poczty sztandarowe, Strażaków, KGW w strojach, dzieci w bieli i do sypania kwiatów oraz
Orkiestrę. Prosimy także o przyozdobienie
domów emblematami religijnymi i eucharystycznymi. Banery oraz ramy na ołtarze można odebrać z probostwa po 16 czerwca .

„Dzień powszedni większości ludzi jest cichym
bohaterstwem na raty.”
Wszystkim Ojcom życzymy, by codziennie potrafili z miłością, cierpliwością i mądrością serca
pochylać się nad swoimi dziećmi, wychowując je
w duchu Ewangelii. Duszpasterze i Redakcja.

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego człowieka.”
Paniom Danucie Bieniek, Krystynie Grabek, Oldze Jędrusik, Iwonie Trzaskorskiej i Renacie
Parzych oraz panu Edwardowi Murazowi życzymy, by modlitwa czyniła Ich życie wolnym od zła.
Chór „Lira”

„ Żyć, znaczy być nieustannym nosicielem Chrystusa, który jest życiem.”
Legioniście Markowi Stachowiczowi oraz wszystkim auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny i imieniny w czerwcu życzymy, by Ich życie było świadectwem przynależności do Chrystusa i
Kościoła.
Męski Legion Maryi.

„ O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim zanoście wasze prośby do Boga.”
Paniom Małgorzacie Mądrej, Zofii Balzam oraz
panom Janowi Mądremu i Stanisławowi Łukasikowi życzymy, by swoją ufność
pokładali w Panu i Jemu powierzali troski codzienności.
Seniorzy.

„ Kto żyje dla dobra innych, ten żyje
naprawdę.”
Paniom Teresie Krajewskiej, Barbarze Łukasik
życzymy, aby Ich życie obfitowało w czyny miłości, a Boże Słowo było Drogowskazem w dążeniu ku świętości. Żeński Legiom Maryi.

„To co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy”
Ewie Bryi życzymy takiej miłości, która nie pozwala zaprzestać stawiania sobie wymagań, a także tego, by doświadczała serdeczności i dobra
od bliźnich. Oaza z ks. Stefanem.

Serdeczności
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Po zapoznaniu się z niezwykłą historią
figury św. Jana Nepomucena znajdującą się
w maleńkiej kapliczce znajdującej się w pobliżu obecnej siedziby władz miasta, postanowiłem - będąc wówczas radnym Rady Miasta podjąć starania dotyczące obrania Świętego Patronem Jastrzębia - Zdroju. Można
powiedzieć, że byliśmy prekursorami nie tylko w województwie śląskim, ale i w Polsce.
Działania te zostały skonsultowane z dziekanami jastrzębskich dekanatów: Ks. Antonim
Pudlikiem i ks. Wacławem Basiakiem. Uzyskałem ich zgodę i w dalszej kolejności podjąłem rozmowy z ówczesnym przewodniczącym Rady Miasta - Panem Henrykiem Kapolem. Także tutaj otrzymałem akceptację i
wsparcie. Jak się okazało było ono bardzo
potrzebne. Po przygotowaniu odpowiedniej
dokumentacji, podjęto procedurę uchwałodawczą. Wtedy ożywili się przeciwnicy tej
inicjatywy.Bardzo głośno protestowali radni
z SLD. Ich argumentacja była porażająca.
Dziwili się, dlaczego naszym patronem ma
być Czech, jak byśmy nie mieli polskich świętych: św. Franciszka, czy św. Barbary!!! Pojawiały się nieprzychylne artykuły w
"Dzienniku Zachodnim" oraz audycje w Radiu 90. Próbowano storpedować tę inicjatywę. Pierwsza e procedowanie uchwały zakoń-

szone podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła pod przewodnictwem ks.
bpa Gerarda Bernackiego we wrześniu 2002
r.
W 2009 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o
nadaniu nazw jastrzębskim ulicom. Wtedy to
pojawiły się m. in. ulice: św. Katarzyny i św.
Jana Nepomucena. Obie znajdują się przy
naszym parafialnym kościele.
Już 18 lat św. Jan Nepomucen patronuje jastrzębianom i wspiera ich w różnych życiowych problemach. Poniżej jedna z pieśni
do Świętego oraz modlitwa ułożona przez
księdza Mirosława Czeglika.

Pieśń do Świętego Jana Nepomucena
Sławny cudami Nepomucki Janie,
Wysłuchaj nasze pokorne wołanie,
Twojej pomocy i dzielnej pomocy,
W swoich upadkach szuka lud strapiony.
Doznany jesteś patron dobrej sławy,
W pożarach ognia stajesz się łaskawy,
Chromi i ślepi za pomocą twoją,
Zyskują zdrowie, chorób się nie boją.
Niepłodni, smutni, w gorączkach będący,
Skutku doznają pomocy proszący,
Febry przestają, w nawałnościach wody,
Ratujesz zawsze, ustają i głody.

Św. Jan Nepomucen—część 1.

Andrzej Kinasiewicz

czyło się porażką. Nie uzyskaliśmy większości w Radzie. Nawet spotkałem się z sugestiami, aby wycofać się z tego przedsięwzięcia,
aby nie podgrzewać atmosfery wokół tej inicjatywy. Uparłem się. Czułem silne wsparcie
właśnie od św. Jana. Kolejne głosowanie w
dniu 25 września 2001 roku zakończyło się
sukcesem. Można było wystąpić do Ks. Arcybiskupa Katowickiego - Damiana Zimonia o
przesłanie naszej uchwały do Stolicy Apostolskiej. Ks. Józef Pawliczek z katowickiej kurii
- rodem z Moszczenicy, przesłał do mnie
piękny list, w którym gratulował tak dobrze
przygotowanego i uzasadnionego wniosku.
W styczniu 2002 r. otrzymaliśmy zgodę Stolicy Apostolskiej. Oficjalnie zostało to ogło-

Plaga morowa nie szkodzi nikomu,
Gdy cię uznaje człek patronem domu,
W ciążach niewiasty pomocy doznają,
Gdy jej od ciebie pokornie żądają.
W prawach sierotom jesteś pomocnikiem,
Błądzącym w drogach pewnym przewodnikiem,

W ubóstwie skarbem nieoszacowanym,
Przez cię Bóg bywa w klęskach przebłagany.
Rozpaczających jesteś pocieszeniem,
Kieruj twą modłą i naszym zbawieniem,
A gdy tak Bogu przedstawisz żebrzących,
Bądźże obrońcą Ciebie wzywających.
W ostatnim zgonie uproś święty Janie,
By człowiek grzeszny miał święte skonanie,
My się twą łaską zaszczycać będziemy,
Po wszystkie wieki w niebie i na ziemi.
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Modlitwa za nasze miasto Jastrzębie - Zdrój
Panie Jezu, Ty w Krainie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino na prośbę swojej Matki Maryi. My, wierząc Twoim słowom: Proście, a będzie wam dane: szukajcie a znajdziecie: kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7,7), za
pośrednictwem Twojej i naszej matki oraz
św. Jana Nepomucena prosimy Cię, abyś mocą Ducha Świętego przemienił JastrzębieZdrój, tak jak kiedyś przemieniłeś wodę w
wino. Niech Twój Święty Duch skruszy kamienne serca, a da nam wszystkim serca z
ciała (Ez 36, 26), czyste i piękne, aby wszyscy
ludzie w naszym mieście byli dobrzy, zgodni,
a na ich twarzach gościł uśmiech. Ześlij Panie
Ducha Świętego na wszystkich rządzących w
Jastrzębiu, aby sprawowali władzę sprawiedliwie i uczciwie; aby byli zawsze gotowi po-

INTENCJE MSZALNE
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 2.06
7.30 – Za + Jana Piotrowskiego – w 3 rocznicę
śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 – Za ++ Barbarę i Antoniego Wrzoł, ich
syna, synową, zięcia i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 – Za + Stanisława – w 1 rocznicę śmierci,
Marię, Ignacego i Jerzego Gajdzik, Helenę – w
1 rocznicę śmierci i Franciszka Skucik, Eryka
Polnik, Agnieszkę, Franciszka i Alfreda Błatoń,
Jadwigę Krzempek, Jadwigę Placek, Henryka
Malanowskiego, Jana Adamus, Łukasza Bołdys
i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Wioletty i Mariusza z okazji rocznicy ślubu.
16.30 – Za ++ Mikołaja, Władysławę i Ryszarda Jankiewicz, Andrzeja Siemińskiego, Józefa,
Mieczysława, Ewę i Magdę Wysockich, Helenę
Żłobecką, Magdalenę Nawrocką.
19.30 – Za + Mieczysława Brodzik – w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców Juliana i Genowefę,
Edwarda i Helenę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Tow. 3.06
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magać ludziom, a swoją pracę traktowali jako powołanie w służbie drugiemu człowiekowi. Prosimy Cię o pracę dla bezrobotnych, o
chleb dla głodnych, o dach nad głową dla
bezdomnych, o zdrowie dla chorych na duszy
i ciele. Wyrwij, Panie z nałogu uzależnionych.
Wszystkie rodziny obdarz pokojem i jednością, umacniaj je w miłości. Niech Twój Święty Duch oświeca młode pokolenie, niech prowadzi je drogą wiary i czystości. Posyłaj Panie hufce anielskie, które będą walczyły ze
złem w naszym mieście i będą broniły nas od
wszelkich zasadzek złego ducha. Jezu, daj
nam łaskę, abyśmy z ufnym sercem przyjęli
Twoje Słowo i byli Twoimi świadkami w każdym miejscu i o każdej porze, głosząc, że Ty
zmartwychwstałeś i żyjesz. Jezu, ufamy Tobie!

6.30 – Za + męża Hieronima Wala – w 10
rocznicę śmierci.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji zięcia Łukasza i wnuczki Dominiki z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
18.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Arkadiusza, Przemysława, Agnieszki, Katarzyny,
Juliusza i Liwii.
WTOREK 4.06
6.30 – Za + Jadwigę Sitko – od pracowników
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla
dzieci.
18.00 – Za + Franciszka Zarembik, żonę Annę,
rodziców i bratową Lidię.
18.00 – Za ++ rodziców Stanisława i Helenę
Rogowskich, braci Edwarda i Kazimierza oraz
+ siostrę Zofię Jenda.
ŚRODA – Wspomnienie św. Bonifacego 5.06
6.30 – Za + męża Łucjana Franka – w 1 rocznicę śmierci.
18.00 – Za ++ Stanisławę, Leona i Zbigniewa
Kamińskich, Wiktorię i Franciszka Kaczorowskich, Stefana Bugajskiego, Czesławę Hurną,
Kazimierza Świtońskiego.
18.00 – Za + Roberta Grygier, żonę Gertrudę,
syna Ryszarda, Sylwię Grygier, Helenę Królik,
Marię Gąsienica oraz ++ z pokrewieństwa Gry-
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gier, Mołdrzyk, Fabian i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK – I CZWARTEK miesiąca 6.06
6.30 – W intencji Powołań.
6.30 – Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę, syna
Daniela, ++ dziadków z obu stron, + Henryka
Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę Janinę i dusze w
czyśćcu cierpiące.
14.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Anny Myśliwiec z okazji 75 rocznicy urodzin.
18.00 – Ku czci Św. Tarsycjusza, patrona ministrantów.
PIĄTEK – I PIĄTEK miesiąca 7.06
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.
13.00 – Ślub.
16.30 – W intencji dzieci z kl. IVa i IVb z SP-19
z okazji pierwszej rocznicy Komunii Św.
18.00 – Za + Beatę Antończyk – w I rocznicę
śmierci, rodziców Marię i Wilhelma Cnota,
brata Czesława, teściów Anastazję i Józefa Antończyk, szwagrów Lucjana i Herberta oraz ++
z rodziny Antończyk, Cnota, Kuczko.
18.00 – Za + Franciszkę Szlosarek – w 9 rocznicę śmierci, męża Franciszka, rodziców z obu
stron, siostry, braci, zięciów Ryszarda i Zbigniewa oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.
SOBOTA – Wspomnienie św. Jadwigi, królowej 8.06
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego
Świata.
8.00 – Za + Małgorzatę Pawełczyk – od sąsiadów ul. Wrocławska 9.
12.oo – Ślub.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowi w intencji Eugenii z okazji 65 rocznicy urodzin, 15 rocznicy
ślubu Katarzyny i Szymona oraz 5 urodzin
wnuka Wiktora.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚW. 9.06
7.30 – Za + Tadeusza Polnik –w 1 rocznicę
śmierci.
9.30 – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecylię i
Albina Stencel, Emilię i Józefa Gregorczyk oraz
++ z pokrewieństwa.

11.00 – Za + Jana Kasprzak – w 19 rocznicę
śmierci, ++ z rodziny Jabłońskich, Urban, Kasprzak i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30 – Za + braci Andrzeja i Jana Kania, rodziców Józefa i Józefinę.
19.30 – Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Gajda, Eryka Gorażdża oraz ++ z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO NMP, MATKI
KOŚCIOŁA 10.06
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa Obracaj, 2 synów, Józefę i Józefa Adasiak, 3 córki,
2 synów oraz ++ z pokrewieństwa Obracaj, Adasiak, Lazar.
9.00 – Za ++ Annę, Romana, Lidię i Franciszka Witak, Henryka Ledwoń, rodziców Alojzego
i Annę, Pelagię i Józefa Filipowski, Ludwinę
Adamczyk.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Teresy z
okazji 65 rocznicy urodzin.
WTOREK – Wspomnienie św. Barnaby, Ap.
11.06
6.30 – Za + Lidię Witak – w 7 rocznicę śmierci,
męża Franciszka oraz ++ rodziców.
18.00 – Za + męża Jerzego Plewniak, jego rodziców, rodziców Leona i Annę Urbańczyk, 2
synów, synowe oraz ++ Irenę, Jana i Andrzeja
Ferdian.
18.00 – Za + Marię Kuczera, męża Józefa, córkę Danutę Grygier oraz ++ z pokrewieństwa
Kuczera, Korus.
ŚRODA – Wspomnienie bł. Józefa Czempiela i
Emila Szramka 12.06
6.30 – Za + Hildegardę Adamczyk, męża Jana,
synową Elżbietę, ++ Reginę i Antoniego Słowik
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 – Za + Józefa Winkler, jego brata Michała, rodziców z obu stron, szwagra Czesława
Krzyżak, Apolonię i Ignacego Boruta oraz ++ z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + Jadwigę Kańską – w rocznicę
śmierci, mamę Janinę oraz + Zbigniewa Kempa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRZSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 13.06
6.30 – Za + Jana Grund – od mieszkańców z
ul. Wrocławskiej 43.
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18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
18.00 – Za + Pawła Mołdrzyk, żonę Reginę,
syna Kazimierza, rodziców z obu stron, Leona
Rakowskiego, Tadeusza i Stefanię Domańskich
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
PIĄTEK – Wspomnienie bł. Michała Kozala
14.06
6.30 – Za ++ rodziców Janinę i Franciszka
Brylewskich oraz ++ z rodziny Brylewski, Borowy.
18.00 – Za + Włodzimierza Goik, jego rodziców, teściów, siostrę Edytę oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 – Za ++ Ludwika i Jadwigę Gajda, zięcia
Włodzimierza, Wierę i Nikitę Suszcz, córkę
Ludmiłę, zięciów Anatola i Stanisława oraz ++
z pokrewieństwa.
SOBOTA 15.06
8.00 – Za ++ rodziców Apolonię i Jana Tokarskich, teściów Zofię i Aleksego Nejman, ++ rodzeństwo z obu stron, szwagrów Jana i Tadeusza, siostrzeńca Andrzeja, bratanka Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha
Św. w intencji Klaudii z okazji 12 rocznicy urodzin.
18.00 – Za ++ Gertrudę Sitek, męża Jana, Ryszarda i Henryka Dudzik, Annę i Ignacego Grabiec, synów, córki i ++ pokrewieństwo.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 16.06
7.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Stefanii z
okazji kolejnej rocznicy urodzin.
9.30 – Za ++ Czesławę, Stanisława, Annę, Józefa, Władysława i Eugeniusza Krawczyk.
11.00 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodziców, Jana i Irenę Ostrzołek, ich rodziców oraz
+ Kazimierza Gruca.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Anny i Stefana z okazji 45 rocznicy ślubu
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
16.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
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stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków
Ewy i Mariana z okazji 30 rocznicy ślubu i błogosławieństwo dla całej rodziny.
19.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik,
córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego 17.06
6.30 – Za + Antoniego Kisała – w rocznicę
śmierci, ++ z rodziny Kisała, Boroń.
6.30 – Za ++ Alojzego i Jadwigę Sadło, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Małgorzaty i Bartłomieja i Anny z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
WTOREK 18.06
6.30 – Za + Anastazję Szymańską – w 19 rocznice śmierci, brata Kazimierza.
6.30 – Za ++ Julię i Jana Langer oraz ++ z rodziny.
18.00 – Za + Ryszarda Maciejczyk – w 8 rocznicę śmierci, żonę Magdalenę.
19.00 – Nabożeństwo do NSPJ – ul. Przybosia
(kapliczka)
ŚRODA 19.06
6.30 – Za + Urszulę Olejak –w 32 rocznicę
śmierci, Józefę i Franciszka Olejak, Jana Olejak, + Różę Sitko oraz ++ z rodziny Sitko.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jana z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha
Św. w intencji Weroniki z okazji 13 rocznicy
urodzin.
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 20.06
8.00 – Kościół NMP Matki Spraw. i Mił. Społ.
- W INTENCJI PARAFIAN ŚW. KATARZYNY
Po procesji - MSZA W INTENCJI PARAFIAN.
12.15 – Za + męża Stanisława Dadej – w 20
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz ++
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 – Za + brata Ryszarda, córkę Justynę,
mamę Jadwigę, brata Tadeusza.
19.30 – Za + Amalię Lazar, męża Eryka, ich
rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo, Irenę i
Władysława Koniec.
PIĄTEK – Wsp. św. Alojzego Gonzagi 21.06
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6.30 – Za ++ Alfonsa i Albinę Wowra, Jerzego
Idzikowskiego, Alojza, Czesława i Grażynę
Zgrzędek.
18.00 – Za + Stanisława Oleksy – w 7 rocznicę
śmierci.
SOBOTA 22.06
8.00 – Za ++ rodziców, teściów, syna Adama i
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za ++ Elżbietę i Alfreda Owczarczyk,
Gertrudę Uherek, bratową Annę, + Różę Sitko,
Franciszka Sitko, rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + Marię Dobrowolską – w 12 rocznicę śmierci, ++ rodziców Otylię i Alojzego Michalskich, Halinę i Leonarda Spałek, ++ z rodziny Ciaś i dusze w czyśćcu cierpiące.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.06
7.30 – Za + Serafię Guzy – w 3 rocznicę śmierci, męża Józefa, syna Hieronima, rodziców i
teściów.
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha
Św. w intencji Weroniki – z okazji 18 rocznicy
urodzin.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
małżonków Joanny i Krzysztofa z okazji 25
rocznicy ślubu.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Odulińskich, brata Jana, bratowe Łucję i Ewę, Adama Serwach oraz ++ z rodziny.
PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06
6.30 – Za + Janinę Mstowską, męża Eugeniusza, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa Grzonka,
Henryka Śmietana, Jana i Janinę Kasiewicz,
++ rodziny Mstowskich, Jaros, Mrowiec, Tarapata oraz + Józefa Kurzępa.
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW,
emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu czerwcu.
WTOREK 25.06
6.30 – Za ++ Leona i Ernę Adamek, ++ rodziców z obu stron.
18.00 – Za ++ Alojzego i Marię Wuwer, Alojzego Rduch, Ryszarda Wiśniewskiego oraz ++ z
rodziny Rduch, Oszczudłowski, Simko, Bańczyk, Kaduk i Kurpik.
ŚRODA 26.06
6.30 – Za + Tadeusza Piechoczek, brata Anto-

niego, bratową Olgę, ++ rodziców i teściów
oraz ++ z rodziny Piechoczek, Nowak.
18.00 – Za + Leona Rakowskiego – w rocznicę
śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo.
CZWARTEK 27.06
6.30 – Za ++ Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 synów, 3 córki, synowe, zięciów, + Arnolda Reichman oraz ++ z rodziny Wierzgoń, Posłuszny
i Reichman.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Iwony Trzaskowskiej z okazji 50 rocznicy urodzin.
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA
PANA JEZUSA 28.06
6.30 – Za + Gertrudę Musioł – w rocznicę
śmierci, męża Franciszka, syna Józefa, wnuka
Krystiana, zięcia Eugeniusza.
13.00 – Ślub.
14.00 – Ślub.
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1
rok po śmierci.
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. AP. PIOTRA I
PAWŁA 29.06
6.30 – Za + Józefa Wójtowicz, ojca Jana Herbut oraz ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 – Za ++ rodziców Alicję – w 9 rocznicę
śmierci i Wacława Błaszczyk, ++ z rodziny
Błaszczyk, Kazimierczak, Chrząszcz oraz ++
Józefa Pawlik i Beatę Kozieł, dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 – Za + Henryka Bartoszewskiego – od
kuzynki Krystyny Bąkowicz z rodziną.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.06
7.30 – Za + Zofię Stencel – w 30 rocznicę
śmierci, męża Franciszka, syna Jana, zięcia
Władysława oraz ++ z rodziny Stencel, Bronny,
Wala.
9.30 – Za + Franciszka Folwarczny, żonę Annę, 3 synów, synową Urszulę, Józefa i Stefanię
Deptuła i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Sławomira Majda z okazji 70 rocznicy urodzin
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
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Św. Małgorzata Maria Alacoque, której
Jezus objawił swoje Serce, urodziła się 22
lipca 1647 r. w Lauthecour, miejscowości oddalonej o 30 km od Paray-le Monial. Po
śmierci ojca, który osierocił siedmioro dzieci,
ośmioletnia Małgorzata została oddana do
kolegium klarysek w Charolles. Kiedy ciężko
zachorowała, musiała opuścić to miejsce i
trafiła do apodyktycznego wuja. Przez cztery
lata ciężkiej choroby dziewczynka dojrzewała
duchowo i gorąco pragnęła poświęcić się Bogu. Jej marzenie spełniło się dopiero w wieku
24 lat. Dwa lata po otrzymaniu habitu zakonnego, w 1673 roku, kiedy siostra Małgorzata
w chórze klasztornym adorowała Najświętszy
Sakrament, Jezus objawił jej się po raz
pierwszy. Otworzył swoją pierś i powiedział:
„Moje Boskie Serce płonie tak silną miłością
ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych
gorących płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi
skarbami”. Podczas tego objawienia Jezus
wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu, a następnie oddał jej
serce gorące. Podczas drugiego objawienia,
kiedy Święta ujrzała Serce Boże na tronie, jaśniejące jak słońce, Pan Jezus objawił jej, że
chce, by w Kościele wprowadzono nowe nabożeństwo i wyjaśnił: „To nabożeństwo jest
ostatnim wysiłkiem Mojej miłości i będzie
dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostat-
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z czwartku na pierwszy piątek miesiąca
uczestniczyła w jego konaniu w Ogrójcu między godziną 23.00 a 24.00: „Upadniesz na
twarz i przepędzisz ze Mną jedną godzinę.
Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla
uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem”. Przy ostatnim objawieniu w 1675 roku Pan Jezus zażądał, żeby
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był
poświęcony jako osobne święto na uczczenie
Jego Serca i na wynagrodzenie Mu przez Komunię świętą i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznawał, gdy w czasie oktawy
był wystawiany na ołtarzach. W zamian za to
obiecał Małgorzacie, że Jego Serce wyleje
hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten
sposób Jego Sercu oddadzą cześć lub przyczynią się do rozszerzenia święta. Małgorzata, poruszona do głębi obrazem zranionego
Serca Jezusa i jako świadek gorącej miłości,
jaką ono płonie, głosiła aż do śmierci, która
nastąpiła 17 października 1690 roku, powierzone jej orędzie. Jej ciało pochowano na terenie klasztoru; w czasie procesu beatyfikacyjnego przeprowadzono ekshumację. Obecnie szczątki Świętej spoczywają w ołtarzu kaplicy klasztornej, pod relikwiarzem z jej woskową podobizną. Święto Serca Pana Jezusa
na skutek memoriału Episkopatu Polski,
skierowanego w roku 1765 do papieża Klemensa XIII zostało dopuszczone do liturgii.
Jest ono ruchome, obchodzi się
je w piątek po
zakończeniu oktawy Bożego Ciała.
Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque

Małgorzata i Serce Jezusa
nich czasach”. Przy kolejnym objawieniu Pan
Jezus ukazał się, jaśniejący chwałą, że stygmatami pięciu ran, błyszczącymi jak słońce.
Z Jego świętej postaci biły promienie, a z
piersi - płomienie jakby z ogniska gorejącego.
Pan Jezus rozwarł swoją pierś i ukazał swe
Serce, które było źródłem tych promieni.
Małgorzata usłyszała: „Oto Serce, które tak
bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to
otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to
będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność”. Jezus polecił Małgorzacie, by często, a
zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, przystępowała do Komunii świętej, a w każdą noc

Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
 Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich
stanie.
 Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 Będę sam ich pociechą we wszystkich
smutkach i utrapieniach życia.
 Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w
życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
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Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i
całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej
doskonałości.
 Zleję obfite błogosławieństwo na te domy,
w których obraz Serca Mego Boskiego będzie
zawieszony i czczony.
 Kapłanom dam moc zmiękczania serc

najzatwardzialszych.
 Imiona osób, które rozpowszechniać będą
nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą
w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.
Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych
piątków miesiąca do Komunii Świętej dam
łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a
to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w
godzinę śmierci. ●


W wielu naszych domach znajdują się,
nieraz bardzo stare, przekazywane od kilku
pokoleń obrazy Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Maryi, coraz częściej jednak wyrzucane i zaniedbane. Czy w naszych czasach
jest jeszcze miejsce na kult Najświętszego
Serca Pana Jezusa? Objawienie, które otrzymała Św. Małgorzata, w swej istocie zawiera
przesłanie Bożego Miłosierdzia, tak jak objawienie św. Faustynie Kowalskiej i związanej z
nim Koronki do Bożego Miłosierdzia. Czy kolejne objawienie wyłącza lub spycha na margines to pierwsze? Odkrywam ciągle na nowo
treści kultu NSPJ i myślę, że warto się nad
nabożeństwem na nowo pochylić, rozważyć i
do niego przylgnąć, nie zaniedbując modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Przebite serce, które ukazuje Jezus, nie dąży
do zachowania siebie, lecz pragnie siebie oddać. Ratuje świat przez to, że siebie ofiaruje
– to istota tajemnicy Paschalnej. To Serce

misterium obecności Boga, a przez to uczuciowość jest nieco podejrzana i zepchnięta na
drugi plan? Mówimy o naszych czasach, w
których musimy stawić czoło racjonalności
technicznej, która ludzką emocjonalność spycha do sfery tego, co irracjonalne, a ludzkie
ciało traktuje jako zwykłe narzędzie. Powoduje to z kolei, że pojawia się pewna pogarda
dla tego co emocjonalne w pobożności, ale
zaraz potem następuje fala nieuporządkowanej i z niczym niezwiązanej emocjonalności.
Z jednej strony mamy liturgię czasami tak
„suchą”, sprawowaną, wydawało by się, jak
czytanie instrukcji obsługi jakiegoś urządzenia, a z drugiej strony pojawiają się grupy, w
których modlitwa jest tak mocno oparta o
doświadczanie skrajnych emocji, że zapomina się … o głębi treści i w rezultacie gubi się
Prawdę.
Czy właśnie to objawienie w czymś nam pomaga? Osoba wyraża się przez ciało, które

Serce mówi do serca

czyli czego uczy mnie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
wyciągnięte z osłaniającej go piersi, bezbronne, jest dla mnie wymownym i wzruszającym
znakiem Bożej miłości do mnie, który Go ciągle ranię moją niewiernością. Tutaj jest chyba szczególny rys tego objawienia, który pojawił się w XVII wieku, ale rozkwitł w wieku
XIX – jego emocjonalne, uczuciowe wychylenie, które tak mocno oddziaływało na ludzi
poprzednich wieków. Czy jednak ma racje
istnienia dziś? Dziś, czyli w okresie, w którym liturgia stara się raczej o obiektywne
normy, w których wyraża się tzw. pierwotne

ma swoje uczucia i pasje to znaczy wrażliwość. Ponieważ ciało jest widzialnym wyrazem osoby, a osoba jest obrazem Boga, dlatego Pismo Święte od początku przedstawiała
Boga w obrazach ciała i związanego z nim
świata. Tym bardziej urzeczywistniło się to
we Wcieleniu Słowa. Bóg – Słowo stał się ciałem – człowiekiem. Bóg uczestniczy w naszym człowieczeństwie, w naszej wrażliwości,
ale też przez Wcielenie, zauważmy, nasza fizyczność, cielesność „powołana” jest by wzrastać ku Bogu, przekraczać siebie w kierunku
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ducha. Kiedy św. Tomasz w Ewangelii dotyka
ciała Jezusa, Jego przebitego boku mówi:
„Pan mój” (potwierdza, że to Jezus) ale równocześnie wyznaje: i „Bóg mój”, ciało prowadzi do wiary. Jezus stał się drabiną, po której
widząc, czując i doświadczając możemy się
wspinać ku górze. Potrzebujemy tego
„widzenia, czucia, doświadczenia” by
„dotknąć” Boga. Wcielenie Boga, Jego tajemnica Paschalna (męka, śmierć, zmartwychwstanie) ukazuje, że Bóg ma to samo doświadczenie i tą samą wrażliwość co ja. Chociaż teologia powie, że Bóg jako najwyższy
byt nie może cierpieć, ani przeżywać różnych
pasji, to przecież tak ukazuje Go Pismo św.
(Bóg się cieszy, gniewa…). Orygenes tak uczył
nas jak to rozumieć: „kiedy słyszysz o uczuciach Boga, to zawsze odnoś je do miłości”.
Bóg cierpi dlatego, że kocha. Dlatego zbiegające się w sercu pasje Jezusa są usprawiedliwieniem i uzasadnieniem tego, że w relacji
człowieka do Boga musi uczestniczyć również
serce, tj. zdolność odczuwania, emocjonalność miłości. „Liturgię zatem możemy celebrować wówczas, gdy przygotowuje ją i towa-

rzyszy medytacja, w której serce zaczyna wiedzieć i rozumieć, a tym samym również zmysły zostają wciągnięte w widzenie serca”
(Benedykt XVI). Tak rozumiem to, o czym
pisze papież Benedykt XVI, a co w krótkiej
sentencji zawarł kardynał Newman: Serce
mówi do serca. Serce rozumiane jako miejsce
spotkania i przenikania się zmysłowości i ducha, serce, które jest podstawą zmysłów, ale
to serce mówi: to znaczy obecna jest medytacja, treść, znaczenie i rozumienie oraz uczucia i emocje, szeroko rozumiana duchowość
człowieka. W modlitwie potrzeba i rozumienia i tego co tutaj określamy jako serce (które
często „rozumie” więcej, „dobrze widzimy
tylko sercem” – twierdzi A. de Saint – Exupery). Nasza liturgia (Msza św., nabożeństwa) mogą być trudne przez swą racjonalność, „sztywność”, ale przezwyciężyć ją można nie jakimiś pozaliturgicznymi dodatkami,
eksperymentami, lecz po pierwsze swoim coraz głębszym rozumieniem symboliki liturgicznej, by ta treść pozwalała mi ją
„przeżywać” dotykać sercem właśnie. I tego
Tobie życzę. ●


Dla nas, ludzi współczesnych, serce to
symbol uczuć, pasji, wrażliwości, krwi oraz
miłości – być może z tej perspektywy patrząc
na Biblię nie tylko pewne teksty są niejasne,
ale mogą być zupełnie mylnie rozumiane. Dla
ludzi Tory miejscem, w którym znajdują się
ludzkie uczucia są …nerki. A co z sercem? W
Starym Testamencie słowo to pojawia się
około 650 razy w Nowym Testamencie ponad
150. Najbardziej znane fragmenty stanowiły

Pana Boga do Izraela – ludu wybranego:
„Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu”. Niestety naród wybrany nie odpowiada na tę miłość „Im bardziej ich wzywałem, tym dalej
odchodzili ode Mnie”. Zgodnie z zasadą sprawiedliwości takie postępowanie człowieka
powinno spotkać się z odpowiednią reakcją:
powinni wrócić do Egiptu, czyli miejsca niewoli. Tymczasem słowa Boga stają się całkowicie inne: „moje serce na to się wzdryga i
rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby
wybuchnął płomień mego gniewu …, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja – Święty i nie przychodzę, żeby zatracać”. W Starym Testamencie mówi się dwadzieścia sześć razy o sercu
Boga, który jest nie tyle miejscem Jego
„uczuć”, co Jego woli, który jest miarą oceny
człowieka. Słowo „wzdryga” to ten sam czasownik, który pojawia się w miejscu, w którym Bóg dokonuje sądu nad grzesznymi miastami Sodomą i Gomorą, jest wyrażeniem
oznaczającym całkowitą rewolucję. W tym
miejscu słowo to oznacza całkowitą zmianę w

Serce w Biblii
klucz interpretacyjny do zrozumienia miłości
Boga i człowieka w swej tajemnicy:
„Oczarowałeś me serce” Pieśń nad Pieśniami
4,9 albo „Połóż mnie jak pieczęć na twoim
sercu…, bo jak śmierć potężna jest miłość”
8,6. Ale jeszcze wyraźniej widać ten klucz w
innych tekstach mniej dzisiaj cytowanych. W
księdze Ozeasza nazywanej „pieśnią nad pieśniami Bożej miłości” w jej pierwszych rozdziałach autor opisuje cały bezmiar miłości
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sercu Boga, w Jego decyzji. Powinien odrzucić Izraela, ale zamiast dokonania sądu, miłosierna miłość Boga zwycięża nad nienaruszalną i pomimo wszystko nienaruszoną
sprawiedliwością. W jaki sposób? Wyjaśnia
nam to dopiero Nowy Testament. Rewolucja
Serca Boga polega na tym, że w swoim Synu
Bóg bierze na siebie cierpienie z powodu odrzucenia Izraela, który w Księdze Ozeasza
nazwany jest „moim Synem” w formule, któ-

rą św. Mateusz odnosi do Chrystusa „z Egiptu wezwałem Syna mego” Mt 2,15. Bóg bierze
na siebie los odrzuconej miłości, zajmuje
miejsce grzesznika i tym samym na nowo oddaje miejsce Syna dla ludzi. Przebite serce
Ukrzyżowanego jest dosłownym spełnieniem
proroctwa o Bożym sercu, które pozostaje
sprawiedliwe przez to, że miłosierdzie bierze
w nim górę nad sprawiedliwością. ●

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z nowo
wyświęconym ks. Dorianem Figołuszką.
A.K.: Jaka jest historia Twojego powołania?
D.F.: Myślę, że jest to cud. Mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że od samego wejścia na drogę do kapłaństwa Pan Bóg mnie w
niesamowity sposób wspomaga. Sama decyzja
pójścia do Seminarium, kiedy podjąłem wybór, że rezygnuję z miejsca na Akademii Muzycznej, na którą się dostałem po egzaminach
wstępnych – już była dla mnie pewnym niewytłumaczalnym heroizmem. W seminarium na
pierwszym roku kończyłem jeszcze Państwową
Szkołę Muzyczna II stopnia w Jastrzębiu – co
było niesamowitym zrządzeniem Bożej
Opatrzności, za co dziękuję Bogu, przełożonym i nauczycielom, którzy byli bardzo wyrozumiali. Po tym roku wszedłem już zupełnie w
formację seminaryjną i skupiłem się nie tylko

A.K.: Podziel się najgłębszymi przeżyciami z
dnia święceń.
D.F.: To była dla mnie bardzo piękna uroczystość, parę razy łamał mi się głos podczas śpiewów. Podczas święceń był we mnie totalny
spokój i radość – osobiście spodziewałem się
większych „fajerwerków”…
Czułem, że to
gdzie idę, że to jest moja droga. Potwierdzeniem był dla mnie moment nakładania rąk
przez wszystkich prezbiterów – to była dla
mnie szczególna chwila. Kiedy stawałem przed
konkretnymi ludźmi, którzy mieli wpływ na
kształtowanie mojego powołania i oni nakładali na mnie ręce w geście wyświęcania, przyjęcia. Ważnym momentem był również znak
pokoju z księdzem arcybiskupem, a także
pierwszy raz kiedy wypowiadałem słowa konsekracji, a po Baranku Boży chciałem uklęknąć

Zawsze są wątpliwości

z ks. Dorianem Figołuszką rozmawia Ala Kaczorowska
na rozwijaniu swoich pasji muzycznych, ale
przede wszystkim na rozeznawaniu, która droga jest dla mnie najważniejsza i do czego mnie
Bóg powołuje. Przez różne posługi i zadania,
które czekały mnie w seminarium, ale także
poza nim np. na parafiach stażowych
(Józefowiec i Kokoszyce) Pan Bóg coraz bardziej dawał mi do zrozumienia, że obdarzył
mnie właśnie powołaniem kapłańskim. Była to
dla mnie niezwykła radość, kiedy mogłem,
mogę dzielić się swoim doświadczeniem wiary,
swoim doświadczeniem Boga, miłości z innymi. To On żywa Miłość, osobowy Bóg mnie tak
pociągnął, a ja dałem się uwieźć, pomimo różnych zewnętrznych niepokojów, które możemy
obserwować.

z przyzwyczajenia…
A.K.: Miałeś jakieś wątpliwości przed samymi
święceniami? Jakie towarzyszyły Ci uczucia?
Więcej było lęku czy radości?
D.F.: Oczywiście, że zawsze są wątpliwości, bo
nigdy stuprocentowej pewności się nie ma. To
jest ryzyko, rzucasz się, ale wierzysz, że Ten
który Cię namawiał do tego skoku w takie życie złapie Cię i będzie Cię prowadził. I mogę
powiedzieć z mojego doświadczenia, że już nie
raz Chrystus mnie złapał i za każdym razem
mnie prowadzi. I chyba nabrałem większej
pewności.
Ale widzę ogromną potrzebę pokory w swoim życiu, bym nigdy nie stracił z
pola widzenia Chrystusa, aby się nie okazało,
że prowadzą mnie moje wygórowane ambicje,
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czy moje plany, a nie On sam. A podczas święceń - zdecydowanie więcej radości.
A.K.: Co przeżywałeś podczas swoich Prymicji? Co było najcenniejszym przeżyciem?
D.F.: Prymicje … Niesamowicie przeżywałem
to, że wreszcie mogłem stanąć przy tym samym ołtarzu, przy którym tak wiele lat posługiwałem jako ministrant i odprawić pierwszą
Mszę świętą. To było dla mnie wielkie przeżycie, tym bardziej, że postanowiłem, zgodnie z
panującym zwyczajem nie koncelebrować w
innych parafiach, ani w swojej rodzinnej do
czasu prymicji. Dla mnie cała Msza prymicyjna była bardzo wielkim przeżyciem, zresztą
można było to zaobserwować po trzęsących się
dłoniach.
A.K.: A jak jest z sakramentem pokuty? Masz
już za sobą pierwsza spowiedź po drugiej stronie konfesjonału? Obawiasz się tej posługi?
Widzisz jakieś trudności?
D.F.: Mam już za sobą niejedną wyspowiadaną osobę. Na początku bardzo się bałem, ale
strach szybko przerodził się w radość. Uświadamiam sobie coraz dobitniej, że człowiek
chce na nowo zaprosić Boga do swojego życia
poprzez moją posługę. I to jest dla mnie piękne. Patrzę na tę posługę jako niesamowite wyzwanie, ale i obowiązek. Sam wiem, jak ważna
jest dla mnie spowiedź jako penitenta, dlatego
mam nadzieję, że nigdy nie zabraknie mnie
tam, gdzie drugi człowiek odsłania przed Bogiem ogród swojego życia i pokazuje, że nie
zawsze rosną tam piękne i pachnące kwiaty.
A.K.: Co najbardziej cieszy w tym, co będziesz
mógł robić jako kapłan?
D.F.: Najbardziej cieszy to, na co czekałem od
dawna: to, że mogę sprawować Mszę świętą
oraz posługiwać w konfesjonale, na razie nie
widzę większej radości – i mam nadzieję, że
tak zostanie.
A.K.: Uważasz, że w obecnym czasie trudno
czy łatwo być księdzem? Dlaczego? Obawiasz
się czegoś na tej drodze, która właśnie się rozpoczęła?
D.F.: Myślę, że nie ma czasów łatwych i trudnych. Każde pokolenie w historii stawało
przed różnymi problemami. Obecny „kryzys”
w Kościele jest związany z szeregiem zaniedbań, które narastały przez lata i abstrahując
od intencji osób, które zajmują się tym tematem – i np. robią filmy, to chyba jest taki czas
potrzebny. Wydaje mi się, że jeśli uda się nam
wszystkim przebrnąć przez zgorszenie, które

SPES

17

zostało wytworzone przez niektóre jednostki,
to nasza wiara wyjdzie wzmocniona. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy wierni Chrystusowi i Ewangelii, a przez to – jako Kościół –
jeszcze bardziej staniemy się wspólnotą odpowiedzialną za siebie nawzajem.
A.K.: Jaki według Ciebie powinien być dobry
ksiądz? Masz taki ideał, wzór? Co według Ciebie oznacza być kapłanem Jezusa?
D. F.: Dobry Ksiądz to taki, jak już to pisałem
kiedyś: do tańca i do różańca. Oczywiście, że
mam swoje ideały wśród kapłanów, z którymi
współpracowałem i wiele im zawdzięczam, ale
myślę, że podstawowym odniesieniem kapłaństwa powinna być osoba Jezusa Chrystusa. I
nie chcę żeby to zabrzmiało jakoś górnolotnie,
ale naprawdę jest to pragnienie mojego serca,
żeby być kapłanem na Jego wzór: pokornym,
miłującym, przygarniającym, ale i stanowczym, wtedy kiedy będzie trzeba. Dla mnie bycie kapłanem to na pewno służba, bez względu
na miejsce i bez względu na czas. Ewangelia i
jej przesłanie od początku pozostają niezmienne. Być kapłanem to być posłusznym Temu,
Który stoi u podstaw mojego powołania. Dla
mnie być kapłanem to doprowadzić ludzi do
radości i miłości, którą w pełni może dać tylko
Chrystus.
A.K.: Dziękuję za rozmowę i życzę, byś zaprowadził ich do Niego jak najwięcej...

Boże dzięki Ci składamy w ten wiosenny czas
Za to, że tak bardzo, bardzo kochasz nas
Że w tym czasie trudnym pośród życia burz
Przysposabiasz młodych w prowadzeniu dusz
Dajesz im odwagę, obdarzasz łaskami
I Ducha Świętego wszelkimi darami,
Aby wypełniając posługi kapłańskie,
Wprowadzali wiernych w Twoje progi Pańskie
Dziękujemy Panie, za księdza Doriana
I ślemy do Ciebie pokorne błagania,
By pracując z wiarą na Twej świętej Niwie
Adorował Ciebie z miłością żarliwie,
Z cierpliwością znosząc wszelki życia trud
Mógł osiągnąć Niebo, tam gdzie czeka Bóg
Uwielbiamy Ciebie wiekuisty Boże,
Którego Opatrzność wszystko sprawić może,
Którego Miłosierdzia zawsze doświadczamy,
Niech dzięki Twej łasce w Twej Miłości trwamy.
Anna Brylewska
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Dla dzieci

Znajdź drogę wyjścia z labiryntów a dowiesz się jakie były
modlitwy faryzeusza i celnika. Przeczytaj o tym epizodzie
w Ewangelii wg. św. Łukasza 18,9–14. Rozwiązanie prześlij na adres:
krecikpolarny@gmail.com Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują
Adrian Ziemianin i Kacper Rentflejsz. Gratulujemy! Można je odebrać 9 czerwca na
Mszy św. o godz. 11.00.
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