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„Napełnijcie
stągwie wodą”.
Serce Jezusa,
Źródło życia i świętości –
zmiłuj się nad nami.
Pismo Parafii
Niepokalanego Poczęcia
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Felietony spod ambony

KULT NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
W Kościele
katolickim cześć
oddawana Panu
Jezusowi, podkreślająca Jego
miłość. Najbardziej znane przejawy kultu to: uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, obchodzona
w piątek po oktawie Bożego Ciała
i odbywające się codziennie
z czerwcu nabożeństwo, a także zakony poświęcone Sercu Jezusa, m.in.
sercanie i sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sacre Coeur oraz
urszulanki Serca Jezusa Konającego.
Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego
Serca Jezusa narodził się Kościół
i sakramenty: chrzest z wody, która
wypłynęła z przebitego boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej
krwi. Początki kultu Serca Jezusowego sięgają jednak średniowiecza,
kiedy to niezależnie w różnych miejscach pojawia się nabożeństwo do
Serca Jezusowego.
Od XVII wieku kult Najświętszego Serca rozszerza się na cały
Kościół. Przyczyniło się do tego
szczególnie dwoje ludzi: św. Małgorzata Maria Alacoque oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes. On właśnie
jako pierwszy, za pozwoleniem biskupa Rennes, wprowadził w 1670 r.
święto Serca Pana Jezusa, które było
obchodzone odtąd we wszystkich
domach jego kongregacji. W dwa
lata później otrzymał pozwolenie na
odprawienie Mszy św. o Sercu Pana
Jezusa. Nabożeństwo zaś do Serca
Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem

do Serca Maryi. To
on założył ku czci
tych dwóch Serc
osobną wspólnotę
zakonną.
Główna jednak
zasługa w rozpowszechnieniu kultu
Najświętszego Serca
przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690)
z klasztoru wizytek
w Paray-le-Monial.
Pan Jezus wielokrotnie objawiał świętej
swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne łaski.
W piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie 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 zupełnego wyniszczenia się
dla okazania im miłości, a w zamian
za to doznaje od większości ludzi
tylko gorzkiej niewdzięczności,
wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie
Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie 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 prośby o zatwierdzenie kultu i święta Serca Pana

Jezusa, Rzym jednak długo się wahał. Po dokładnych badaniach Stolica Apostolska uznała wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii
i zezwoliła na obchodzenie tego
święta. Pierwszy zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 r. Na
dzień uroczystości wyznaczono zgodnie z żądaniem, które Jezus
przedstawił św. Marii Małgorzacie piątek po oktawie Bożego Ciała.
Pius IX w. r. 1856 rozszerzył to
święto na cały Kościół. On również
31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Papież Pius XI encykliką Miserentissimus Redemptor
dodał do święta oktawę. Ogłosił
także formularz mszalny i oficjum
święta. Pius XII zaś opublikował
w 1956 r. specjalną encyklikę Haurietis aquas, poświęconą czci Jezusowego Serca.
Źródło: https://dziedzictwo.ekai.pl

Czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa będziemy odprawiać w tygodniu
po wieczornych Mszach świętych o godz. 18.00
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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
To jedno z najważniejszych świąt
w Kościele katolickim
To jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku
chrześcijaństwa, jednak trzeba było
czekać aż dziesięć stuleci, zanim
zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim. Początek tradycji
obchodzenia święta Bożego Ciała
sięga XIII wieku. U progu tego stulecia – na Soborze Laterańskim IV
(1215) - w Kościele katolickim
przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji
chleba i wina, w ciało i krew Chrystusa z zachowaniem ich naturalnych przypadłości takich jak smak,
wygląd, forma itp. Kościoła zachodniego. Wraz z ogłoszeniem
dogmatu, wzrosło zainteresowanie
kultem Eucharystii, która przestawała być jedynie elementem liturgii, lecz coraz mocniej postrzegana
była jako dowód na trwałą obecność Chrystusa na Ziemi. Święto
eucharystyczne przypadało w tym
okresie zwyczajowo w Wielki
Czwartek, w czasie, którego –
zgodnie z tradycją ewangeliczną –
Jezus po raz pierwszy dokonał
przemiany chleba i wina w swoje
Ciało i Krew. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny
z Cornillon. Około 1207 r., jako
szesnastoletnia dziewczyna, przeżyła pierwsze widzenia, choć były
one jeszcze mgliste i niezrozumiałe. Zgodnie z tradycją hagiograficzną, dopiero kilkanaście lat później, w 1245 roku, św. Juliannie
ukazać miał się Chrystus, który

w widzeniu domagał się ustanowienia święta Eucharystii na pierwszy czwartek po święcie Trójcy
Przenajświętszej. Pod wpływem
tych objawień bp Robert ustanowił
w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege oraz
zainaugurował pierwszą procesję
eucharystyczną ulicami miasta.
Wkrótce zaczęto jednak wysuwać
przeciwko Juliannie oskarżenia
o herezję, a decyzję o wprowadzeniu święta Bożego Ciała w diecezji
Liege, uznano za przedwczesną.
Zarzuty te spowodowały, że święto
przestało być obchodzone. Sprawa
święta Eucharystii nie została jednak zapomniana. Problemem tym
zajął się późniejszy biskup Verdun,
a od 1261 papież Urban IV. Do
ostatecznego uznania święta Bo-

żego Ciała za ogólnokościelne, papieża tego skłonił jednak dopiero
cud eucharystyczny, jaki miał miejsce w Bolsenie (w środkowych
Włoszech) w 1263 roku. W czasie
jednej z Mszy św., podczas przemienienia, odprawiający kapłan zauważyć miał, że z konsekrowanej
hostii zaczynały spadać krople
krwi. Poplamiona krwią chusta została przesłana papieżowi, który
w tym czasie przebywał w Orvieto
w Umbrii. Urban IV umieścił relikwię w tutejszej katedrze, a pod
wpływem fascynacji cudem rozpoczął aktywne starania, których celem miało być ustanowienia święta
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ułożenie liturgii i tekstów
odczytywanych w czasie święta,
papież zlecić miał samemu św.
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Tomaszowi z Akwinu, który na tę
okazję stworzył jeden z najpiękniejszych hymnów kościelnych pt.
„Pange lingua”.11 sierpnia 1264 r.
Urban IV ogłosił bullę "Transiturus
de hoc mundo", na mocy której
Boże Ciało stało się świętem całego Kościoła. Śmierć papieża
przeszkodziła jednak ogłoszeniu
bulli. Dokonał tego papież Jan
XXII (w 1334 r.), natomiast papież
Bonifacy IX polecił w 1391 r.
wprowadzić święto Bożego Ciała
wszędzie tam, gdzie jeszcze nie
było ono obchodzone. W Polsce
jako pierwszy wprowadził to
święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej, natomiast w Kościele unickim - synod zamojski
w 1720 r. W Kościele katolickim
w Polsce pod koniec XIV w. święto
Bożego Ciała było obchodzone już
we wszystkich diecezjach. Było
ono zawsze zaliczane do świąt
głównych. Od końca XV w. przy
okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Od XVI w. przyjęła się w Kościele praktyka 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Praktykę tę wprowadził do Mediolanu św. Karol Boromeusz w 1520

r. Dzisiaj praktyka ta jest obecna
w całym Kościele. Zostały założone nawet specjalne zakony, których głównym celem jest nieustanna adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W Polsce
istnieją trzy zakony od wieczystej
adoracji: benedyktynki, sakramentki, franciszkanki od Najświętszego Sakramentu i Eucharystii.
Procesje eucharystyczne w dniu
Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto. Pierwszym
śladem ich istnienia jest wzmianka
o uroczystej procesji przed sumą
w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten
sposób nawiązywano do dawnego
zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami. W XV w. procesje
eucharystyczne odprawiano w całych Niemczech, Anglii, Francji,
północnych Włoszech i Polsce.
W Niemczech procesję w uroczystość Bożego Ciała łączono z procesją błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę, dlatego
przy czterech ołtarzach śpiewano
początkowe teksty Ewangelii
i udzielano uroczystego błogosławieństwa. W Polsce zwyczaj ten

wszedł do "Rytuału piotrkowskiego" z 1631 r. Rzymskie przepisy procesji zawarte w "Caeremoniale episcoporum" (1600 r.) i "Rituale romanum" (1614 r.) przewidywały jedynie przejście z Najświętszym Sakramentem bez zatrzymywania się i błogosławieństwo eucharystyczne na zakończenie. Procesję odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację,
udział w procesji traktowano jako
publiczne wyznanie wiary. W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja
przynależności narodowej. Po II
wojnie światowej procesje w czasie
Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji
urządzanych ulicami miast. Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 r. obrzędy
procesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz czytania Ewangelii tematycznie związane z Eucharystią.
Źródło: https://www.niedziela.pl

PIOTROWA OPOKA
Pan Jezus ustanowił Kościół
i dał mu gwarancję trwania aż do
skończenia świata. Zaznaczył jednak, że ma on być zbudowany na
Piotrze i przez niego zarządzany aż
do końca czasów. W rzeczywistości to sam Jezus Chrystus jest
Głową Swojego Kościoła i tylko
Kościół zbudowany na Piotrze –
Opoce jest Kościołem Chrystusowym. Papież posiada zatem najwyższą władzę w Kościele.
Dotyczy ona nie tylko wiary
i moralności wyznawców Chrystusa, ale także spraw dyscyplinarnych związanych z zarządzeniem

Kościoła. Ta władza rozciąga się na
każdego wiernego z osobna jak też
nad biskupami i kapłanami. Jest to
wielka odpowiedzialność, bo sędzią
papieży jest sam Chrystus, Sędzia
Najwyższy. Papieże podobnie jak
inni ludzie mają swoje słabości
i przywary. W historii Kościoła zdecydowana większość papieży piastowała swój urząd z gorliwością,
niektórzy cierpieli
i umarli dla
Chrystusa. Byli też tacy, za których
rządów papiestwo było w opłakanym stanie, a Kościół wyglądał jak
spustoszona winnica. Niemniej jednak nie do nas należy wydawanie

osądów, bo każdy z nas ma swojego
Sędziego, a wiec ma Go i papież.
Naszą rolą jest być posłusznym papieżowi jak Ojcu. Posłuszeństwo to
ma być całkowite i jedyną granicą
jest nakazanie nam uczynienia czegoś złego.
Jezus
powierzył
Piotrowi
wielka rolę w dziejach zbawienia,
chociaż wiedział, że Piotr zaprze się
Go trzykrotnie. Jednak miłość Piotra do Zbawiciela pokonała ludzką
słabość. Głosił On potem Ewangelię z większą gorliwością i chętnie
oddał swoje życie za Mistrza. Dla
nas te fakty są wskazówką, że
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Piotrowi naszych czasów jest potrzebna nasza modlitwa o siłę wiary
i światło Ducha Świętego na każdy
dzień. Stolica Świętego Piotra –
Rzym – jako jedyna na świecie nazywana jest Stolicą Apostolską.
W pojęciu wiernych Stolica św.
Piotra jest znakiem ciągłości życia
Kościoła. Wrogowie Kościoła na
przestrzeni wieków bez względu na
to jaką mieli ideologię zaczynali
swoja walkę z katolicyzmem od
uderzenia w autorytet Ojca Świętego. Starano się w ten sposób
oczernić lub też osłabić więzy łączące Go z wiernymi. Tak też jest
i dzisiaj. Mianowicie wrogowie naszej świętej wiary starają się „doradzać” co dla Kościoła byłoby najlepsze tak , by był to Kościół uległy
nowoczesnym i bezbożnym trendom, mediom. Nie można zatem
dać się zwieść różnym prognozom
i opiniom, ale w modlitwie poprzez
Maryję – Matkę Kościoła należy powierzać Chrystusowi Jego Kościół.

Nasz Zbawiciel jest z nami przez
wszystkie dni. Wielu ludzi oddało
i nadal oddaje za Chrystusa i Kościół swoje życie. Zawierzajmy
Matce Miłosierdzia nasze trudności
i cierpienia. Wielki Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński
często wzywał do oddania się w niewolę miłości Maryi. Wskazywał, by
czynić to w intencji Kościoła, ojczyzny i własnej. Znalazło to swoje
odbicie w specjalnym milenijnym
Akcie Oddania Narodu Polskiego.
Święty Jan Paweł II również był
gorliwym czcicielem Maryi i wzywał do zawierzenia Jej swego życia,
o czym świadczy m.in. herb papieski ze słowami „Totus Tuus” („Cały
Twój”). Oddał On cały swój pontyfikat Matce Syna Bożego.
Maryjo Królowo nasza wzywamy Cię i prosimy o opiekę nad
nami, przeprowadź nas w lepsze
czasy i daj silną wiarę, abyśmy się
nie rozproszyli.
(Lusi)

6 MAJA – DNI EUZEBIAŃSKIE
Wspomnienie męczeńskiej śmierci
Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM
Przed kilkoma laty nasza prowincja zakonna rozpoczęła starania w sprawie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego współbrata, męczennika z obozu koncentracyjnego w Dachau, Sługi Bożego o. Euzebiusza Józefa Huchrackiego OFM.
Jego życie ofiarowane za wolność wiary i Ojczyzny jest świadectwem zakonnika, gorliwego kapłana i gorącego patrioty.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich współbraci, kapłanów i osób świeckich o:
- nadsyłanie pisemnych relacji o ojcu Euzebiuszu Huchrackim (tak osobistych, jak i zasłyszanych),
- propagowanie osobowości tego współbrata i dotarcie do parafii, gdzie duszpasterzował, w celu
odszukania świadectw i stworzenia listy świadków potrzebnej do procesu,
- zachęcanie proboszczów parafii, gdzie duszpasterzował, aby w ogłoszeniach parafialnych prosili
wiernych o pisanie świadectw; świadectwa te muszą być opatrzone w dokumenty: imię i nazwisko,
wiek, miejsce zamieszkania oraz mała informacja czy świadek osobiście go znał, czy o nim tylko
słyszał.
Kontakt:
o. Lucjusz Wójtowicz,
wicepostulator ds. beatyfikacji
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice-Panewniki
tel.: +48 32 252 68 70 w. 390
e-mail:lucekwofm1@wp.pl
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INTENCJE I PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
NA MIESIĄC CZERWIEC 2020
Papieska intencja modlitewna: za diakonów.
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogę życia, się dotknąć Sercu Jezusa.

PONIEDZIAŁEK 1.06 – NMP MATKI KOŚC.
8.00 – za + Annę Barteczko – greg.
18.00 – za + Joannę Rojek – od kolegów i koleżanek z klasy
SP w Zamysłowie
WTOREK 2.06 – dzień powszedni
18.00 – 1. ku czci św. Antoniego w intencjach rodzin: Pierchała, Ludwik, Kozub, Szymura, Łatkowskich, Fiałkowskich, Paszek i pracowników ich firm o błogosławieństwo, pomyślność we współpracy oraz światło Ducha Świętego w prowadzeniu działalności; w intencji redakcji parafialnej gazetki Niepokalana, Parafialnej
Rady Duszpasterskiej, pracowników klasztoru; Budowniczych stajenki Bożonarodzeniowej; w intencji rodzin:
Gatnar, Goliński, Pydyn, Wawoczny, Szymura, Węglorz, Nowrot, Cieślak, Moroń, Kapała – o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie; w intencji posługujących w parafialnych grupach i wspólnotach duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych;
w intencji chorych, cierpiących i starszych wiekiem parafian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiarowane
cierpienie wspomagają naszą parafię oraz wspólnotę
Braci Mniejszych na Zamysłowie; w intencjach wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców klasztoru i parafii,
szczególnie w tym czasie epidemii.
2. za + Augustę Żaczek
3. za + Annę Barteczko – greg.
ŚRODA 3.06 – św. Karola Lwangi i Tow.
8.00 – za + Annę Barteczko – greg.
18.00 – w int. Zbigniewa Tatarczyka w 70 rocznicę urodzin w podziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą
o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św.
i bł. Boże dla całej rodziny – TD
CZWARTEK 4.06 – IHS NAJW. I WIECZ. KAPŁ.
18.00 – 1. za + Augustynę Rduch
2. za + Annę Barteczko – greg.
PIĄTEK 5.06 – św. Bonifacego - I pt. mies.
8.00 – za + Annę Barteczko – greg.
18.00 – za ++ Krystynę i Jerzego Hajok i ich rodziców
SOBOTA 6.06 – I sob. mies.
Ad lib. – (w kaplicy klaszt.) za + Annę Barteczko – greg.
7.30 – różaniec wynagradzający NS NMP
8.00 – 1. za ++ Justyna i Bertę Fuks oraz córkę Helenę
2. w intencji małżeństw, szczególnie tych przeżywających trudności, zagrożonych rozpadem, o uświęcenie
rodzin oraz łaskę trwania w całkowitej abstynencji,
trzeźwości i czystości dzieci i młodzieży
3. w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ

13.00 – I komunia św.: Lilianna Stacha
18.00 – za + Emanuela Krakowczyk i jego ++ rodziców
NIEDZIELA 7.06 – UROCZ. NAJŚW. TRÓJCY
8.00 – za + Marię Sobczyk w rocznicę śmierci
10.00 – za ++ Konrada, Zofię i Gerarda Klimek
12.00 – 1. za + Janusza Szymurę w 9 rocznicę śmierci
2. chrzest: Liliana Rzok i Franciszek Klimanek
17.00 – 1. za + Aleksandrę Koch
2. za + Annę Barteczko – greg.
19.30 – za ++ Huberta i Teresę Gogolok
PONIEDZIAŁEK 8.06 – św. Jadwigi
8.00 – za + Annę Barteczko – greg.
18.00 – za ++ rodziców Anielę i Iwona (m) Bisgwa
WTOREK 9.06 – dzień powszedni
18.00 – 1. za + Gertrudę Gorzolnik, męża Pawła
2. za + Annę Barteczko – greg.
ŚRODA 10.06 – dzień powszedni
8.00 – za + Annę Barteczko – greg.
18.00 – w int. Beaty i Jarosława
CZWARTEK 11.06 – BOŻE CIAŁO
8.00 – w int. Romana Sikorskiego w 65 rocznicę urodzin
w podziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże
dla całej rodziny – TD
po Mszy św. – PROCESJA EUCHARYSTYCZNA
WOKÓŁ KOŚCIOŁA
10.00 – za + Adriana Judyckiego w 30 dniu po śmierci
11.00 – I komunia św. (wczesna): Klara Konsek, Grzegorz i Krzysztof Wengrzyk, Zofia i Jan Kowal, Magdalena i Aleksandra Kula
14.00 – I komunia św.: Marta Potempa, Filip Felsman
18.00 – za + Annę Barteczko – greg.
PIĄTEK 12.06 – bł. Józ. Czempiela i Em. Szramka
8.00 – 1. za ++ Sylwestra Baron, Różę oraz ++ z rodziny
z obu stron
2. za + Annę Barteczko – greg.
16.00 – chrzest: Leon Depta
18.00 – do Przenajświętszej Głowy PJ za rodzinę Cudo
SOBOTA 13.06 – ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
8.00 – za + Ryszarda Ciupińskiego w 30 dniu po śm.
11.00 – I komunia św.: Wiktora Dunder
13.00 – I komunia św.: Julii Dzikowskiej, chrzest Szymona Dzikowskiego oraz w int. Mariusza i Agaty w 10
roczn. ślubu i w 3 rocznicę urodzin Zosi
17.30 – Różaniec fatimski oraz Msza św. z katechezą fatimską (II objawienie)
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18.00 – 1. w intencji czcicieli MB Fatimskiej
2. za ++ Hildegardę i Sylwestra Tatarczyk
3. za + Łucję Polok w 1 rocznicę śmierci
4. za ++ Krzysztofa i Antoniego Zientek
po Mszy św. – procesja fatimska i Apel Maryjny
NIEDZIELA 14.06 – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za ++ Juliusza i Jadwigę Szebera
10.00 – 1. w int. Barbary Piontek w 18 roczn. urodzin
2. w int. Urszuli w 75 roczn. ur. w podzięk. za wszelkie
łaski, z prośbą o umocn. wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże dla całej rodziny – TD
12.00 – w int. Joanny i Marka Cieślak w 20 roczn. zawarcia
przym. małżeńsk. – o Boże bł., dary Ducha Św., łaskę
umocnienia w: wierze, nadziei, miłości i rodzinnych
więzi – TD
17.00 – za ++ Zofię i Piotra Włosińskich i dwóch synów
19.30 – za + Alicję Potempa
PONIEDZIAŁEK 15.06 – dzień powszedni
8.00 – za ++ Marię i Piotra Litwińskich
18.00 – w intencji osoby Bogu wiadomej w podziękowaniu za wszelkie łaski, z pr. o umocnienie wiary, łaskę
zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże dla całej rodziny
WTOREK 16.06 – dzień powszedni
18.00 – 1. za ++ Alojzego, Matyldę i Annę Wałach
2. R.D.D.
ŚRODA 17.06 – św. br. Alberta
8.00 – w intencji Jarosława Pydyn, naszego kościelnego
i szafarza – w rocznicę urodzin, w podziękowaniu za
wszelkie łaski, z prośbą o umocnienie wiary, łaskę
zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże dla całej rodziny
18.00 – za ++ Zygmunta i Helenę Firut
CZWARTEK 18.06 – DZIEŃ PRZYM. SZENSZT.
18.00 – 1. za + Lidię Żyła
2. za ++ Aleksandrę i Kazimierza Fros
PIĄTEK 19.06 – UROCZ. NAJŚW. SERCA PJ.
DZIEŃ BIŻEGO MIŁOSIERDZIA
7.45 – wyczytanie zmarłych
8.00 – za ++ z rocznych wypominek
17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca PJ
18.00 – 1. w int. o. Romualda z okazji imien. zakonnych
2. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia
SOBOTA 20.06 – NIEPOK. SERCA NMP
8.00 – w int. Damiana Dębskiego w 65 roczn. ur. w podzięk. za wszelkie łaski, z prośbą o umocnienie wiary,
łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże dla całej rodziny - TD
11.00 – I komunia św.: Łukasz Pieprzak, Kaja Lubszczyk, Emilia Gaszka
13.00 – I komunia św.: Anna Trojniar, Tymon Kostecki,
Eryk Balcarek, Antoni Rój
18.00 – za ++ Anielę Hanusek i Annę Lach
po Mszy św. chrzest: Oliwia Świerczyna

NIEDZIELA 21.06 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za + Erharda Bartosz
10.00 – za ++ Zofię i Ryszarda Machulik, + córkę, zięciów oraz wnuków
12.00 – za + Juliana Mederskiego w kolejną roczn. śm.
17.00 – za + Martę i Henryka Musiolik, córkę Dorotę,
syna Stanisława
19.30 – za ++ Helenę i Alojzego Waleckich
PONIEDZIAŁEK 22.06 – dzień powszedni
8.00 – w intencji parafian
WTOREK 23.06 – dzień powszedni
18.00 – w intencji rodziny Fiałkowskich o Boże bł., dary
Ducha Św., łaskę umocnienia w: wierze, nadziei, miłości i rodzinnych więzi oraz dar zdrowia; o potrzebne
łaski dla Oli w kolejną rocznicę urodzin
ŚRODA 24.06 – NARODZ. ŚW. JANA CHRZ.
8.00 – przez wstawiennictwo Świętej Rodziny w intencji
Elwiry i Jacka Łatkowskich w 20 rocznicę zawarcia
przymierza małżeńskiego – o Boże bł., dary Ducha
Św., łaskę umocnienia w: wierze, nadziei, miłości i rodzinnych więzi – TD
CZWARTEK 25.06 – dzień powszedni
18.00 – do św. Antoniego z podziękowaniem za pomoc
oraz o dalszą opiekę dla Katarzyny Padoł
PIĄTEK 26.06 – dzień powszedni
8.00 – za ++ Elżbietę i Alojzego Krupa oraz Marię i Alojzego Paszek
18.00 – 1. za + Krystynę Zając w kolejną rocznicę śmierci
2. za + Helenę Buhl w 30 dniu poi śmierci
SOBOTA 27.06 – dzień powszedni
8.00 – w intencji parafian
13.00 – I komunia św.: Gabriel Litwiniuk, Aleksandra
Szłapek, Natalia Lach
15.00 – I komunia św.: Viktoria Kubica
18.00 – za + Jana Kaczmarczyka
NIEDZIELA 28.06 – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za + Pelagię Gaszka i jej męża Walentego
10.00 – za ++ Józefa Dajko, żonę Bronisławę, Józefa
Konkol, żonę Paulinę, dzieci oraz dusze czyśćcowe
12.00 – 1. w intencji Jana i Ireny Kłos – o bł. Boże
2. w intencji Antoniego Klonowskiego w 1 rocznicę
urodzin – o bł. Boże
17.00 – za ++ Elżbietę i Artura Holona
19.30 – za ++ Bronisława, Alojzego Koch
PONIEDZIAŁEK 29.06 – UR. PIOTRA I PAWŁA
8.00 – za + Marka Cebulę 30 dniu po śmierci
18.00 – za + Jana Karwot
WTOREK 30.06 – dzień powszedni
18.00 – 1. za ++ Jana Pielorz w rocznicę śmierci i jego
żonę Walerię
2. za + Zofię Cudo w 30 dniu po śmierci
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ŚLADAMI OBJAWIEŃ MARYJNYCH cz. II
O Maryjo bez grzechu
poczęta módl się za
nami, którzy się do
Ciebie uciekamy

Objawienie w Paryżu w 1830
roku - Maryja ukazała się siostrze
Katarzynie Labouré i poleciła jej
stworzyć Cudowny Medalik, który
miał chronić ludzi i szerzyć pobożność maryjną. W grudniu 1830
roku podczas modlitwy Katarzyna
słyszy na nowo szelest sukni tym razem dochodzący zza Ołtarza. Ten
sam obraz Medalika ukazuje się jej
obok tabernakulum, jakby nieco dalej. „Te promienie są symbolem łask,
które zlewam na osoby, które Mnie
o to proszą… Już Mnie więcej nie zobaczysz” W 1846 roku papież Grzegorz XVI uznał prawdziwość objawień. Zakonnica jest dzisiaj świętą
Kościoła.

Niepokalane Poczęcie
Objawianie w Lourdes (Francja)
w 1858 r. - Maryja objawiła się Bernadetcie Soubirous. Matka Boża
przekazała jej prawdę o swoim Niepokalanym Poczęciu. Biskup diecezji Tarbes uznał prawdziwość objawień w 1862 roku. W Lourdes do
dziś zdarzają się przypadki cudownych uzdrowień

Smutna i płacząca
nad nami Matka Boża
Objawianie w La Salette (Francja) w roku 1846 - Matka Boża miała
19 września ukazać się 15-letniej
Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, przekazując im
swoje orędzie. W piątą rocznicę objawień biskup Grenoble ogłosił ich
nadprzyrodzony charakter i założył
Zgromadzenie Księży Saletynów.
Przesłanie Matki Bożej z La Salette
dla naszych czasów jest jasne: jeśli
zapomina się o Bogu, zastępując
Go bożkami, które proponuje społeczeństwo konsumpcyjne, człowiek się wyjaławia, nie ma na
czym budować życia osobistego
ani społecznego. Społeczeństwo
konsumpcyjne, kultura indywidualizmu i wszystkie związane z tym
pseudo wyzwolenia prowadzą do katastrofy i cierpień. Widzimy to właśnie dzisiaj. Maryja płacze z tego powodu, bo widzi ludzkie cierpienia,

widzi negatywne konsekwencje,
które były już w przeszłości i są również teraz. Wbrew temu, co mówią
nam media, wśród nas są ogromne
rzesze ludzi zagubionych, zdezorientowanych, którzy doświadczają ogromnych cierpień. Dlatego
jak Maryja w La Salette mamy nad
nimi płakać i być blisko nich, aby pomóc odnaleźć im Boga, drogę prawdziwego życia i prawdziwej duchowej wolności. Całą treść przekazu
Matki Bożej oraz dokładny opis zjawienia można znaleźć na oficjalnej
stronie polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Bolesna Królowa Polski
Historia objawień w Licheniu
sięga 1813 r. kiedy to Matka Boska
objawiła się Tomaszowi Kłossowskiemu, po tym jak został ranny
w bitwie pod Lipskiem. Następne
objawienie datowane jest na 1850 r.
gdy Maryję zobaczył Mikołaj Sikatka. W 1813 roku polski żołnierz
Tomasz Kłossowski został ciężko
ranny w bitwie pod Lipskiem. Przerażony, zwrócił się do Maryi po pomoc. Zaczął się modlić: „Matko
Boża, Opiekunko moja, Panno Najświętsza, Przeczysta, pochyl się nade
mną i uratuj mnie. Nie pozwól mi
umrzeć. A jeżeli taka jest wola Boga
Wszechmogącego, pozwól, bym
chociaż wrócił do ojczystej ziemi,
i bym tam został pochowany. Matko
Chrystusowa, usłysz mnie” (Spiss
2007: 64). Matka Boża nie kazała na
siebie długo czekać. Ukazała się
w złotym płaszczu i koronie na głowie, a do piersi tuliła białego orła.
Uspokoiła Tomasza i obiecała szczęśliwy powrót do domu. Żołnierz musiał za to spełnić pewne zadanie.
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świat. Błagam Go, ale nie mogę
dłużej powstrzymywać Jego karzącej ręki. Jeżeli ludzie się nie poprawią, wkrótce spadną karzące ciosy.
Europą wstrząśnie długa mordercza
wojna. Morza zaczerwienią się od
krwi. Wielu ludzi poniesie śmierć,
a zewsząd będzie słychać płacz
wdów i sierot.

Kazała mu, aby przyjrzał się jej
uważnie, a potem znalazł obraz na
którym wygląda tak samo jak teraz.
Obraz ten miał umieścić w swojej ojczyźnie, tak aby każdy mógł się
przed nim pomodlić i uzyskać łaskę:
„Tomaszu, błagałeś mnie o pomoc,
więc jestem. Matka kocha swoje
dzieci. Nie umrzesz tutaj. Wyzdrowiejesz i wrócisz do ojczyzny. Pragnę jednak, abyś odnalazł mój wizerunek, takiej, jaką mnie teraz widzisz. Proszę, przekaż go do publicznej adoracji”. W 1850 roku Mikołajowi ukazała się Maryja. Mikołaj odmawiał różaniec, gdy podeszła do
niego piękna kobieta i powiedziała
mu, że jeśli ludzie się nie nawrócą to
czeka ich sroga kara: „Ludzie są źli.
Jeżeli się nie nawrócą, wybuchnie
wkrótce straszna wojna; wielu
ucierpi. Pojawi się zaraza i mnóstwo
ludzi umrze. Mikołaju, idź teraz do
sosny, na której wisi obraz i zrób tam
porządek, bo cały naród tu przyjdzie
i wiele łask czerpać będzie”. Maryja
po tych słowach zniknęła. Mikołaj
jednak nikomu nie przekazał słów
Matki Boskiej, bo bał się że zostanie
wyśmiany. Któregoś razu, gdy klęczał przed wizerunkiem Maryji
znów usłyszał kroki i zobaczył tę
samą kobietę, która powiedziała mu:
„Ludzie są źli. Obrażają Boga ciężkimi grzechami. Mojego Syna ogarnia gniew i wkrótce ukarze cały

Odmawiajcie różaniec!
Łaski wyproszone
przez tę modlitwę będą
dla was zbawienne
i doprowadzą was
do szczęścia wiecznego
w niebie
Objawienia w Gietrzwałdzie (ziemie polskie/Prusy) 1877rok - Maryja
ukazała się trzynastoletniej Justynie
Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Poleciła jej się
modlić i nawracać. Biskup warmiński zwołał komisję do zbadania tej
sprawy. W 1977 roku Prymas Polski
zatwierdził objawienia. Orędzie
sprowadza się do wskazań bardzo
uniwersalnych. Na początku objawień i na ich końcu Maryja powiedziała: „Odmawiajcie Różaniec! Łaski wyproszone przez tę modlitwę
będą dla was zbawienne i doprowadzą was do szczęścia wiecznego
w niebie”. W swoim orędziu Matka
Boża prosi ,aby Różaniec stał się naszą codziennością, gdyż stanowi
oręż, dzięki któremu możemy poprawić nie tylko własną kondycję duchową, ale również uzdrowić swoje
środowisko. Środowisko z kolei
może uzdrowić region, region – całą
Polskę, Polska – Europę, Europa –
cały świat.

Niepokalane serce
Objawiania w Fatimie (Portugalia) 1917 r. - Maryja objawiała się
między 13 maja a 13 października
trójce dzieci: Franciszkowi i Hiacyn-

cie Marto oraz Łucji dos Santos.
Przekazała im trzy tajemnice, która
spisała Łucja. Papież zatwierdził
prawdziwość objawień w 1930 roku.
Objawienie jest znane ze spektakularnego Cudu Słońca, który nastąpił
w czasie trwania objawień (13 październik) i który widziało blisko 70
tysięcy ludzi. Matka Boża przekazała po raz kolejny dzieciom, że dla
ratowania grzeszników przed piekłem należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca,
a także ustanowić w Kościele nabożeństwo Pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca, wraz z Komunią św. wynagradzającą.

Wędrujmy więc w codziennym
życiu śladami Maryi. Pamiętajmy
w tych trudnych czasach pandemii o słowach Maryi i módlmy się
na różańcu. Modlitwa różańcowa
ma niesamowitą moc. Szczególnie
teraz prośmy Maryję o pomoc
i opiekę. Niech nabożeństwa czerwcowe, które nawiązują również
w jakimś stopniu do kultu Serca
Maryji, wypełnią nas pokojem
i spokojem.
Janka

Źródła: W. Łaszewski, Świat Maryjnych Objawień, Warszawa 2018
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Z KRONIKI ZAMYSŁOWA
odc. 5

PIERWSZE ŚWIADECTWO SZKOLNE
Zbliża się koniec roku szkolnego i czas rozdania
świadectw.
W tym roku sytuacja jest nietypowa – z powodu
epidemii Covid19 dzieci od
marca nie chodzą
do szkoły. Rok
1913 również był wyjątkowy. Właśnie wtedy pierwszy
rocznik uczniów ukończył naukę w zamysłowskiej
szkole podstawowej. Prezentujemy świadectwo ukończenia szkoły przez Stanisława Dyrbusia, który należał
do rocznika absolwentów, który jako pierwszy opuścił
mury naszej szkoły. Oto tłumaczenie (z jęz. niemieckiego) treści świadectwa (dziewczyny zamiast gimnastyki miały robótki ręczne):

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
przez Dyrbusia Stanisława, syna gospodarza (domownika) Józefa Dyrbusia z Nacyny – urodzonego
15 VIII 1899 r. na Nacynie powiat Rybnik, wyznania
katolickiego, po raz pierwszy przystąpił do szkoły 1
kwietnia 1905 r. (na Smolnej), natomiast do tutejszej
katolickiej szkoły podstawowej przystąpił 1 stycznia
1906 r. – i otrzymuje po jej ukończeniu w marcu 1913
r. następujące świadectwo:
uczestnictwo w szkole: regularnie
prowadzenia się: dobre
pilność: dobra

Geometria

Odpowiednio dobre

Katechizacja
Historia biblijna
Czytanie
Kaligrafia
Zadania i dyktando
Gramatyka
Rachunki

Historia
Geografia
Historia przyrody
Nauka o przyrodzie
Rysunki
Śpiew
Gimnastyka

Osiągnięcia w poszczególnych przedmiotach nauczania:
Instytucja szkolna zwalnia Stanisława Dyrbusia
z najlepszymi życzeniami dla jego dalszego postępowania. Zamysłów Królewski, dnia 19 marca 1913.
Główny Nauczyciel (kier. szkoły).
C.D.N.
Na podstawie
„Kroniki Zamysłowa”
Alfreda Dyrbusia

Paweł Dębski

Wiosna w pewnym
ogrodzie
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Majówka z MB Trzykroć Przedziwną
2020 i Dni Krzyżowe

