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Kult Serca
Pana Jezusa...
Boskie pochodzenie obietnic Najświęt-

szego Serca, zagwarantowanych autory-
tetem Zbawiciela, stawia nas przed fak-
tem wyjątkowym. Jezus sam zapewnia
św. Małgorzatę Marię Alacoque: „Ja je-
stem Odwieczną Prawdą, która nie może
zawieść. (...) Jestem wierny w moich
obietnicach”.

W jednym z listów św. Małgorzata Ma-
ria stwierdza, że kult Najświętszego Ser-
ca „(...) ma na celu odnowienie w du-
szach skutków Odkupienia, czyniąc z
tego Najświętszego Serca jakby drugie-
go Pośrednika pomiędzy Bogiem i ludź-
mi”.

W miarę rozpowszechniania się nabo-
żeństwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa doszło do wyodrębnienia „obiet-
nic” Pana Jezusa. Zostały one zebrane z
pism św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Dwunaście obietnic Pana Jezusa:
1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne

im w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich

rodzinach.
3. Będę sam ich pociechą we wszelkich

smutkach i utrapieniach.
4. Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką w

życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę błogosławić wszystkim ich za-

miarom i sprawom.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu

źródło i morze niewyczerpanego mi-
łosierdzia

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią do-

skonałości.
9. Zleję błogosławieństwo na te domy,

w których obraz mego Boskiego Ser-
ca będzie zawieszony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc
  najzatwardzialszych.

11. Imiona osób, które rozpowszechniać
  będą nabożeństwo do mego Serca,
  będą w Nim zapisane i na zawsze
  w Nim pozostaną.

12. Z nadmiernego miłosierdzia mego Ser-
  ca obiecuję ci, że wszechmocna miłość
  tego Serca wszystkim przystępującym
  przez dziewięć z rzędu pierwszych
  piątków miesiąca do Komunii św. da
  ostateczną łaskę pokuty tak, że nie
  umrą w stanie Jego niełaski ani bez sa-
  kramentów św. i że Serce moje będzie
  dla nich bezpieczną ucieczką w godzi-
  nę śmierci.

Obietnice te zostały dane w tym celu,
by ludzie spełniając swoje zasadnicze
obowiązki religijne, jakimi są miłość i
zadośćuczynienie, odnieśli przez to jak
największe korzyści duchowe”.

W ten sposób spełniamy posłusznie
przykazanie Boże: «Będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją siłą» (Mk 12,30; Mt 22,37).
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zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej: oraz Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

11. W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.15 odprawi-
my nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Kolekta
zbierana w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.

12.Młodzież zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Światło-Życie”
w piątki o godz. 18.00.

13.Młodzież, która pragnie przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w roku 2019 za-
praszamy na pierwsze spotkanie, które rozpoczniemy Mszą św. w piątek o godz.
18.00. Po Eucharystii spotkanie formacyjne. Zapraszamy też całą młodzież naszej
parafii na Msze św. młodzieżowe, które w tym roku szkolnym będziemy odprawiać
w I piątki miesiąca o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15 okazja do spowiedzi św.

14.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę -
8.09. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.

15.Dekretem ks. Arcybiskupa zostali powołani do naszej parafii jako wikarzy:
Ks. Marek WACHOWIAK i Ks. Leszek FLIS. Życzymy im wiele radości ze
służby w naszej wspólnocie.

16.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na
prace remontowe - kolejny witraż, renowację ławek i Drogę Krzyżową w kościele
górnym. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 9 września.

17.W przyszłą niedzielę (09.09) obchodzimy nasz Odpust Parafialny. Słowo Boże wygłosi
do na ks. Łukasz Pasuto, Krajowy Duszapsterz Głuchoniemych. Sumę Odpustową
odprawimy o godz. 12.30. W czasie mszy św. Chór „Dei Patris” zaprezentuje program
pieśni sakralnych. Po każdej Mszy św. można ucałować relikwie Krzyża św. Zapraszamy
na Nieszpory Odpustowe, które odprawimy o godz. 16.30. W tym dniu w naszym
kościele można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramen-
talna, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. brak przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet powszedniego oraz pobożne odwiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze
nasz” i „Wierzę w Boga”. W poniedziałek (10.09) o godz. 9.00 odprawimy Mszę św. na
naszym Cmentarzu  za wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej.

18.Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Być bliżej”
19.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-

wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji.
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OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (02 września 2017)
  1.Dzisiaj (02.09) Odpust Parafialny obchodzi wspólnota z Tysiąclecia Górne-

go. Nieszpory odpustowe zostaną odprawione o godz. 16.15.
  2.W poniedziałek (3.09) o godz. 8.00 zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św.

w dniu rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.
  3.W poniedziałek - 3 września - o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie duszpa-

sterskie dla katechetów i katechetek.
  4.W poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie spotkanie Zespołu Charytatywnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  5.We wtorek (4.09) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszp. (PRD).
  6.W środę (5.09), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej

Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa roz-
ważymy konferencję nt. Pod wpływem Ducha św. realizujemy przykazanie miłości Boga.
Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim.

  7.W środę (5.09) swoje urodziny obchodzi ks. Leszek Flis. Zapraszamy na Mszę
św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

  8.Osoby, które pragną redagować naszą gazetkę parafialną „Być Bliżej” zaprasza
my na spotkanie Diakonii Słowa w czwartek (6.09) po Mszy św. wieczornej.

  9.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek miesiąca.
10.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.

12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeństwo. O godz. 18.00

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (03  - 09 WRZEŚNIA 2018 )

PONIEDZIAŁEK (03.09.2018 r.) - Wspom. św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK,
  7.00 - za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki) 
  8.00 - na rozpoczęcie Roku Szkolnego: w intencji uczniów, ich rodziców i nauczycieli
18.00 1/za + Janinę Skowrońską i jej ++ rodziców

2/za ++ rodziców: Genowefę i Stefana Nowak, ++ dziadków z obu stron oraz
++ kapłanów: Euzebiusza i Józefa Ciaciek

WTOREK (04.09.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + ojca Feliksa w kol. r. śm., + matkę Elżbietę + siostrę Marię

oraz ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące
2/za + męża Stanisława z ok. ur. oraz ++ rodziców z obu stron

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za+ojca Ryszarda w 35r.śm.,+ mamę Elżbietę, + teściową Leokadię,+ męża Janusza

2/za + Alfreda Kral w roczn. ur.
3/Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdrow. Chorych w inten-

cji Zofii, z prośbą o pomyślny przebieg leczenia
ŚRODA (05.09.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji

2/za + siostrę Stanisławę Bareja, ++ Irenę, Tadeusza i Leszka Bukowskich,
++ szwagrów: Edmunda Wyrębiaka i Franciszka Grześ

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji ks. Leszka Flisa z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, prosząc

 o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia 
2/za + siostrę Jadwigę w kol. r. śm. i ++ rodziców
3/za + Krzysztofa Prześrut (od cioci Marysi z Karoliną)

18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (06.09.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - do Miłosierdzia Bożego za + męża Ryszarda, jego ++ rodziców: Wiktorię

i Józefa oraz ++ siostry: Alicję i Annę i ++ z rodziny
  7.30 - Różaniec
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych    
18.00 1/w intencji służby liturgicznej oraz Bractwa  Adoracji i ich rodzin

2/w intencji Jerzego z ok. 75 r. ur. z podziękowaniem Bogu za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB i zdrowie na dalsze lata życia

3/za + Leszka Kubisia (od siostry Gabrysi)
PIĄTEK (07.09.2018 r.) -Dzień powszedni
  7.00 - w intencji Weroniki i Piotra, aby wypełniła się wola Boża w ich życiu, aby Jezus

Chrystus zanurzył ich w swoich ranach i obmył ich swoją Przenajświętszą Krwią
  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna: za+Przemysława Mrożka(od cioci Cecylii Stefańskiej z rodziną)
17.15 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w intencji młodzieży i bierzmowańców
3/za + Leszka Kubisia (od współpracowników)

SOBOTA (08.09.2018 r.) - ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

  7.00 1/ w intencji Polski i Polaków za wstawiennictwem MB Królowej Polski, prosząc
o łaskę wiary, ducha patriotyzmu i obronę przed wrogami Ojczyzny i Kościoła

2/w intencji osób pielgrzymujących pieszo do Sanktuarium MB Piekarskiej (19.08)
13.30 - Ślub konkordatowy: Łukasiewicz - Grzyśka
15.00 - Ślub konkordatowy: Malik - Konopka
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Piotra, ++ rodziców: Elżbietę i Czesława Gajewski, ++ teściów: Fran-

ciszkę i Władysława Motyl, + synową Cecylię, ++ szwagrów: Piotra i Mariana
2/za ++ męża Mariana, Stefanię i Władysława Stasiak, ++ Elżbietę i Czesława Gajew-

skich, ++ dwóch szwagrów, ++ Marię Rennert i Bernarda Pieczyk
NIEDZIELA (09.09.2018 r.) - UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. 
  7.30 - w intencji Ewy i Mariana z ok. 35 r. śl., dziękując za wspólne lata, prosząc o zdro-

wie, Boże błog. miłość i zgodę w rodzinie dla nich i całej rodziny (Te Deum)
  9.30 - za + Zofię Talaga (od najbliższej rodziny)
11.00 - w intencji Wojciecha Knas z ok. 15 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą B.opiekę, dary D.Św. w dalszym życiu i w int.rodzi. i rodzeństwa
12.30 - Suma odpustowa: za Parafian oraz żyjących i zmarłych ofiarodawców

naszego kościoła
16..30 - Nieszpory odpustowe
17.00 - w intencji Krystyny i Józefa z ok. kol. r. śl., z podzięk. za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosław. dla nich oraz córek z rodzinami
20.00 - w intencji Marty i Tomasza z ok. 5 r. śl., z podziękowaniem za dotychczaso-

we łaski, z prośbą o Bożą opiekę i błog. na dalsze wspólne lata życia



W przyszłą niedzielę (09.09)
obchodzimy nasz Odpust Parafialny.
Słowo Boże wygłosi do na ks. Łukasz Pasuto,
Krajowy Duszapsterz Głuchoniemych.
Sumę Odpustową odprawimy o godz. 12.30.
Nieszpory Odpustowe o godz. 16.30

Jeszcze do niedawna ogłoszenie o odpuście para-
fialnym poruszało całą parafię i mobilizowało wie-
lu ludzi. Specjalnie sprzątano kościół, przygotowy-
wano wszystkie obrazy, sztandary i chorągwie na
uroczystą procesję. Nie mogło zabraknąć orkiestry
i dziewczynek sypiących kwiaty. Zadaniem pro-
boszcza było zaproszenie okolicznych księży i do-
brego kaznodziei odpustowego, który swoją nauką
miał poruszyć ludzkie sumienia. Zapowiedź odpu-
stu wzbudzała radość u dzieci, gdyż zbliżała się oka-
zja zrobienia zakupów przy objazdowych straga-
nach, zawsze pełnych świecidełek i rzeczy, których
nie można kupić w normalnym sklepie. Cieszyli się
dorośli, gdyż odpust stwarzał okazję do zaprosze-
nia najbliższych i zjedzenia uroczystego obiadu.
Dziś, zwłaszcza w większych miastach, wiele z tych
tradycji zanika i dlatego warto przypomnieć trochę
historii i znaczenie odpustów parafialnych.

Odpust parafialny jest świętem patronalnym ko-
ścioła parafialnego. W pierwszych wiekach chrze-
ścijanie nie budowali kościołów do sprawowania
kultu. Eucharystię sprawowano w prywatnych do-
mach, które nazywano „Domus Ecclesiae”, czyli
„Kościoły Domowe”. Od IV wieku, po uzyskaniu
wolności zaczęto budować kościoły. Były to przede
wszystkim bazyliki i tak zwane „aedicula” (mały
budynek, kościółek) lub po grecku „tropaion” (znak
zwycięstwa). Te ostatnie wznoszono na grobach lub
w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan. Z
czasem małe pomniki i ołtarze stawały się budyn-
kami kościelnymi. Wybór miejsca nie był więc przy-
padkowy. Budowano kościoły w miejscach, gdzie
istniał kult świętych, zwłaszcza męczenników. Dzię-
ki temu kościoły otrzymywały swoich świętych
patronów. Troszczono się także, aby w nowym ko-
ściele znajdowały się relikwie świętego. Pierwsze
kościoły przyjmowały za swoich patronów zwłasz-
cza Apostołów i świętych męczenników. Potem de-
dykowano nowe kościoły Najświętszej Maryi Pan-

nie, a w wiekach późniejszych
także Jezusowi Chrystusowi,
Duchowi Świętemu oraz odwo-
ływano się do przymiotów bo-
skich (np. Opatrzności Bożej,
Miłosierdzia Bożego) i wyda-
rzeń zbawczych. Dzień nadania
tytułu kościołowi stawał się
świętem kościoła i parafii.

Kult relikwii rozwinął się
szczególnie w średniowieczu.
Budowa nowego kościoła, a
zwłaszcza ołtarza wymagała
posiadania relikwii jakiegoś
świętego. W późniejszych wie-
kach uczestnictwo w święcie
patrona kościoła dawało moż-
liwość uzyskania odpustów.
Wtedy też święto patronalne
kościoła zaczęto nazywać od-
pustem parafialnym. Możli-
wość uzyskania odpustów
zmieniła charakter parafialne-
go święta. Podkreślano ko-
nieczność pokuty i nawrócenia.

Po Soborze Watykańskim II
sprawę parafialnych odpustów
regulują zwykle synody po-
szczególnych diecezji. Zwykle
podkreślają one, że święto pa-
tronalne kościoła parafialnego
należy obchodzić uroczyście,
zachowując dotychczasowe
zwyczaje parafialne. Należy
także dążyć do wyrobienia wła-
ściwego zrozumienia odpustu u
wiernych. Wymaga to skiero-
wania całej uwagi duszpaster-
skiej na przeżycie duchowe
święta patronalnego parafii.
Zachęca się do korzystania z
Sakramentu Pokuty, uczestnic-
twa we Mszy świętej, procesji
oraz innych modlitwach dzięk-
czynnych i błagalnych. Głów-
na Eucharystia celebrowana w
odpust powinna być ofiarowa-
na za wszystkich parafian. Zo
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stała zachowana także praktyka udzie-
lania odpustu, związana z uczestnictwem
w uroczystościach parafialnych. Dla uzy-
skania odpustu wymagane są zwykłe
warunki, czyli stan łaski uświęcającej,
odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wie-
rzę w Boga oraz modlitwy w intencjach
Ojca Świętego.

Odpust parafialny, czyli święto patro-
nalne kościoła parafialnego jest przede
wszystkim świętem wspólnoty wiernych
tworzącej daną parafię. To szczególny
czas łaski i Bożego miłosierdzia. To
dzień, w którym każdy wierzący ma oka-
zję doświadczyć w sposób bardzo kon-
kretny łaski Bożej miłości, wyrażającej
się w darze odpustu. Świętowanie odpu-
stu parafialnego przypomina o powoła-
niu do świętości każdego chrześcijanina.

Co to jest Odpust?
Odpust jest to darowanie przez Boga

kary doczesnej za grzechy już odpusz-
czone. Każdy grzech pociąga za sobą
karę. W sakramencie Pokuty Bóg od-
puszcza nam winę, pozostaje jednak kara
za skutki wywołane naszymi grzechami.
Darowaniem takiej kary nazywamy Od-
pustem. Odpusty mogą być zupełne - zy-
skujemy wtedy darowanie całej kary, albo
cząstkowe - darowana nam jest część
kary. Gdyby człowiek zmarł po uzyska-
niu odpustu zupełnego pójdzie prosto do
Nieba, gdyby zmarł po uzyskaniu odpu-
stu cząstkowego pozostanie w czyśćcu
krócej.
Pięć warunków zyskania odpustu zupełnego:

Odpust zupełny może zyskać osoba ochrzczo-
na, będąca w jedności z Kościołem spełnia-
jąc pięć warunków podanych przez Kościół.
Żeby zyskać odpust zupełny muszą być speł-
nione wszystkie pięć warunków. Kolejność
spełnienia tych warunków nie jest ważna.
Najważniejsze jest by przez cały ten czas,
(dzień) być w stanie łaski uświęcającej.

1. Stan łaski uświęcającej - spowiedź
św. sakramentalna; jedna spowiedź wy-

starczy dla uzyskania kilku czy nawet
kilkunastu odpustów, warunkiem jest by
zawsze, za każdym razem być w stanie
łaski uświęcającej.

2. Wolność od przywiązania do jakie-
gokolwiek grzechu nawet powszednie-
go. Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o
radykalne zerwanie z jakąkolwiek spo-
sobnością, o której wiemy, że może pro-
wadzić nas do grzechu, nawet lekkiego;
odrzucenie przywiązania do naszych sła-
bości, złych skłonności, nałogów itp. W
tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga
żeby dał nam siłę aby mogliśmy przezwy-
ciężyć wszystkie te nasze słabości, które
mogą nas zniewalać.

3. Komunia św. – warunkiem jest przy-
stąpienie tego dnia do Komunii św.

4. Dzieło odpustowe, czyn odpustowy.
5. Modlitwa w intencjach Ojca św. –

jest to modlitwa, która wspiera intencje
Ojca św., które nosi w swoim sercu; wy-
starczy tutaj odmówić modlitwę „Ojcze
nasz i Zdrowaś Mario” lub jakąkolwiek
inną modlitwę w tych intencjach.

Odpust możemy ofiarować za siebie lub
za dowolną osobę zmarłą, lub też wielu
zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące,
należy tutaj dokonać wyboru. Nie moż-
na ofiarować odpustu za drugiego czło-
wieka. Nie można jednocześnie ofiaro-
wać odpustu zupełnego za siebie i za
zmarłych. Odpust zupełny mogę zyskać
tylko raz w ciągu dnia. Odpustów cząst-
kowych mogę zyskać wiele w ciągu dnia.

Aby nie zmarnować szansy zyskania
wielu odpustów w ciągu jednego dnia
przez brak właściwej intencji, dobrze jest
taka intencję wzbudzić w sobie na po-
czątku dnia np. słowami: "Panie Boże
mój pragnę dzisiaj zyskać wszystkie od-
pusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję je
… "( należy tutaj dokonać wyboru) lub:
"Panie Boże mój pragnę przez to dzieło
odpustowe ..... zyskać odpust zupełny i
ofiaruję go ....."
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