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CZERWIEC MIESIĄCEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 
PANA JEZUSA

 Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest 
Matce Bożej. Maryja nie chce jednak skupiać całej 
uwagi Ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bo-
wiem do swojego jedynego Syna. Dlatego też 
czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, 
którego w tym czasie czcimy w sposób szczególny 
w nabożeństwach dedykowanych Jego  Najświętszemu 

Sercu. Jest ono – jak nauczał Papież Leon XIII – „ symbolem 
i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa do wiernych”. 
 Nabożeństwa czerwcowe celebrowane w obecnej formie, 
pojawiły się dość późno, bo dopiero w XIX wieku. Sam kult 
Serca Jezusowego został już wcześniej zainicjowany przez 
św. Małgorzatę Marię Alacoque – francuską wizytkę. Za-
konnica ta w drugiej połowie XVII stulecia doświadczyła 
objawień Pana Jezusa, który wzywał ją do rozpowszechnie-
nia w całym Kościele nabożeństwa ku czci Swojego Serca. 
 Kult Serca Jezusowego przybierał najrozmaitsze formy. Samo 
zaś nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej 
połowie XIX wieku za sprawą innej zakonnicy – Anieli de Sainte-Croix. 
Otóż, podczas dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej, 
pomyślała ona, że skoro miesiąc maj poświęcony jest Matce Bożej, to 
dobrze byłoby ofi arować miesiąc czerwiec  Sercu Jezusa. Podzieliła 
się tym pomysłem z innymi. Była to myśl na tyle trafna, że została 
dosyć szybko ofi cjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię. 
 W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie 
i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i pole-
cone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozpowszechniły się na 
terenie całego kraju. Tradycja ta wzbogaciła nas w te wspaniałe mod-
litwy – litanie (nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza gorącą 
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prośbę). Słowa każdej litanii są modlitwą, dzięki której wchodzimy 
w relację z osobą, do której kierujemy prośby. Kolejne wezwania litani-
jne i nieustanne powtarzanie – zmiłuj się nad nami, bądź módl się za nami 
– jest wejściem w życie pełne tajemnic samego Boga.   
 Modląc się słowami litanii, modlimy się wraz ze wszystki-
mi, którzy przez wieki tworzyli Kościół swoim życiem, cierpieniem 
i całkowitym oddaniem się Chrystusowi. W ten sposób, już tu na ziemi, 
budujemy Królestwo Boże, które jest w nas. 
 Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych ele-
mentów: adoracji Najświętszego Sakramentu i Litanii do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 
 Historia powstania tej litanii jest następująca. Gdy w XVIII wieku 
w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać 
ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo 
modlitwa ta składała się z 26 wezwań. Później dodano do niej jeszcze 7, 
dzięki czemu litania licząca 33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę 
lat życia Jezusa na ziemi. 
 Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego był Ojciec 
Święty Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swojej radości 
z faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest wciąż obecna. W Elblągu 
w 1999 roku Jan Paweł II powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna prakty-
ka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle 
podtrzymywana”. Jest to pochwała, ale i zadanie dla nas – katolików, 
aby te nabożeństwa przetrwały i były kultywowane przez kolejne po-
kolenia. 

opr. Jan Rusin 
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 Eucharystię powinniśmy pojmować jako dziękczynienie i uwiel-
bienie składane Bogu Ojcu, jako pamiątkę ofi ary Chrystusa i Jego Ciała-
Kościoła, jako obecność Chrystusa w Jego słowie i duchu. Eucharystia 
jest dziękczynieniem i uwielbieniem Ojca. 
 W Eucharystii Chrystus daje to samo Ciało, które wydał za 
nas na krzyżu, tę samą Krew, którą wylał za wielu na odpuszczenie 
grzechów. Eucharystia jest ofi arą, ponieważ uobecnia na naszych 
ołtarzach ofi arę krzyża. Jest jej pamiątką, a równocześnie udziela jej 
owoców. Dobrze uczestnicząc we Mszy Świętej, przyjmując Chrystusa 
w Komunii Świętej, korzystamy z owoców Jego męki.
 Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystyczny-
mi jest wyjątkowy. To cud, który można zrozumieć jedynie w wierze. 
To stawia Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej 
znak doskonałości życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszyst-
kie sakramenty. Jest nim pełna jedność z Chrystusem. Przez przemianę 
chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, staje się On rzeczywiście 
obecny w tym sakramencie. Jak pokarm cielesny służy do przywraca-
nia utraconych sił, tak Eucharystia umacnia miłość, która słabnie 
w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie. 
Mając więc nawet poczucie grzechów powszednich (bo kto ich nie 
ma?), można przystąpić do Komunii Świętej, gdyż Komunia gładzi je 
i umacnia nas w dobrym. Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, 
chroni nas także od przyszłych grzechów i to często tych najcięższych.
 Co roku w Uroczystość Bożego Ciała wychodzimy na ulice, aby 
w barwnych procesjach oddawać cześć Jezusowi Chrystusowi obecne-
mu pod postacią chleba, a także zaświadczyć wobec innych o naszej 
wierze w tę obecność. To jedno z najstarszych obchodzonych dzisiaj 
świąt katolickich. Ustanowiono je w XIII wieku ku czci Najświętszego 
Sakramentu. W Polsce po raz pierwszy świętowano je w 1320 roku. 
Dzisiaj procesje z niesioną w monstrancji hostią odbywają się do 4 
ołtarzy, które symbolizują  cztery strony świata, cztery żywioły oraz 

EUCHARYSTIA I ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA
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cztery ewangelie. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment 
jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii. Opisują one: 
Ostatnią Wieczerzę, rozmnożenie chleba, podróż uczniów do Emaus 
oraz fragment zawierający prośbę za przyszły Kościół.
 Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał być cud, 
jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał Mszę Świętą, 
po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, 
że wylało się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony 
kapłan ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiado-
miony o tym cudzie Papież, który przebywał wówczas w pobliskim 
mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje 
się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na 
nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał za-
miast monstrancji. 
W ciągu 1250 lat, od roku 750 do naszych czasów, w różnych miejscach 
na świecie odnotowano 132 cuda eucharystyczne.
 Jeden z najstarszych i najbardziej znanych cudów eucharysty-
cznych wydarzył się w VIII wieku w Lanciano we Włoszech, miejscowości 
położonej kilka kilometrów od brzegów Adriatyku. Około roku 700 do 
klasztoru świętego Legoncjana przybył pewien grecki mnich. Jak podają 
historycy niezwykłego wydarzenia, mnich ów bardziej rozkochany był 
w nauce niż religii. To bezgraniczne zawierzenie rozumowi sprawiało 
mu trudności z przyjęciem tego, co nadprzyrodzone. Nachodziły go 
wątpliwości czy w konsekrowanej Hostii prawdziwie obecny jest 
Chrystus. Modlił się przy tym, by Pan Bóg rozwiał jego zwątpienie, by 
uczynił coś, co pozwoliłoby mu uwierzyć. Pewnego dnia odprawiając 
Mszę Świętą poczuł, że wątpliwości zamiast ustępować,  pogłębiają się 
jeszcze bardziej. Z tym uczuciem wymawiał słowa konsekracji. I wtedy 
zdarzył się cud. Na jego oczach chleb zamienił się w prawdziwe Ciało, 
zaś wino w prawdziwą Krew. Przerażony i zaskoczony przez dłuższą 
chwilę stał nieruchomo. Potem, szczęśliwy, ze łzami w oczach poprosił 
wszystkich zebranych na Mszy Świętej, by podeszli bliżej. „Oto Ciało 
i Krew naszego ukochanego Pana, który przybył do nas” - powiedział 
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mnich. Wieść o nadprzyrodzonym wydarzeniu szybko się rozeszła. 
Do klasztoru przychodziły rzesze pielgrzymów, by na własne oczy 
ujrzeć cud. Ciało i Krew umieszczono w specjalnym tabernakulum. 
Przez setki lat Święte Relikwie w Lanciono były otaczane czcią. Ciało 
pojawiło się w kształcie pierścienia wokół Hostii i choć Hostia przez 
lata skruszała Ciało nadal jest widoczne. Badania dowiodły, że Ciało to 
mięsień serca. Pięć kropli wina zamienione w Krew do dziś spoczywa 
w przezroczystym kielichu. Krew przekształciła się z czasem w pięć 
małych skrzepów, które zostały przez naukowców zidentyfi kowane jako 
krew ludzka grupy AB. Badacze wykluczyli także jakiekolwiek oszustwo.
 W Polsce, w Sokółce, również miał miejsce cud Eucharysty-
czny. 12 października 2008 roku podczas Eucharystii w trakcie udzie-
lania Komunii Świętej kapłanowi wypadł na stopień ołtarza konsek-
rowany komunikant. Po kilku dniach okazało się, że pojawiła się na 
nim plamka o czerwonej barwie, przypominająca skrzep krwi, mający 
postać żywej cząstki ciała. Badania wykonane w Białostockiej Aka-
demii Medycznej wykazały, że na hostii znajduje się fragment mięśnia 
sercowego człowieka będącego w agonii. Zaobserwowano także bar-
dzo ciekawe zjawisko – wzajemne przenikanie się struktury komu-
nikantu z włóknami mięśnia serca. Oznacza to, że tkanka mięśnia 
sercowego była z hostią „bardzo ściśle, nierozerwalnie  złączona”.  
To dowód, że nie mogło dojść do jakiejkolwiek zewnętrznej ingerencji 
– powiedziała prof. dr hab. med. Maria Elżbieta Sobaniec – Złotowska. 
 Ks. kan. Stanisław Gniedziejko, proboszcz Parafi i św. Antoniego 
Padewskiego w Sokółce powiedział, że Cud Eucharystyczny to wielki 
dar dla Parafi i, ale również zadanie. Zaznaczył przy tym, że taki sam 
cud odbywa się podczas każdej Eucharystii – w chwili przeistoczenia. 
Wówczas chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew.

Katarzyna Jaworska  
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 W dniu 29 czerwca Kościół 
już od 258 r. obchodzi święto 
Apostołów: św. Piotra i św. Pawła 
zarówno na Zachodzie jak i na 
Wschodzie. Chodziło o to, by 
podkreślić, że obaj Apostołowie 
byli  współzałożycielami  gminy 
chrześcijańskiej w Rzymie i że obaj 
w tym mieście i w tym samym dniu 
(dziś opinia ta uznawana jest za 
mylną)  oddali dla Chrystusa życie 
swoje  oraz, że w Rzymie są ich relikwie 
i sanktuaria. Dawnym zwycza-
jem święto liturgiczne obchodzo-
no w dniu śmierci męczenników. 
 Św.  Piotr.  Jego prawdzi-
we imię to Szymon, pochodził 
z Betsaidy, miejscowości  położonej 
nad Jeziorem Genezaret  (Galile-
jskim), był bratem św. Andrzeja 
(J 1,40). Obaj bracia byli ucznia-
mi  św. Jana Chrzciciela (J 1,40-
42). Ojcem  Szymona był Jan, ry-
bak galilejski. Szymon  był żonaty 
i prawdopodobnie miał córkę św. 
Petronelę. Mieszkał w Kafarnaum  
u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił  
(Mk 1, 29-31, Łk 4, 38-39). Zajmował się 
rybołówstwem, gdyż było to jedyne 
źródło utrzymania dla niego i całej 
jego rodziny. Jego życie odmieniło się 

z chwilą poznania Jezusa  Chrys-
tusa, a właściwie dopiero po cu-
downym połowie ryb postanowił 
zostać  przy Chrystusie jako uczeń 
wraz ze swoim bratem Andrze-
jem (Łk 5, 1-11). Jezus bardzo  go 
cenił i wyróżniał wśród Apostołów, 
że rzucało się to w oczy. Zaraz po 
pierwszym spotkaniu Jezus zmienił 
imię Szymonowi  na Piotr.  Odtąd 
Piotr nie odstępował Jezusa. Był 
świadkiem Jego nauczania i cudów 
np.: przemienienia na Górze Tabor 
(Mt 17,1-8)  wskrzeszenia córki  Jaira 
(Mt 9, 23-26). Kiedy Jezus zapytał 
Apostołów: za kogo uważają Go 
ludzie, otrzymał na to różne odpo-
wiedzi, a kiedy rzucił pytanie, a wy 
za kogo Mnie uważacie, usłyszał z ust 
Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego”, za to otrzymał „władzę 
kluczy”, a więc obietnicę, że będzie 
fundamentem Kościoła, mówiąc 
mu: „Ty jesteś Piotr (czyli skała) 
i na tej skale zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne go nie przemogą”.
W czasie męki  Jezusa Chrystusa, 
Piotr jako pierwszy Apostoł ze 
strachu przed cierpieniem trzy-
krotnie zaparł się swego Mistrza.    
Gorzko żałował swego kroku

PATRONI MIESIĄCA 
ŚWIECI APOSTOŁOWIE PIOTR I PAWEŁ

/29 CZERWCA/
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i po wniebowstąpieniu Pana Jezusa 
stanął na czele wspólnoty uczniów w 
Jerozolimie. Dzieje Apostolskie dają 
nam wiele dowodów by uwierzyć, 
że św. Piotr pełnił zastępczą 
rolę Pana Jezusa, przemawiał do 
tłumów, nawracał tysiące ludzi do 
wiary świętej, uzdrowił chromego 
od urodzenia przy świątyni  jerozo-
limskiej, wiele podróżował. Kiedy 
osiadł na stałe w Rzymie poniósł 
śmierć męczeńską -ukrzyżowany 
głową w dół około 64 roku za pano-
wania cesarza Nerona.  Na jego gro-
bie powstała Bazylika na Watykanie 
nazwana jego imieniem, obecnie 
najważniejsza  świątynia Kościoła 
katolickiego. W czasie prac archeo-
logicznych przeprowadzonych 
w latach 1940-1956, znaleziono pod 
ołtarzem  głównym  bazyliki  grób 
św. Piotra wraz z jego relikwiami. 
    Św. Piotr żyje w dal-
szym ciągu w swoich następcach, 
w papieżach rzymskich, wszystkie 
słowa Zbawiciela  odnoszące się 
do Piotra, odnoszą się do papieży:  
„Na tobie zbuduję Mój Kościół”, 
„Tobie oddam klucze królestwa 
niebieskiego”, „Ja prosiłem za tobą, 
aby nie ustała wiara twoja, ty zaś 
utwierdzaj swych braci” i w końcu: 
„Paś baranki Moje, paś owce Moje”. 
    Św. Piotr jest nam 
szczególnie bliski. Jego dzieje 
dowodzą, że choć wątpimy 

i czynimy w życiu rzeczy, których 
się wstydzimy, możemy się za-
wsze podnieść, odnaleźć  w so-
bie siły i odwagę, ponieważ 
o naszym  człowieczeństwie 
świadczą nie błędy, lecz zdolność 
podniesienia się z upadku.
 Św. Paweł urodził się  
w Tarsie ok. 5-10 roku po Chrys-
tusie. Rodzice dali mu imię Saul 
(Szaweł). Pochodził z bogatej, 
pobożnej żydowskiej rodziny i za 
młodu uważał, że chrześcijaństwo 
winno zostać zniszczone. 
Prześladował wyznawców  Chrys-
tusa, brał nawet udział w ukami-
enowaniu świętego Szczepana. 
Pewnego dnia, gdy Szaweł zmierzał 
do Damaszku, by rozprawić się 
z kolejną grupą wiernych, zdarzył 
się cud. Nad drogą rozbłysło 
nieziemskie światło, oślepiło go  
i  powaliło  na ziemię, a z nieba 
rozległ się głos: „Szawle, Szawle, 
dlaczego mnie prześladujesz?” 
(Ap 9,4), to przemówił Jezus. Gdy 
po trzech dniach Szaweł odzyskał 
wzrok, mógł patrzeć nie tylko ocza-
mi, ale i sercem-przybrał imię Pawła 
i ruszył w świat, by nieść przesłanie 
Chrystusa. Paweł rozpoczął na-
uczanie od Damaszku. Karty się 
odwróciły i teraz to jego oskarżali ci, 
którym dawniej służył. By ratować 
mu życie, jego przyjaciele musieli 
pewnej nocy w koszu przemycić 
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go przez  miejskie mury.  Nadal 
jednak wszyscy dziwili się jego 
przemianie, nawet apostołowie 
nie ufali mu do końca. Lecz Paweł 
z najgłębszą żarliwością poświęcił 
się szerzeniu wiary, naucza-
niu, budowie nowych kościołów 
i pisaniu. Odbył trzy podróże mis-
jonarskie i w każdej stawiał czoło 
śmiertelnym niebezpieczeństwom 
– usiłowano go ukamienować, 
utopić, był biczowany i wielo-
krotnie więziony. A z każdego 
miejsca, gdzie przebywał, nawet 
z więziennej celi  pisał listy do  
wspólnot chrześcijańskich, by dodać 
im odwagi,  by nie bali się wyznawać  
przesłania Jezusa Chrystusa.
 W  Rzymie w roku 65 św. 
Paweł został skazany  na śmierć 
męczeńską, zginął od miecza. Nie 
jest znany dzień jego śmierci, chociaż 

podawać się zwykło dzień 29 czerw-
ca. Za to dobrze zachowało się 
w pamięci jego miejsce męczeństwa  
Aguae Salviae za Bramą Ostyjską 
w Rzymie.  W roku 330 Cesarz 
Konstantyn Wielki  na miejscu 
męczeństwa św. Pawła  wystawił 
bazylikę pod jego wezwaniem.
    Św. Paweł pozostawił po so-
bie najbogatszą literaturę, bo aż 14 
listów, które stały się po wieczne cza-
sy najpełniejszym i najpiękniejszym 
wykładem i komentarzem  Ewangelii. 
Toteż  Kościół korzysta z nich w swojej 
liturgii, jak też w godzinach kanoni-
cznych, obowiązujących kapłanów.
  Św. Paweł błądził, my 
błądzimy również. Dajmy sobie jed-
nak szansę, by odnaleźć  Chrystusa 
w swoim życiu.  
      

 opr. Maria Łukasiewicz    

NASI OJCOWIE
 Kto należycie oceni trudy ojca, na którego głowie spoczywa ciężar 
utrzymania rodziny? Kto widzi matczyne łzy i troski, jakich wymaga wy-
chowanie dzieci? Bez wątpienia, dobre wychowanie dzieci jest ciężkim 
zadaniem, ale można je ułatwić, jeśli po pierwsze zrozumie się, że pierwszym 
czynnikiem wychowania jest przykład rodziców i po drugie nabędzie się 
znajomości cnót, których rodzice powinni uczyć swoje dzieci.   
 Jednak we współczesnym świecie coraz bardziej zauważalny 
jest kryzys tożsamości mężczyzny. Przejawia się on na wielu 
płaszczyznach, między innymi poprzez brak odpowiedzialności za 
osoby bliskie, żonę, dzieci a także nieumiejętność bycia radykalnym 
w kwestiach wiary i moralności. Ojcowie - mężczyźni coraz mniej chętnie 
w dyskusjach stają w obronie Kościoła. Światowe media, za który-
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mi stoją przede wszystkim ludzie niechętni Kościołowi, promują „lu-
zacki” styl życia, w którym ojciec - mężczyzna traktuje kobiety i dzieci 
jak zabawki. Cieszy jednak fakt, że jest nadal wielu dobrych ojców kato-
lików, również w tym pokoleniu, które wkracza w dorosłość, a którym 
sprawy wiary, rodziny nie są obojętne. Coraz odważniej występują oni 
przeciw niszczeniu wartości rodziny i wiary chrześcijańskiej. 
 Jezus zapragnął mieć tu na ziemi nie tylko Matkę, ale i Ojca. 
Pan Jezus mówi nam przez to, że prawdziwe wychowanie powinno 
odbywać się w rodzinie pełnej, czyli tam, gdzie jest ojciec, matka i dzieci. 
Model rodziny według Bożych zamierzeń, to właśnie rodzice i dzieci. 
 Na obrazie Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego” ojciec, 
który przygarnia ku sobie marnotrawnego syna, ma dwie różne dłonie: 
jedna to dłoń męska, mocna, mogąca być podporą w trudnych chwilach; 
druga natomiast jest delikatna, wąska, przypominająca dłoń kobiecą. 
W ten sposób artysta językiem sztuki wyraził prawdę o człowieku: potrze-
buje on zarówno stanowczości i siły ojca, jak i delikatności i czułości mat-
ki. Taki jest dla nas Bóg: silny i delikatny zarazem, czuły ale i wymagający. 
Pan Bóg zapragnął, aby rodzina składała się z mężczyzny i kobiety, 
czyli OJCA i MATKI. Ta oczywista prawda w naszych czasach jest, 
w sposób otwarty lub zakamufl owany ciągle atakowana przez różne or-
ganizacje domagające się prawa do wychowywania dzieci przez pary 
jednopłciowe. Jednak Pan Bóg objawił wobec ojców inny plan.
 Kto jest dobrym ojcem? Dzisiaj pod wpływem mediów panuje
w tym względzie zamęt, że ojcowie boją sie spełniać swoją rolę
w rodzinie, żeby nie wyjść na staroświeckich czy zacofanych. Za 
wszelką cenę starają się wejść w układy „kumpelskie”, zwłaszcza ze 
swoimi dorastającymi dziećmi, nie zdając sobie sprawy, że ich córki 
i synowie „kumpli” znajdują sobie wśród osób w swoim wieku, nato-
miast od swoich ojców oczekują, żeby byli właśnie ojcami, to zna-
czy by pomogli ustalić granice, co młodemu człowiekowi wolno 
a czego nie. Dopóki takie granice nie zostaną ustalone i dopóki ojciec 
w rodzinie nie będzie wymagał sobie należnego szacunku, dzieci 
będą przesuwać granice prób: Co mi jeszcze wolno? Kiedy on wresz-
cie zareaguje? W przypadku braku relacji i „płaszczenia” się przed 
swoim dzieckiem, ojciec taki traci resztki autorytetu, a syn czy córka 
szukają autorytetu gdzie indziej, co nierzadko kończy się tragicznie.
Tymczasem Bóg pragnie, by ojciec w rodzinie był jakby odbiciem Jego samego.
 Na Boży wzór ojciec powinien posiadać w rodzinie autorytet 
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w rodzinie autorytet i świadomość, że właśnie on jest głową rodziny. Au-
torytet ojca pochodzi od Boga i ojciec rodziny powinien odzwierciedlać 
w sobie Boże ojcostwo. Nie będzie zatem niedostępnym i wiecznie nachmurzo-
nym despotą, ale - jak Bóg - będzie podnosił na duchu swoje dzieci, będzie im 
stawiał piękne wzory do naśladowania, i przede wszystkim, będzie wskazywał 
własnym przykładem, skąd czerpać siłę i moc do pokonywania codziennych 
trudności. Ojciec, który pragnie, by jego dzieci zachowały skarb wiary, nie 
będzie ciągle prawił kazań o ważności modlitwy, Mszy Świętej, tradycji religi-
jnych, ale przede wszystkim sam będzie się modlił, uczęszczał na Mszę Świętą 
i szanował tradycje religijne i narodowe. Przykład własny w wychowa-
niu jest niezastąpiony, a poprzez postępowanie takie, jakiego się ocze-
kuje od innych, zyskuje autorytet. Wielka jest rola ojców w rodzinie, tak 
jak wielką była rola św. Józefa w Świętej Rodzinie. Filarem pobożności 
w rodzinie jest modlitwa samych rodziców, a dopiero później z dzieck-
iem. Tym, na którym opiera się budowanie wiary, jest zawsze ojciec. 
To on stanowi główny punkt odniesienia i jest pierwszym obrazem 
kochającego Boga. Nikt nigdy i nic nie może zwolnić go z tego obowiązku.

                             opr. Daniela Śledź 

IN VITRO
 Zapłodnienie in vitro jest zapłodnieniem pozaustrojowym, który polega 
na przeprowadzeniu hormonalnie sterowanego procesu owulacji, następnie 
na pobraniu komórek jajowych, które są łączone z męskimi komórkami roz-
rodczymi (plemnikami) w warunkach laboratoryjnych. Zarodki uzyskane 
w wyniku zapłodnienia są następnie umieszczane w macicy i jeśli dojdzie do 
zagnieżdżenia się, powstaje ciąża, która dalej przebiega w sposób naturalny.
       Kościół Katolicki odrzuca zapłodnienie pozaustrojowe, popierając te 
zabiegi medyczne, które mają na celu wspieranie aktu małżeńskiego i jego 
płodności i zmierzające do uleczenia niepłodności u kobiety lub mężczyzny. 
Metoda zapłodnienia in vitro – w rozumieniu Kościoła – nie jest leczeniem 
bezpłodności,  w przeciwieństwie do terapii hormonalnej, zabiegów chirur-
gicznych lub zespołu działań medycznych znany jako naprotechnologia.
       Sprzeciw Kościoła wynika z dwóch powodów etycznych. Po pierwsze, 
naruszenie naturalnego związku współżycia seksualnego pary małżeńskiej 
oraz prokreacji jest sprzeczne z katolicką etyką seksualną. Zdaniem Kościoła 
zapłodnienie in vitro umieszcza prokreację poza funkcją rodzicielską, osobową 
i biologiczną zarazem.
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 Drugim powodem sprzeciwu Kościoła katolickiego wobec in vitro jest 
częsta, według jego rozpoznania, praktyka niszczenia nieużytych w czasie 
embriotransferu zarodków, a także wykorzystywanie ich jako materiału bio-
logicznego do innych działań medycznych, np. do uzyskiwania komórek 
macierzystych. Kościół uważa embrion za pełnoprawną osobę na równi 
z ludźmi dorosłymi, tłumacząc to faktem, że poczęcie człowieka jest jed-
noznaczne z otrzymaniem duszy nieśmiertelnej. Sprzeciw wobec in vitro 
z obydwu powyższych powodów wyrażał Jan Paweł II w encyklice Evange-
lium Vitae.
 Przy poczęciu dziecka in vitro embriony „nadliczbowe” są celowo 
porzucane lub niszczone. Dochodzi również do praktyk eugenicznych, czyli 
odrzucania embrionów z wadami. W przypadku, gdy zarodki nie są niszczo-
ne, lecz poddaje się je zamrożeniu – nie wszystkie zarodki przeżywają ten za-
bieg – traktuje się je instrumentalnie, co jest wyrazem braku szacunku wobec 
ich godności ludzkiej.
 In vitro budzi ostatnio wiele emocji w mediach i w polityce. Posunięto 
się nawet do stwierdzenia, że kto jest przeciwko in vitro jest przeciwko życiu. 
Trudno o większą manipulację. Kościół Katolicki zawsze broni życia: od 
poczęcia aż do naturalnej śmierci. W wyniku połączenia się komórki żeńskiej 
z męską powstaje człowiek, a ten fakt jest często podważany. 
W takim razie, kiedy powstaje człowiek? Od którego momentu stwierdzamy, 
że jest to już osoba? Czy jak ma 5 mm to nie jest jeszcze człowiekiem, a jak 
2 cm to już tak? 
Czy jeśli płód ma 6 tygodni, to jeszcze nie jest człowiekiem, a jak 6 tygodni 
i 3 dni to już jest? Kto zatem może wyznaczać, kiedy nadać cechy ludzkie 
i osobowość płodowi? Czy centymetry i waga mają o tym decydować? Każdy 
z nas był kiedyś zarodkiem, czyli jak mówią niektórzy, zlepkiem komórek 
i w ten zlepek komórek Bóg tchnął kiedyś duszę. Dlatego Kościół Katolicki 
jest przeciwko metodzie in vitro, bo stosując tę technikę zapłodnienia,  wiele 
zarodków jest zamrażanych czy niszczonych. 
 Do zapłodnienia in vitro dochodzi nie tylko w małżeństwach, ale nie-
stety  w różnych okolicznościach. Starsze panie, które powinny być już bab-
ciami, dzięki tej metodzie rodzą dzieci korzystając z banku nasienia. In vitro 
stosują  też pary homoseksualne. Ostatnio jedna pani urodziła dziecko córce. 
9 miesięcy nosiła dziecko pod sercem, dziecko którego będzie babcią, ale ge-
netycznie jest  ono dzieckiem córki i zięcia. Jest to swego rodzaju zabawa 
i eksperymentowanie życiem ludzkim. 
 Jednocześnie, trzeba wyraźnie podkreślić, że Kościół  nigdy nie 



MIESIĘCZNIK PARAFII P.W. BŁ. JERZEGO MATULEWICZA W KONINIE ___________________ 13

GŁOS MATULEWICZA

 
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić?” (Mt 5,13).

 Te słowa wypowiedziane przez Jezusa w czasie Ka-
zania na Górze skierowane są do uczniów, ale także do 
każdego z nas. My mamy być solą ziemi. My jako wierzący, 
mamy dawać świadectwo o tym, co Jezus mówił i czynił. 
Lecz, gdy nasza wiara zwietrzeje jak sól, czym ją posolimy? 
A jak nasza wiara może zwietrzeć? Może wtedy, gdy grze-
szymy i oddalamy się od Boga, ale dzięki Spowiedzi i Ko-
munii możemy wiarę umocnić, bo każda Spowiedź i każda 
Komunia przybliża nas do Ojca, który jest w Niebie.

                                        Mateusz Roskosz 

KĄCIK MATEUSZAĄC US

sdmwloclawek.pl

PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY

 W niedzielę 7 czerwca, na parkingu kościelnym, miał 
miejsce pierwszy w historii istnienia naszej Parafi i – Piknik Rodzin-
ny. Jego inicjatorem był ks. proboszcz  Artur Krzyżanowski, a or-
ganizatorem i koordynatorem nowa Rada Parafi alna. Zaprosze-
nie skierowane było do całych rodzin, od najmłodszych do seniorów.  
Całość  zgrabnie i z dużym rozmachem poprowadził  zaprzyjaźniony wodzirej 
p. Michał Piekarski z Parafi i św. Maksymiliana w Koninie. Przeprowadził 
on szereg konkursów, zabaw i tańców integracyjnych, rozpoczynając od 
poloneza tańczonego wzdłuż placu i wspólnego zdjęcia wszystkich uczest-
ników niedzielnego spotkania. Dużą atrakcją, nie tylko dla dzieci, okazała 

przekreśla, nie odrzuca i nie deprecjonuje dzieci, które urodziły się przez 
metodę in vitro. Osoby te mają pełną godność osoby ludzkiej i nie są trak-
towane jako osoby gorszej kategorii – bo takie kłamliwe głosy też pojawiają 
się w mediach.

opr. Katarzyna Jaworska
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• 17 maja 2015 r. W naszej wspólnocie przeżywaliśmy wizytację kanoniczną 
Parafi i, której dokonał J.E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering – Pasterz naszej 
Diecezji. Podczas Mszy Świętej o godz. 12.30 Ksiądz Biskup udzielił Sakra-
mentu Bierzmowania naszej parafi alnej młodzieży. 

• 10 maja 2015 r., na Mszy Świętej o godz. 10.30 – grupa dzieci z naszej Parafi i, 
przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej.  

się możliwość  obejrzenia  wozu bojowego udostępnionego przez Sołtysa 
Rudzicy p. Tomasza. 
 Wszyscy, którzy przybyli na piknik mieli okazję skosztować pysznych 
wypieków naszych pań, szczególnie z Koła Gospodyń Wiejskich z Grójca, 
swojskiego chleba ze smalcem i kiszonych  ogórków. Na stołach pojawiły 
się też owoce i ciekawa zielona fontanna, która zaspakajała nasze pragnie-
nie. Dzieci mogły skorzystać jeszcze z dmuchanego zamku, pomalować sobie 
buzię, otrzymać zwierzątko z baloników, uraczyć podniebienie watą cukrową 
czy popcornem. Wiele osób skorzystało też z okazji i zbadało sobie poziom 
cukru we krwi oraz zmierzyło ciśnienie.
 Czas pikniku rodzinnego mijał w iście rodzinnej, przyjaznej i  wesołej 
atmosferze. Festyn ten  jest bardzo dobrym pomysłem,  wartym powtórze-
nia w przyszłym roku, ponieważ był, okazją do spotkania, do rozmów, do 
bliższego poznania - miał charakter integracyjny.
 Znamienne jest jeszcze to, że piknik odbył się w Niedzielę 
Dziękczynienia. Piękny to moment i forma, by dziękować Bogu za nasze ro-
dziny, dzieci i wiarę.

Zapraszamy wszystkich już za rok!

Fotorelacja na str. 18                                                     Katarzyna Jaworska

Z KRONIKI PARAFIALNEJ
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• 04 czerwca 2015 r., celebrowaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej, zwana tradycyjnie Bożym Ciałem. W tym dniu, w sposób szcze-
gólny, oddaliśmy szczególną cześć Eucharystii. Przeszliśmy ulicami naszego 
osiedla do czterech ołtarzy, aby publicznie wyznać wiarę, że Jezus jest wśród nas.

• 31 maja 2015 r., po Mszy Świętej o godz. 10.30 dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Patrzykowie przedstawiły inscenizację z racji Dnia Rodziny. 
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Od 2 maja do 14 czerwca

CHRZTY POGRZEBYŚLUBY

Ja Ciebie chrzczę:
W imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. 

Ślubuję ci miłość,
wierność

i uczciwość 
małżeńską.

Błogosławieni,
którzy umierają        

w Panu.

Dawid Wojcieszak

Klaudia Kłodzińska

Mikołaj Brzęcki

Aleksandra 
Mokrzyńska

Zuzanna Anna
Krzos

Franciszek Moliński

Gabriela Wróbel

Iga Baczyńska

Marcelina Woźniak

Maurycy Słowiński
Ewa Urbaniak

† Krystyna Konstańciak

† Bronisław Zaorski

† Maria Zmuda

† Roman Jaworski

† Władysław Merdziński

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
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KĄCIK KULINARNY

Biszkopt z galaretką

Składniki: 
4 jajka (3 łyżki wody)
¾  szklanka cukru
½ szklanka mąki pszennej
½ szklanka mąki ziemniaczanej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Masa i wykonanie:

 2 galaretki agrestowe na szklankę wody, zmieszać z 1 słoikiem musu 

jabłkowego. Jak masa zacznie się zagęszczać, to wylać na biszkopt wystu-

dzony, ale z biszkoptu zdjąć skórkę. Na wierzch ubić pół litra śmietany 30%, 

1 śnieżka, 3 łyżki cukru pudru. Do ubitej śmietany dodajemy 3 łyżeczki roz-

puszczonej żelatyny w wodzie. Placek dekorujemy startą czekoladą gorzką. 

Sałatka z selera naciowego (sposób pierwszy)

Składniki:

 Seler naciowy, pieczarka konserwowa, ogórek konserwowy, koperek, 

majonez, jogurt naturalny, sól, pieprz.  

Wykonanie:

 Seler skroić tak jak por, pieczarki i ogórki w kostkę, koperek drobno, 

wymieszać i doprawić według swojego uznania.

  Sposób drugi zamieścimy w numerze wakacyjnym.   

    

               Smacznego.  

Parafi anka Janina

                                       Smacznego.  

Parafi anka Janina
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ZADANIE DLA DZIECI

 Drogie dzieci! Wykreślając co drugą literę z ciągu otrzymasz zdanie, 

które Pan Jezus skierował do swoich uczniów, kiedy przyszły do Niego dzieci. 

 Rozwiązania należy przesyłać do 25 czerwca 2015 r. Można to uczynić, 

przynosząc do zakrystii lub kancelarii parafi alnej, bądź nadesłać pocztą na adres 

Parafi i, który znajduje się w stopce redakcji. Czekają nagrody. Powodzonka.   

Parafi alny 

Piknik Rodzinny
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KANCELARIA
PARAFIALNA

Czynna
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 16:00 do 17:30

Msze święte można 
zamawiać  w niedzielę 

po każdej Mszy świętej

MSZE ŚWIĘTE
Niedziela i święta
godz. 7:30, 9:00, 

10:30 – suma, 
12:30 – dla dzieci, 17:00

Dni powszednie
czas letni: godz. 7:30, 18:00

czas zimowy: 
godz. 7:30, 17:00

NABOŻEŃSTWA
Nabożeństwo

do Miłosierdzia Bożego
 /piątek/

czas letni: godz. 18:00
czas zimowy: godz. 17:00

Nabożeństwo 
I Sobót Miesiąca

czas letni: godz. 17:30
czas zimowy: godz. 16:30

Droga Krzyżowa
/Każdy piątek 

Wielkiego Postu/

czas zimowy: godz. 16:30
czas letni: godz. 17:30

Gorzkie Żale
/Każda niedziela 

Wielkiego Postu/

godz. 16:30

Nabożeństwo fatimskie
/13 - sty dzień miesiąca

maj - październik/ 

godz. 20:00
Nabożeństwo różańcowe 

/październik/

dni powszednie: godz. 17:30
niedziela: godz. 16:30

Roraty
/Okres Adwentu/

Parafi a Rzymskokatolicka 
p.w. bł. Jerzego Matulewicza 

w Koninie
62 - 510 Konin

ul. Jana Pawła II 100
tel. 518 014 731 

e - mail: 
matulewicz@interia.eu

www.matulewicz.konin.pl

REDAKCJA
Redaktor prowadzący

ks. Paweł Piasecki

Z-ca redaktora 
prowadzącego

Jarosław Jabłoński

Kolegium redakcyjne
Katarzyna Jaworska
Maria Łukasiewicz

Daniela Śledź
Jan Rusin

Maria Banaszak
Mateusz Roskosz

Wspópracują z nami panie:
Janina i Daniela

Skład i łamanie
Jarosław Jabłoński

KONTAKT
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Nabożeństwo majowe

w Nowym Czarkowie


