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Czerwcowe nabożeństwa ku czci 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa wydają się być dobrą okazją 
do uświadomienia sobie, jak po-
wszechnie posługujemy się sym-
bolami dla określenia emocji, wra-
żeń, sposobów zachowań, trudno 
wyrażalnych stanów ducha itd. 
Niekiedy tylko symbole potrafią 
przybliżyć to, co duchowe i nawet 
mgliste odczuwanie ich bogatej 
treści może powiedzieć więcej niż 
słowa. Przykładem niezwykle wy-
mownego symbolu jest serce. Uży-
wamy je praktycznie na co dzień, 
np. „serce mi pęka”, „on nie ma 
serca”, „ty moje serduszko”, „ten, 
to serce dał”… W dawnych kultu-
rach serce uważano nie tylko – 
jak powszechnie dzisiaj – za sie-
dzibę uczuć, zwłaszcza miłości, 
ale również rozumu, woli i pa-
mięci, czyli wszystkich zdolno-
ści duchowych, wraz z całą skalą 
uczuć i namiętności w dobrym 
i złym znaczeniu, a także religij-
nego usposobienia. Najogólniej 
można stwierdzić, że serce ozna-
czało, w przeciwieństwie do tego, 
co tylko zewnętrzne, całego czło-
wieka wewnętrznego, wraz z jego 

sumieniem. Z rozległego tematu symboliki serca 
warto skupić się przynajmniej na biblijnym prze-
kazie. Pismo święte używa, zgodnie z duchem 
swego czasu i otoczenia, słowa „serce” prawie 
tysiąc razy w znaczeniu przenośnym, w tym ok. 
130 razy w Księdze Psalmów (co rozumiemy, gdyż 
utwory tam zawarte mają często charakter wy-
znań, gdzie człowiek wyjawia przed Bogiem to, co 
głęboko ukrywa się w jego sercu). W duchu języka 
biblijnego serce określa się jako zasadę ludzkiego 
życia osobowego, jako istotę działania człowieka 
oraz jako źródło i siedzibę życia religijnego i mo-
ralnego. Serce w Biblii to także kwintesencja od-
wagi, dzielności i zdecydowania, wewnętrznego 
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przekonania, planów, zamierzeń i decyzji moralnych ca-
łego niepodzielonego człowieka. Również uzdolnienia 
artystyczne Bóg „daje do serca”. Teksty Nowego Te-
stamentu prowadzą ku jeszcze wyższym sferom nad-
przyrodzonym: W głębi serca człowieka, odkupionego 
i przenikniętego przez Chrystusa, spotykają się słowo 
i wiara, łaska i umiejętność słuchania, „ponieważ mi-
łość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Ona przy-
nosi świętą radość, która czyni „serce szerokim” (por. Ps 
119,32). W niektórych miejscach Pisma Świętego rów-
nież Bogu przypisuje się odczucia ludzkiego serca. Tam 
jednak, gdzie w sensie proroczym albo realnym chodzi 
o Mesjasza, który w tajemnicy wcielenia przyjął serce 
z ciała i krwi, a wisząc na krzyżu pozwolił je sobie prze-
bić włócznią, nie mamy już do czynienia z antropomor-
fizmami, ale rzeczywistością, w której symbolika osiąga 
swój punkt kulminacyjny. Wskazujące na tę rzeczywi-
stość słowa proroków łączą się w ogólny obraz, który 
ukazuje najbardziej wewnętrzne uczucia i usposobienie 
nadchodzącego Zbawiciela. Pomazaniec Pański ma serce 
poddane Bogu, który Go posyła (Ps 40,7-9), serce pełne 
sprawiedliwego gniewu przeciw Jego nieprzyjaciołom 
(Jr 30,23), serce, które doznaje największego poniżenia 
i męki śmierci (Ps 22,15; 69,21) i znowu raduje się bło-
gosławioną radością (Ps 16,9). Tę zasadniczą ideę stresz-
czają zakończenia hymnów na święto Serca Pana Jezusa: 
„Chwała Tobie, Panie, z którego serca wypływa łaska!”. 
Najstarsi Ojcowie Kościoła często głoszą, że podobnie jak 
Ewa z żebra Adama, tak Kościół zrodził się z otwartego 
boku Zbawiciela (taka myśl przypisywana sercu Jezuso-
wemu dominowała w pierwszym tysiącleciu). W póź-
niejszych czasach w symbolu serca Bożego na pierwszy 
plan wysuwano raczej miłość Odkupiciela: „Dlatego zra-
nione zostało byśmy przez ranę widzialną mogli widzieć 
niewidzialną ranę miłości!” (św. Bonawentura). Papież 
Pius XII w encyklice O kulcie Najświętszego Serca Jezusa 
napisał: „Serce Jezusa, bardziej niż wszystkie pozostałe 
członki Jego ciała, jest naturalnym znakiem i symbolem 
Jego nieskończonej miłości do rodzaju ludzkiego”.

Serce w Biblii –Serce w Biblii –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _______________________ _______________________
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

14 14 czerwcaczerwca  – – XI NIEDZIELA ZWYKŁAXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Zbigniewa Barborkę w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Katarzyny z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Tadeusza, † Janinę i † Kazimierę oraz za †† z rodzin Królów 

i Borowskich

15 czerwca 15 czerwca – poniedziałek
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † matkę Annę Zagrol w 15. rocznicę śmierci, † ojca Waltera, 

†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16 czerwca 16 czerwca – wtorek
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † Urszulę Dambietz, † jej męża Teodora, † matkę Gertrudę oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

17 czerwca 17 czerwca – środa — wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
 7.00 – za † Gintera Tica [ofiarowana od DDP „Stokrotka”]

18 czerwca 18 czerwca – czwartek
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Ludwigę i Feliksa Radziun, † brata Władysława, 

† bratową Walerię, † męża Jana Marcinkiewicza oraz †† z pokre-
wieństwa z obu stron

19 czerwca 19 czerwca – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † Joachima Koniecznego w 20. rocznicę śmierci, †† jego rodzi-

ców, †† dziadków, †† rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 czerwca 20 czerwca – sobota — wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † Gizelę Białas [ofiarowana od koleżanek Marii, Zofii i Beaty]

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne (Suma odpustowa 
o godz. 11.00).

 ▪ Serdecznie zapraszam na codzienną (z wyjątkiem środy) adorację Najświętszego 
Sakramentu z okazją do spowiedzi św., którą rozpoczynamy godzinę przed wie-
czorną Mszą św., zaś kończymy nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa; do czwartku adorację Najświętszego Sakramentu będziemy przeżywać 
w ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała”.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w czwartek (18 czerwca) o godz. 16.30 na 
prelekcję inż. Grzegorza Ralko na temat ochrony środowiska – cz. I: „Święty Fran-
ciszek patron ekologów”, która odbędzie się w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego (sala św. Antoniego).

 ▪ Informacja dla narzeczonych! W związku z częściowym zniesieniem ograniczeń 
związanych z pandemią w sobotę 20 czerwca br. będą zorganizowane w naszym 
dekanacie nauki przedmałżeńskie. Odbędą się one w auli domu katechetycznego 
przy kościele św. Antoniego i – wyjątkowo – podczas jednego spotkania w godz. 
od 15.00 do 18.00 zostanie wygłoszony cały cykl nauk. Przypomina się, że oprócz 
powyższych nauk obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Joanna Baron ze Zdzieszowic i Dawid Wieczorek ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na cele 
parafialne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † żonę i mamę Józefę Karczmarczyk, †† rodziców Walerię i Anto-

niego oraz Eugenię i Władysława, †† szwagrów Stefana i Jana

21 21 czerwcaczerwca  – – XII NIEDZIELA ZWYKŁAXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – za † Piotra Honczia, †† jego rodziców, † Joannę Pyka oraz †† z po-

krewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Edwarda, † Urszulę, † Wiesławę, † Zofię i † Ignacego oraz 

†† z pokrewieństwa
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