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Częste w ostatnim czasie (po części jako reak-
cja na epidemię) wystawianie Najświętszego 
Sakramentu do adoracji, a także rozpoczyna-
jące się dzisiaj Nabożeństwo czterdziestogo-
dzinne są okazją do umocnienia właściwego 
rozumienia kultu Eucharystii poza Mszą św. 
Zdajemy sobie sprawę, że – jak naucza Ko-
ściół – najwyższą formą kultu Eucharystii jest 
jej sprawowanie i spożywanie. Wiemy też, że 
zasadniczym i pierwotnym celem przecho-
wywania Eucharystii poza Mszą św. nie jest 
adoracja, ale spożywanie jej przez umierają-
cych, czyli udzielanie Wiatyku. Obserwując 
dzieje pobożności eucharystycznej i rozwój 
niektórych form kultu, zauważamy narasta-
nie w ciągu wieków pewnych niewłaściwo-
ści i przerostów. Do sytuacji takiej dochodziło 
wówczas, gdy zachwiane były proporcje mię-
dzy istotnymi i drugorzędnymi celami Eucha-
rystii, i gdy zapominano o właściwych pod-
stawach teologicznych. W starożytności 
chrześcijańskiej pobożność wiernych kon-
centrowała się na czynnym i świadomym 
uczestnictwie w Eucharystii, na jej sprawo-
waniu i spożywaniu. Jeszcze w VII w. spoty-
kamy świadectwa, iż wierni (zwłaszcza mnisi) 
gromadzili się na modlitwę nie przed Sanctis-
simum, ale przed ołtarzem, który symbolizo-
wał Chrystusa i przypominał sprawowaną tam 
Eucharystię. Pierwsze ślady kultu Eucharystii 
poza Mszą św. spotykamy dopiero w XI w. 

W Cluny i innych klasztorach wprowa-
dzono np. przyklęknięcie i okadzenie 
Najświętszego Sakramentu, a w dru-
giej połowie XII w. w miejscu jego prze-
chowywania zapala się światło. Zasta-
nawiające jest, że początków rozwoju 
form kultu Eucharystii na przełomie 
XII i XIII w. należy szukać w ówcze-
snym sposobie odprawiania Mszy św. 
Po umocnieniu się prawdy teologicznej 
o transsubstancjacji uwaga wiernych 
koncentruje się na chwili przeistocze-
nia. Domagają się oni podniesienia Ho-
stii, co zaczęto wprowadzać pod koniec 

XIII w. To domaganie się zaakcentowania 
momentu przeistoczenia było wówczas 
czymś naturalnym. Trzeba wczuć się w sy-
tuację uczestników Mszy św. tamtych cza-
sów. Kapłan od ok. 1000 r. zaczął odpra-
wiać tyłem do ludu, a tym samym zasłaniał 
sobą postacie eucharystyczne, w dodatku 
modlitwę eucharystyczną odmawiał po ci-
chu. Przeistoczenie i podniesienie staje się 
najważniejszym wydarzeniem, które ob-
wieszczano biciem dzwonów. Aby wierni 
mogli zobaczyć Hostię, przedłużano samo 
podniesienie, narasta zatem nowy kieru-
nek pobożności eucharystycznej, tzw. kult 
„oglądania Ciała Pańskiego”. Następny krok 

to wprowadzenie wystawienia Najświęt-
szego Sakramentu, co wiąże się z wprowa-
dzeniem monstrancji. Głośny staje się cud 
w Bolsena (1263) i wprowadzenie specjal-
nego święta Bożego Ciała przez Urbana IV 
(1264). Powszechne stają się procesje eu-
charystyczne, wystawienia (często stałe, 
w specjalnych domkach sakramentalnych) 
oraz Msze z wystawieniem Sanctissimum. 
Zastanawia jednak fakt, iż w tym okresie 
prawie zanika przystępowanie do Komunii 
św. Obecne nauczanie Kościoła przywraca 
integralną wizję Eucharystii z ukazaniem 
w niej wielorakiej obecności Chrystusa, 
dowartościowując słowo Boże. Alegoria EucharystiiAlegoria Eucharystii, XVII/XVIII w., XVII/XVIII w.

– 16.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
– 16.45 – adoracja w ciszy, o godz. 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

poniedziałek i wtorek
– 11.30 – Róże Różańcowe: pw. NMP Królowej Różańca i pw. Wniebowzięcia NMP 

 od godz. 12.30 – adoracja w ciszy
– 13.00 – Róże Różańcowe: pw. NMP Królowej Anielskiej i pw. Matki Bożej Nie- 

 ustającej Pomocy – od godz. 14.00 adoracja w ciszy
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy
– 16.30 – Parafialny Zespół Caritas i Grupa Modlitwy Ojca Pio
– 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne

 ▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową 
z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00, 16.30 i 18.00. 
W tym dniu wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrze-
mięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wiernych od 14. roku życia, bez gór-
nej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych od 18. do 60. 
roku życia; obowiązek ten nie dotyczy chorych). 

 ▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych, 
które związane są z odpustem zupełnym. W piątki o godz. 17.15 odprawiamy 
Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na bieżące utrzymanie naszej parafii, zaś w przy-
szłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na prowadzony w parafialnych obiek-
tach remont. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary.
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1414 lutego lutego  –– VI NIEDZIELA ZWYKŁA VI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † męża i ojca Gintera Tica w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla Aleksandra z okazji 11. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą 
w rodzinie Czerwińskich 

 15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
Bożego; adoracja Najświętszego Sakramentu

 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

15 lutego 15 lutego – poniedziałek
 11.00 – w intencji wszystkich chorych z naszych rodzin i z naszej parafii oraz 

o ustanie epidemii koronawirusa
 11.30 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † Gerarda Domin, † jego żonę Krystynę i †† rodziców z obu stron

16 lutego16 lutego– wtorek
 11.00 – w intencji członków wszystkich grup modlitewnych i charytatyw-

nych naszej parafii oraz ich rodzin
 11.30 – 18.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji urodzin 
i o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za † męża Jerzego

17 lutego 17 lutego – Środa Popielcowa
 7.00 – w intencji Parafian
 16.30 – w intencji Parafian
 18.00 – za † męża i ojca Willibalda Cichon, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

18 lutego 18 lutego – Czwartek po Popielcu – Dzień powszedni
 18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, † siostrę Irenę, † męża Konrada, 

† siostrzeńca Dariusza, †† szwagrów, †† z pokrewieństwa oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Mo-
dlitwie o trzeźwość towarzyszy pragnienie wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. 

 ▪ Zgodnie ze zwyczajem przed Środą Popielcową w kościołach organizowane są tzw. 
nabożeństwa czterdziestogodzinne. Zapraszam więc serdecznie dzisiaj, a także 
w poniedziałek i wtorek, na adorację poprzedzoną i zakończoną Mszą św. Wszy-
scy mamy świadomość trwającej epidemii i związanych z nią ograniczeń sanitar-
nych, stąd podany niżej ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem, 
ma charakter jedynie propozycji – zwłaszcza osoby szczególnie zagrożone zakaże-
niem powinny tym razem raczej zrezygnować ze wspólnej adoracji.
niedziela
–  15.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
–  15.15 – Róże Różańcowe

19 lutego 19 lutego – Piątek po Popielcu – Dzień powszedni
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † syna Damiana Musioł, † męża Pawła, †† rodziców Annę i Wil-

helma Mandalka, †† teściów Agnieszkę i Wilhelma Musioł oraz 
†† z rodzin Musioł i Mandalka

20 lutego 20 lutego – Sobota po Popielcu – Dzień powszedni
 8.00 – za † męża Władysława, † matkę, †† rodzeństwo oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 18.00 – za † ojca Antoniego Kampa w 8. rocznicę śmierci

2121 lutego lutego  –– I I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
 8.00 – za † syna Henryka Miedza w 5. rocznicę śmierci, † męża Szymona, 

†† teściów Henryka i Rozalię, †† rodziców Emmę i Antoniego Mai-
nusz, †† dwóch braci Franciszka i Teodora oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Franciszka 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny 

 15.00 – chrzest: Tymon Jan Bienia
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † męża Dietera Przewdzinga w 7. rocznicę śmierci i za †† z rodziny

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


