nym z najstarszych i najbardziej znanych
cudów eucharystycznych, jaki wydarzył
się w VIII wieku w Lanciano – miejscowo
ści położonej kilka kilometrów od brze
gów Adriatyku.
Około roku 700 naszej ery, w klaszto
rze pod wezwaniem św. Longina (rzym
skiego setnika, który włócznią przebił
Bok Pański), kapłan z zakonu św. Bazy
lego odprawiał Mszę Świętą według Ry
tuału Łacińskiego. Choć jego imię nie jest
znane, istniejący prastary dokument opi
suje tego kapłana jako „...dobrze obezna
nego w naukach tego świata, ale bardzo
mało w sprawach Bożych”. Często zda
rzało mu się wątpić w tajemnicę Przeisto
czenia. Gdy pewnego dnia skończył wy
powiadać uroczyste słowa konsekracji,
Hostia w jego rękach nagle zmieniła się
w okrągły fragment ciała, a wino w wi
doczną krew. Dopiero po jakimś czasie,
gdy otrząsnął się z oszołomienia tym cu
downym zjawiskiem dokonanym na jego
oczach, ze łzami radości zwrócił się do
swych braci zakonnych, mówiąc: „Bło
gosławieni świadkowie, którym Bóg Naj
wyższy dał poznać się przed ich oczyma,
aby pomieszać moją niewiarę. Chodźcie
bracia i podziwiajcie Boga Naszego, który
jest tak blisko nas. Oto Ciało i Krew Umi
łowanego Pana Naszego”. Ciało pozo
stało nienaruszone, ale krew w kielichu
wkrótce zmieniła się w pięć nierównych
i nieregularnych bryłek. Zakonnicy po
stanowili je zważyć. Okazało się, że jedna
bryłka ważyła tyle samo co wszystkie ra
zem, ciężar dwóch równy był ciężarowi
trzech, a ciężar najmniejszej równał się
ciężarowi największej (to niezwykłe zja

wisko, po raz ostatni zaobserwowane
w 1574 roku, już nie występuje).
W ciągu kilku wieków dokonywano wielu
badań uwierzytelniających, lecz najbar
dziej naukowy charakter miało ostatnie
badanie, przeprowadzone w 1970 roku.
Przy bliższych oględzinach relikwiarza za
uważono, że część centralna zawierająca
cudowne ciało nie była hermetycznie za
mknięta i w konsekwencji cząstki „prza
śnego chleba”, przez długi czas pozosta
jące w środku ciała, całkowicie zanikły.
Badania histologiczne stwierdziły i udoku
mentowały następujące fakty: fragment
ciała stanowił prążkowatą tkankę ścianki
sercowej, wolną od jakiegokolwiek śladu
materiału lub substancji konserwującej.
Zarówno ciało, jak i krew miały pochodze
nie ludzkie, z kategorycznym wyklucze
niem jakiejkolwiek możliwości pocho
dzenia z gatunku zwierzęcego. Obydwie
substancje miały też wspólną grupę krwi
— AB (taka sama jaką zidentyfikowano
np. na Całunie Turyńskim, czy też w Ho
stii uznanej jako cud eucharystyczny
w Sokółce, w archidiecezji białostockiej,
w 2008 roku). Krew zawierała następu
jące minerały: chlorki, fosfor, magnez, po
tas, mniejszą ilość sodu a większą wapna.
Frakcjonowanie protein w skrzepnię
tej krwi okazało się zupełnie normalne,
zachowujące procentową proporcję od
powiadającą normalnej świeżej krwi.
Od omawianego wydarzenia minęło po
nad 1300 lat, a słowa wypowiedziane
przed wiekami przez mnicha – „Bło
gosławieni świadkowie, którym Bóg Naj
wyższy dał poznać się przed ich oczyma…”
– nie tracą nic ze swojej aktualności.
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Za nami uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa zwana świętem Bożego
Ciała. W uroczystej procesji do czterech ołta
rzy niesiony był pod postacią Hostii sam Chry
stus. Patrzyliśmy na Niego, klękaliśmy przed
Nim, ku Jego czci śpiewaliśmy. Czy bez żad
nych zastrzeżeń wierzyliśmy, że jest to praw
dziwy Chrystus? Przyznajmy, że nie tak ła
two jest przyjąć tę prawdę naszej wiary. Przez
wieki wielu ludzi zmagało się ze swoim rozu
mem, sumieniem i wiarą, by zrozumieć ta
jemnicę Chrystusa ukrytego w Hostii, a także
by w tę obecność bez żadnych wątpliwości
uwierzyć. I dla wielu, nawet wysoko stojących
moralnie i religijnie, nie było to proste. Może
dlatego Bóg daje wątpiącym ludziom w darze
pewne szczególne znaki zwane cudami eu
charystycznymi? Nie stanowią one wpraw
dzie istoty naszej wiary, ale mogą być cza
sem pomocą w wierze, by człowiek na własne
oczy, zmysłowo – jak niegdyś niewierny To
masz względem faktu Zmartwychwstania
– przekonał się, że pod postaciami chleba
i wina jest obecne Ciało i Krew Chrystusa.
W niedzielę dawnej oktawy Bożego Ciała,
myślę, że warto sobie przypomnieć o tych
znakach zmiłowania Bożego dla wątpiących,
a w kontekście planowanej naszej parafial
nej pielgrzymki do Włoch zwłaszcza o jed

22 czerwca 2014 r.

Słowem, więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

Ostensorium z cudowną Eucharystią z Lanciano we Włoszech

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
22 czerwca – Niedziela XII Zwykła
8.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana Wojciul, † siostrę Irenę, † siostrzenicę
Katarzynę, † szwagra Antoniego i † ciocię Stanisławę
10.30 – za † męża, ojca i dziadka Aleksego Skowron w 25. rocznicę śmierci
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Ryszarda z oka
zji 30. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
23 czerwca – poniedziałek
18.00 – za † ojca Gerharda Lebok
24 czerwca – wtorek — uroczystość NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
18.00 –za † siostrę Annę, † szwagra Henryka, †† dwóch braci, † bratową
i dusze w czyśćcu cierpiące
25 czerwca – środa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gintera Bodynka
z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
26 czerwca – czwartek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty z okazji 80.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
27 czerwca – piątek — uroczystość najświętszego serca pana Jezusa
9.00 – Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nauczycieli, pracowników i uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach
17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za †† rodziców Emmę i Ludwika Swoboda, †† z pokrewieństwa Fren
zel i Swoboda
28 czerwca – sobota — wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
18.00 – za † Piotra Honczia w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców, † Joannę
Pyka w 15. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

29 czerwca – Niedziela XIII Zwykła — Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
8.00 – za † Wacława Dobrowolskiego, †† rodziców, †† siostry, † brata oraz
† siostrzeńca
10.30 – za † męża i ojca Jana Woźnica, †† z rodziny Herman oraz o Boże bło
gosławieństwo i zdrowie w rodzinie Engel
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pawła z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dziś o godz. 17.30 zapraszam na nabożeństwo eucharystyczne i procesję, którą
tradycyjnie organizuje się przez osiem kolejnych dni dawnej oktawy Bożego Ciała.
Zachęcam do udziału w tych procesjach także dzieci sypiące kwiaty.
▪▪ W poniedziałek 23 czerwca po Mszy św. wieczornej i procesji (ok. godz. 18.45)
odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. W tym dniu z racji obchodzonego Dnia Ojca będziemy pamiętać w naszych modlitwach o wszystkich ojcach,
zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.
▪▪ W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej, ale dla dzieci od godz. 17.00 do 18.00
będzie okazja do spowiedzi św.; Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się w piątek o godz. 9.00.
▪▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z inicjatywy
św. Jana Pawła II jest to również Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
▪▪ W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
W tym dniu zachęcamy do gorliwej modlitwy za naszą diecezję z okazji 42. rocznicy jej ustanowienia.
▪▪ W przyszłą niedzielę, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, odbędzie się
na Górze Świętej Anny tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. Obchody
rozpoczną się w sobotę o godz. 18.30, zaś uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz.
10.00 przewodniczyć będzie metropolita górnośląski, arcybiskup Wiktor Skworc.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej (tzw. świętopietrze).
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Bernarda Barona, lat 56, z ul. Wigury 27 (pogrzeb odbył się w sobotę); zaś z parafii św. Antoniego odeszła do wieczności: śp. Alfreda Zając, lat 82, z ul. Piastów.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie....

