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SŁOWO BOŻE
(Mt 12, 38 - 42)

Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: «Nau-
czycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie». Lecz On im odpowiedział: 
«Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, 
prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we 
wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie 
ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; 
ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż 
Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; 
ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś 
więcej niż Salomon.

 

O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan SDS
Z wielką radością zawiadamiamy, że dnia 19 
czerwca Ojciec Święty Franciszek przyjął na 
audiencji Jego Eminencję, Kardynała Angelo 
Becciu, Prefekta Kongregacji Spraw Kano- 
nizacyjnych i upoważnił tę Kongregację do 
promulgowania dekretu dotyczącego cudu 
dokonanego za wstawiennictwem naszego 
Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego, Ojca 
Franciszka Marii od Krzyża Jordana. To 
kończy proces dotyczący cudu i otwiera 
ostateczną drogę do beatyfikacji naszego 
umiłowanego Założyciela.

O. Franciszek Jordan
* 16.06.1848   -   † 08.09.1918

 Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swo-
jemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej 
wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości 
Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie 
dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą 
błogosławionych, a za jego wstawiennictwem udziel 
nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego
Dokończenie z poprzedniego numeru

11 czerwca 1899 r., Leon XIII dokonał 
poświęcenia całego rodzaju ludzkiego. Natomi-
ast w setną rocznicę tego aktu Ojciec Święty 
Jan Paweł II potwierdził jego aktualność            
w naszych czasach.

Naród polski został trzykrotnie 
poświęcony Sercu Jezusowemu. Po raz 
pierwszy dokonali tego biskupi polscy na Jasnej 
Górze 27 lipca 1920 roku. Akt ten miał na celu 
uproszenie ratunku dla Polski, zagrożonej 
inwazją bolszewików. Rok później, 3 czerwca, 
akt poświęcenia został ponowiony na Małym 
Rynku w Krakowie. Inny charakter miało 
poświęcenie z 28 października 1951 roku         
w Polsce rządzonej przez komunistów. Doko-
nano go nie w czasie jednej ceremonii, lecz 
równocześnie we wszystkich kościołach w kra-
ju. W orędziu biskupów, które poprzedziło akt 
poświęcenia, czytamy: „Przez poświęcenie na-
rodu Sercu Jezusa chcemy złożyć hołd 
najgłębszej wdzięczności za wszystkie do-
brodziejstwa, jakie otrzymaliśmy w ciągu 

tysiącletniej historii chrześcijańskiej, najściślej 
związanej z Chrystusem i Jego Kościołem...”

Istnieją rozmaite formy czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszą  
z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona 
w piątek po oktawie Bożego Ciała. Miesiąc 
czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; 
szczególnym orędownikiem tej formy kultu był 
papież Leona XIII (+ 1903) i jego następcy.

Często spotyka się także wizerunki Ser-
ca Jezusowego: w postaci medalików, obraz-
ków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także 
świątynie poświęcone Sercu Jezusa – w samej 
Polsce jest ich ok. 400.

Na miano polskiej stolicy kultu Serca 
Jezusowego niewątpliwie zasługuje Kraków. 
Tam istnieje klasztor sióstr wizytek, które 
przybyły w 1681 roku, a więc wkrótce po obja-
wieniach w Paray-le-Monial. Tam ukazuje się 
„Posłaniec Serca Jezusowego” wydawany od 
prawie 130 lat przez Apostolstwo Modlitwy.

>>>

Życiorys O. Franciszka Jordana
Rodzinną miejscowością O. 

Franciszka Marii od Krzyża Jordana, 
założyciela salwatorianów, była mała 
wioska o nazwie Gurtweil, położona   
w południowo-zachodniej Badenii, kil-
ka kilometrów od miasta okręgowego 
Waldshut, niedaleko granicy ze 
Szwajcarią. O. Jordan urodził się 16 
czerwca 1848 r. jako drugi syn 
Wawrzyńca i Notburgi z. d. Peter. 
Następnego dnia został ochrzczony  
w kościele parafialnym, otrzymując 
imię Jana Chrzciciela.

Wychowując się w ubogiej 
rodzinie, nie był w stanie zrealizować 
swojego marzenia o zostaniu 
kapłanem, chociaż już jako dziecko,  
w dniu Pierwszej Komunii Św., 
uświadomił sobie swoje powołanie. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej 
pracował jako robotnik i malarz-deko-
rator, podróżując po terenie ówczes-
nych Niemiec. Zauważył trudną 
sytuację duchową swojej ojczyzny       
i innych krajów Europy. Ludzie odwra-

cali się od Boga i porzucali wiarę,       
a Kościół był bardzo ograniczany 
przez państwo w realizacji swojej misji 
(Kulturkampf). Doświadczenia te 
umocniły wiarę Jordana, a jego 
powołanie do kapłaństwa stało się dla 
niego jeszcze lepiej odczuwalne. Os-
tatecznie zdecydował się na realizację 
Bożego wezwania i na rozpoczęcie 
studiów teologicznych. Najpierw,        
w 1869 r., rozpoczął prywatne lekcje   
u swoich przyjaciół – księży w Walds-
hut, a później uczył się w gimnazjum 
w Konstancji. Musiał wkładać wiele 
wysiłku w naukę, ale jednocześnie, 
pomimo trudności z opanowaniem 
przedmiotów ścisłych, rozwinął swoje 
talenty językowe. Podczas egzaminu 
końcowego przedstawił jedno wypra-
cowanie w ośmiu językach europej-
skich, a drugie w czterech innych.

dokończenie w numerze wrześniowym
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Strona ¯ywego Ró¿añca

Papieskie intencje modlitewne na lipiec 2020

Intencja powszechna: za nasze rodziny.

 Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: 
miłość, szacunek oraz rada.

Papieskie intencje modlitewne na sierpień 2020

Intencja powszechna: za ludzi morza.

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na 
morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

Wiele narodów i państw poświęciło się 
Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, 
Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Polska.

Istnieją też zakony pod nazwą Serca 
Jezusowego – m.in. sercanki, siostry Sacre 
Coeur, siostry urszulanki Serca Jezusa 
Konającego.

Istnieją także konkretne pobożne prak-
tyki ku czci Serca Jezusowego. Godzina święta 
wywodzi się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. 
Pan Jezus wyraził życzenia, aby wierni w nocy 
z czwartku na piątek miesiąca adorowali 
chociaż przez godzinę Najświętszy Sakrament 
dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie 
Oliwnym. Praktykę tę przyswoiło sobie bardzo 
wiele parafii, odprawiając specjalne adoracje    
w godzinach wieczornych.

Pierwsze litanie do Najświętszego Serca 
Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna 
pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miej-
sce w klasztorze sióstr francuskich wizytek. 
Zatwierdził ją do odmawiania publicznego 
papieża Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też 
dołączył do Litanii akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 
Papież Pius XI dodał akt Wynagrodzenia Sercu 
Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku 
w uroczystości Serca Jezusowego.

Podczas moich studiów na Uniwersyte-
cie w Fryburgu Szwajcarskim, miałem 
możliwość kilkukrotnego bycia w Paray-le-Mo-
nial. Szczególnie jeden pobyt zapis się bardzo 
szczegółowo. Wraz z znaczną grupą piel-
grzymów, jak na laicką Francję, zgroma- 
dzonych w Uroczystość Serca Jezusowego       
w 2009 roku, w dzień rozpoczęcia Roku 
Kapłańskiego, modliliśmy się w miejscowej 
bazylice, następnie ogrodami Sióstr Wizytek 
przeszliśmy do kaplicy. Tam sprawowałem 
Eucharystię. Po zakończonej Mszy św. 
poszukiwała mnie uczestniczka liturgii. Po roz-
mowie zakupiła mi figurę Serca Jezusowego     
i zobowiązała do modlitwy o rychłą beatyfikację 
Sł. Bożego Jana Pawła II. W dwa lata później, 
poprzez fakt wyniesienia do chwały ołtarzy Ja-
na Pawła II zostałem zwolniony ze 
zobowiązania.

W moim mieszkaniu, na komodzie stoi 
figura Serca Jezusowego, która przypomina    
o tym wydarzeniu i zobowiązuje każdego dnia 
do oddawania czci. Kto się oddaje w opiekę 
Sercu Jezusowemu, ten się nie zawiedzie.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski
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INTENCJE MSZALNE
Lipiec 2020
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INTENCJE MSZALNE
Sierpień 2020



Str. 6

HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec 2020 - Październik 2020

sobota 11 lipiec 2020

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 25 lipiec 2020

Lebek Sylwia

Lebek Marek

Zbroja Agnieszka

sobota 8 sierpień 2020

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Siemieńska Dorota i Melania 

sobota 22 sierpień 2020

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

sobota 5 wrzesień 2020

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 19 wrzesień 2020

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

sobota 3 październik 2020

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 17 październik 2020

Lebek Sylwia

Lebek Marek

Zbroja Agnieszka

sobota 31 październik 2020

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Siemieńska Dorota i Melania 

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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 Kącik kulinarnuy: Bratkartofle z boczkiem i jajkiem

Składniki:
● 1 kg ugotowanych w mundurkach ziemnia-

ków (najlepiej dzień wcześniej) albo tych 
które nam zostaną z dnia poprzedniego

● 2 cebule
● 3 ząbki czosnku
● 150 g boczku wędzonego 
● 50 g podgardla wędzonego
● łyżka masła
● 4 jajka
● sol
● pieprz
● łyżeczka kminku
● zielona część cebuli dymki lub szczypior

Sposób przygotowania:
Ziemniaki obrać i pokroić w plasterki. 

Obrać cebulę i czosnek. Cebule pokroić           
w kostkę a czosnek na plasterki. Podgardle 
pokroić w drobną kostkę. Boczek pokroić na 
plastry. Rozgrzać patelnie, dodać podgardle     
i paski boczku, wytopić i zeskwarzyc. Chrupkie 
plastry boczku zdjąć, odstawić w cieple miej-
sce. Na patelnie do skwarek z podgardla dać 
plastry ziemniaków, smażyć na złoty kolor 
około 10 minut, ostrożnie mieszając. Dodać 

cebulę i smażyć przez kolejne 2 minuty, aż się 
zeszkli. Na koniec dodać plasterki czosnku, 
smażyć minutę, doprawić solą,  pieprzem, 
kminkiem. Dodać plastry boczku. Wymieszać.

Na drugiej patelni rozgrzać łyżkę masła, 
wbić jajka jedno obok drugiego. Smażyć na 
średnim ogniu przez 2-3 minuty, aż białko się 
zetnie. Doprawić solą i pieprzem. Zdjąć jajka   
z patelni i ułożyć na ziemniakach. Posypać 
posiekaną dymką lub szczypiorem. Podawać   
z kwaśnym mlekiem.

gmb

Kącik humoru
Pewien informatyk poszedł na ryby.
Złapał złotą rybkę, która obiecała spełnić trady-
cyjnie trzy życzenia.
Informatyk mówi:
- Żeby był pokój na świecie.
- Za trudne.
- No to, aby windows się nie zacinał.
- To już niech będzie ten pokój na świecie.

 ***
Facet złotym mercedesem przyjeżdża na ryby.
Wysiada cały w złocie z samochodu (łańcuchy, 
bransolety itd.), wyciąga złotą wędkę ze złotą 
żyłką i idzie łowić ryby.
Po jakimś czasie łapie co? .....oczywiście złotą 
rybkę.
Popatrzył na nią, obejrzał w koło z pogardą i już 
ma wyrzucić z powrotem do wody, a rybka na 
to:
- Hej rybaku! A trzy życzenia?
- Eeeeeh, no dobra. Co chcesz?

***
Przychodzi facet ze złotą rybką do onkologa.

Wchodzi. Milczy.
Onkolog również milczy.
Patrzą na siebie pytająco:
- Kicha. - wydusza z siebie wreszcie facet.
- Słucham?
- Kicha.
- Jaka znowu kicha?
- Rybka kicha. Chora jest znaczy się.
- Panie, coś pan! Jak rybka może panu kichać? 
A w ogóle ja jestem onkologiem, czemu przy-
nosi pan do mnie z chorą rybkę?
- Kolega pana polecił. Podobno raka pan 
wyleczył.

***
Dwóch biednych rybaków złowiło złotą rybkę.
-Jeżeli zwrócicie mi wolność spełnię po jednym 
waszym życzeniu.
- No dobra, to ja chce być bogaty - mówi 
pierwszy
Jego zazdrosny kolega mówi:
- A ja chcę żeby on był biedny!
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Papież Franciszek: "Eucharystia Pamiątką uzdrawiającą naszą 

pamięć" - fragmenty (14 czerwca 2020)
„Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię 

prowadził twój Pan Bóg” (Pwt 8,2). Pamiętaj: tą 
zachętą Mojżesza otworzyło się dziś Słowo 
Boże. Wkrótce potem Mojżesz powtórzył: „Nie 
zapominaj twego Pana Boga” (por. w. 14). Pis-
mo Święte zostało nam dane, aby 
przezwyciężyć zapominanie o Bogu. Jak to 
ważne, by o tym pamiętać, kiedy się modlimy! 
Jak uczy Psalm: „Wspominam dzieła Pana, 
zaiste wspominam Twoje dawne cuda” (77, 12). 
Także cuda, jakich pan dokonuje w naszym 
życiu.

Istotna jest pamięć o otrzymanym dobru: 
nie pamiętając o nim, stajemy się obcymi dla 
samych siebie, „przechodniami” istnienia. Bez 
pamięci wykorzeniamy się z gleby, która nas 
karmi i pozwalamy się unieść jak liście na wie-
trze. Natomiast przypominanie to nawiązy- 
wanie do najsilniejszych więzi, to poczucie się 
częścią historii, to oddychanie z ludem. Pamięć 
nie jest czymś prywatnym, jest drogą łączącą 
nas z Bogiem i z innymi. Dlatego w Biblii 
pamięć o Panu musi być przekazywana z poko-
lenia na pokolenie, musi być opowiadana z ojca 
na syna, jak mówi piękny fragment: „Gdy syn 
twój zapyta cię kiedyś: «Jakie jest znaczenie 
tych świadectw […], które wam zlecił Pan, Bóg 
nasz?», odpowiesz swojemu synowi: «Byliśmy 
niewolnikami […] i Pan uczynił na oczach 
naszych znaki i cuda»” (Pwt 6, 20-22). 
Przekażesz synowi twemu pamięć.

Ale istnieje pewien problem: jeśli łańcuch 
przekazywania pamięci zostanie przerwany?    
A ponadto, jak można pamiętać to, co się tylko 
słyszało, nie doświadczając tego? Bóg wie, 
jakie to trudne, wie, jak krucha jest nasza 
pamięć, i uczynił dla nas coś niesłychanego: 
zostawił nam pamiątkę. Nie zostawił nam 
jedynie słów, bo to, co słyszymy, łatwo 
zapomnieć. Nie zostawił nam jedynie Pisma 
Świętego, ponieważ łatwo zapomnieć o tym, co 
czytamy. Nie zostawił nam jedynie znaków, bo 
można zapomnieć także o tym, co widzimy. Dał 

nam Pokarm, a o smaku trudno zapomnieć. 
Zostawił nam Chleb, w którym jest On, żywy      
i prawdziwy, z całym smakiem Jego miłości. 
Przyjmując Go, możemy powiedzieć: „To jest 
Pan, pamięta o mnie!”. Dlatego Jezus nas 
wezwał: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 
11, 24). Czyńcie: Eucharystia nie jest zwykłym 
wspomnieniem, jest faktem: jest Paschą Pana, 
która dla nas jest przeżywana ponownie. We 
Mszy św. stają przed nami śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa. To czyńcie na moją pamiątkę: 
zgromadźcie się i jako wspólnota, jako lud, jako 
rodzina sprawujcie Eucharystię, abyście o mnie 
pamiętali. Nie możemy się bez niej obejść, jest 
pamiątką Boga. I leczy naszą zranioną pamięć.

Uzdrawia przede wszystkim naszą 
osieroconą pamięć. Żyjemy w czasach wiel- 
kiego osierocenia. Pamięć wielu osób jest 
naznaczona brakiem uczucia i wielkimi roz- 
czarowaniami ze strony tych, którzy powinni 
byli dać miłość, a tymczasem osierocili ich 
serce. Chciałoby się zawrócić i zmienić 
przeszłość, ale nie można. Bóg jednak może 
uleczyć te rany, umieszczając w naszej pamięci 
większą miłość: Jego miłość. Eucharystia nie-
sie nam wierną miłość Ojca, która uzdrawia 
nasze osierocenie. Daje nam miłość Jezusa, 
który przemienił grób z punktu końcowego na 
miejsce wyruszenia, i w ten sam sposób może 
odwrócić nasze życie. Zaszczepia w nas miłość 
Ducha Świętego, która pociesza, bo nigdy nie 
zostawia nas samych i leczy nasze rany. […]

Drodzy Bracia i Siostry, kontynuujmy 
sprawowanie Pamiątki, uzdrawiającej naszą 
pamięć: pamiętajmy – uzdrawiającej pamięć – 
pamięć serca. Tą Pamiątką jest Msza Święta. 
Jest to skarb, który należy umieścić na 
pierwszym miejscu w Kościele i w życiu.          
A jednocześnie odkryjmy na nowo adorację, 
która kontynuuje w nas dzieło Mszy Świętej. 
Czyni nam dobrze, uzdrawia nas wewnętrznie. 
Zwłaszcza obecnie, doprawdy jej potrzebujemy.
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