
okresie we Francji w Paray-le-Monial w klasztorze klauzurowym sióstr wizytek zakonnica 

Małgorzata Alacoque (1647-1682) otrzymuje szereg mistycznych łask. W wizjach oglądała 

Jezusa Chrystusa, który skupiał uwagę siostry na swoim sercu jako ikonie Jego miłości do 

ludzi. Był to przełom, gdyż cześć oddawana Sercu Boga-Człowieka znana była wcześniej i ma 

swoje biblijne podstawy np.” Jestem cichy i pokorny sercem” J 19,34 lub cytat, który posłużył 

za tytuł tej pracy. 

Kolejną osobą, która wskazywała w tych czasach na serce Jezusa był również św. Jan Eudes 

(1601-1680) 

Misja s. Małgorzaty i o. Jana stanowiły skromny początek przełamywania racjonalizmu.  

20 lipca 1685 r. w klasztorze w Paraya-la-Monial oddano hołd Najświętszemu Sercu Jezusa. 

Śmierć Małgorzaty Alacoque ożywiła jeszcze bardziej zapoczątkowany przez nią kult. Papież 

Innocenty XII (1615-1700), widząc dynamiczne rozprzestrzenianie się kultu, 30 marca 1697 r. 

zezwolił siostrom wizytkom na liturgiczne oddawanie czci Sercu Jezusa. Nie wystarczyło to 

jednak by kult osadzić na dobre w Kościele. Władze kościelne obawiały się bowiem zasypania 

świętami „anatomicznymi”. „Jeżeli cześć oddawać sercu, to dlaczego nie czcić głowy albo 

ust?”- klarowali przeciwnicy. Obrońcy zaś odpowiadali- „ Serce to miejsce uczuć.” Kościół nie 

chcąc mieszać się w filozoficzne dysputy nie rozszerzył kultu. 

Rok 1795 przyniósł nową nadzieję dla zwolenników kultu. W tym czasie zgodę od Stolicy 

Apostolskiej na liturgiczne oddawanie czci Najświętszemu Sercu Jezusa otrzymała Polska, 

a potem kolejne państwa. W 1856r. ten przywilej został rozszerzony na cały glob wchodząc na 

stałe do skarbca duchowości katolickiej. Następne wydarzenia umacniały ją i nadawały coraz 

wyższą godność np. beatyfikacja siostry Małgorzaty Alacouqe w 1864r. potwierdziła jej misję 

jako Apostołki Serca Jezusowego. Ponadto, w 1889 roku wpisano do kalendarza liturgicznego 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uzyskało ono rangę święta I klasy z oktawą. 

W 1899 r. pojawiła się pierwsza encyklika mówiąca o Sercu Jezusa: Annum sacrum. Podpisał 

ją Leon XIII. Encyklika wzywała cały Kościół do uczynienia Aktu Poświęcenia Rodzaju 

Ludzkiego Najświętszemu Sercu. Dokonało się to 11 czerwca 1899 r. 

Warto też wspomnieć o encyklice Miserentissimus Redemptor Piusa XI z 1928 r. Jej 

zasadniczym tematem jest zadośćuczynienie Sercu Jezusa. Ponadto encyklika odświeżyła 

nabożeństwo zapoczątkowanego przez s. Małgorzatę. 

Z powyższego rysu historycznego widać jak władze Kościoła przeszły od powstrzymywania 

nabożeństwa przed rozkwitem, do tego by w XIX w. objąć je szczególną troską. Omawiana 

pobożność osiągnęła szczyt uznania, lecz niebawem po tym zaczęła tracić na znaczeniu. Istotną 

przyczyną tego była sprawa już wspomniana tj. filozoficzny spór o serce. Niegdyś 

nierozstrzygnięty problem wymagał rozwiązania o czym Państwo dowiecie się więcej za 

tydzień. 

Monika Fabiś  

Na podst. O. Krzysztof Gzella „Zagadnienia rehabilitacji serca w ujęciu Dietricha von 

Hildebranda.” 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 14,13-21) 

Rozmnożenie chleba 

 Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. 

Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał 

wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, 

przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. 

Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!» Lecz 

Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im 

jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On 

rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie 

wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo  

i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do 

sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych 

zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 2.08.2020r. 

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jana Marii Vianney,a;  

w czwartek święto Przemienienia Pańskiego; w piątek wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego;  

w sobotę św. Dominika. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

03. 08. poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii Łosyk 

04. 08. wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa 

Okurowskich 

05. 08. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Michułków: Andrzeja, Władysława, Franciszka, Stanisława, Edwarda, Katarzyny i Wiesława 

oraz innych zmarłych z tej rodziny. O dar zdrowia i błogosławieństwo Boże dla pani 

Stanisławy. 

06. 08. Czwartek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Bronisławy Strogusz 

07. 08. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: W intencji należących do wspólnoty Różańca i ich Rodzin  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dar zdrowia 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: W intencji należących do wspólnoty Różańca i ich 

Rodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i dar zdrowia 

08. 08. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800 : Dziękczynna z racji rocznicy ślubu z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla całej Rodziny 

09. 08. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Boreckiej  

w 1. rocznicę śmierci oraz Artura Boreckiego w pół roku po śmierci 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Karoliny i jej męża 

Stanisława oraz ich zmarłych Rodziców 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny i Józefa 

Okurowskich 

 



1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św. w Nowolesiu 

o godz. 800. Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do spowiedzi. W Białym 

Kościele Msza o godz. 1800, spowiedź od godziny 1730. Chorych Parafian ksiądz 

Stanisław odwiedzi w sobotę, 8 sierpnia do południa. 

2. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec przy kapliczkach usytuowanych wokół kościoła i na 

placu sanktuarium. Modlitwę rozpoczynamy o godzinie 1730. 

3. Do sakramentu małżeństwa pragną przystąpić: Artur Zając zamieszkały w Białym 

Kościele przy ul. Jaśminowej i Katarzyna Kukla zamieszkała w Strzelinie przy ul. Bella. 

Zapowiedź druga. 

4. Wspólnota charyzmatyczna „Biały Kamień”, działająca przy naszej parafii, zaprasza na 

Mszę św. do Białego Kościoła w sobotę 8 sierpnia 2020r. o godz. 20.00. 

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Oczarowałaś me serce, siostro ma oblubienico.” Iz 12,3 

Problem serca w życiu religijnym to trudna droga uczuć w myśli filozoficznej i teologicznej, do 

uznania ich za władzę równorzędną intelektowi. W filozofii przez wiele wieków choć uczucia 

były poważnie badane, to jednak zawsze stanowiły niższą kategorię niż rozum czy wola. Nieco 

inaczej rzecz się miała w teologii, która próbowała uczucia ocalić, lecz pomimo tego przez lata 

nie umiano określić jej prawdziwej godności. Na początku pochylmy się jednak nad tym co 

rozumiemy przez termin uczucia. 

Uczucia są emocjami charakterystycznymi dla ludzi (zwierzęta mają emocje lecz nie uczucia). 

Są trwalsze od emocji. Nie są instynktowne - uczymy się ich. Dotyczą przede wszystkim sfery 

psychiczno-duchowej człowieka np. społeczne jak przyjaźń, estetyczne jak zachwyt, 

intelektualne jak poszukiwanie prawdy, religijne związane z kontaktem z Bogiem. 

Uczucia są pełniejszą odpowiedzią na wartości niż sam intelekt. 

Na przykład lekarz opiekujący się pacjentem, może podchodzić do niego tylko w sposób 

warunkowany przez wiedzę medyczną. Gdy jednak doda do umiejętności lekarskich jeszcze 

troskę, empatię czy współczucie (uczucia) to opieka nad chorym będzie miała głębszy 

i pełniejszy charakter.  

Uczucia sprawiają, że stajemy się bardziej ludzcy. Nadają koloryt życiu. Ale mogą też stać się 

siłą destrukcyjną np. zbrodnia w afekcie. Być może to, że uczucia są bardzo dynamiczne 

i czasem wymykają się rozumowi i woli sprawia, że budzą pewien lęk i dlatego chętniej 

wolimy kategorie intelektualne.  

Okresem w dziejach ludzkości gdy absolutnie królował rozum był racjonalizm, który mocno 

dyskwalifikował uczucia jako ważną antropologicznie kategorię. I co ciekawe właśnie w tym 


