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Okoliczności najbardziej znanych  

cudów eucharystycznych są pod pewnym względem podobne. 
 

 Bodajże pierwszy z takich opisanych przypadków miał miejsce około 750 r. we 

włoskim Lanciano. Jeden z mnichów z klasztoru św. Bazylego był, według kronika-

rzy, mężem wykształconym w naukach świeckich, ale „ignorantem” w sprawach nad-

przyrodzonych. Często nachodziły go wątpliwości, czy to możliwe, aby pod postacią 

chleba i wina po przeistoczeniu obecne były Ciało i Krew Chrystusa. Aż pewnego ra-

zu po konsekracji zauważył, że Hostia w jego rękach przybiera taki wygląd, jakby by-

ła wypreparowaną częścią ludzkiego ciała. A w kielichu pojawiła się krwista ciecz. 

Relikwie tego cudu przechowywane są do dzisiaj w kościele św. Legoncjana, należą-

cym do franciszkanów. O relikwiach 

cudu z Lanciano wypowiadali się pa-

pieże Jan Paweł II i Benedykt XVI. 

 Badania przeprowadzone w la-

tach 1970-1971 oraz powtórzone  

w 1981 r. przyniosły zaskakujące 

efekty. Zespół specjalistów z zakresu 

anatomii, histopatologii, chemii i mi-

kroskopii klinicznej pod kierownic-

twem profesorów Odoarda Linoliego  

i Ruggera Bertelliego orzekł, że reli-

kwie z Lanciano to dobrze zachowane 

tkanki ludzkie. – Fragment ciała jest 

przekrojem serca i jest to absolutnie 

widoczne, że mamy do czynienia  

z prawą i lewą komorą sercową – na-

pisano w raporcie. Brunatne grudki to 

skrzepy ludzkiej krwi. Ustalono ich 

grupę jako AB – rzadką w Europie,  

a powszechną na Bliskim Wschodzie. 

Obecność krwi tej samej grupy stwier-

dzono na Całunie Turyńskim. 

  



 Podobne wydarzenie miało miejsce w okolicach włoskiego Orvieto. W sierpniu 

1263 r., w pobliskiej Bolsenie zatrzymał się kapłan Piotr z Pragi, pielgrzymujący do 

grobów apostolskich. Podczas celebrowania Najświętszej Ofiary w kościele św. Kry-

styny zaczął wątpić w obecność Chrystusa w Eucharystii właśnie wtedy, gdy wypo-

wiadał słowa przeistoczenia. Wtedy z Hostii zaczęła spływać na korporał krew.  

O niezwykłym zjawisku poinformowano przebywającego wówczas w Orvieto papieża 

Urbana IV. Ten, po zapoznaniu się z ustaleniami specjalnej komisji wydał w 1264 r., 

bullę Transiturus de hoc mundo, wprowadzając w całym Kościele Uroczystość Naj-

świętszego Ciała i Krwi Chrystusa, o co zabiegała wcześniej bł. Julianna z Cornillon. 

Tradycja mówi, że św. Tomasz z Akwinu na prośbę papieża pod wpływem tego cudu 

napisał hymn: „Sław, języku, tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi…”. 

 W ostatnich latach dwa głośne wydarzenia eucharystyczne miały miejsce  

w Polsce. Pierwsze w kościele św. Antoniego w Sokółce w 2008 r. Drugie pięć lat 

później w Legnicy, w parafii św. Jacka. Przebieg w obu przypadkach był podobny. 

Podczas udzielania Komunii Świętej jeden z komunikantów upadł na posadzkę. 

Księża włożyli komunikanty do naczynia z wodą, która służy do obmycia palców  

z okruszyn po udzielaniu Komunii. Czekali, aż materia Eucharystii ulegnie samo-

czynnie biodegradacji. Okazało się jednak, że na „utopionym” komunikancie widocz-

na jest czerwona plama, jakby ślad krwi. Badania tej plamki, wykonane przez profe-

sorów akademii medycznych, którym to zlecono, wykazały, że są to tkanki ludzkie. 

Stolica Apostolska nie wypowiedziała się jeszcze w kwestii cudowności tego zjawi-

ska, dlatego nazy-

wamy je wydarze-

niem, a nie cudem 

eucharystycznym.  

 Uroczystość 

Bożego Ciała zwra-

ca uwagę na świę-

tość Najświętszego 

Sakramentu. Nie 

tylko wtedy, gdy 

idziemy ulicami 

miast i wiosek  

w uroczystych pro-

cesjach. Ale na co 

dzień. Żebyśmy się 

z  Chrys tusem  

w Eucharystii za 

bardzo nie otrza-

skali. Bo od tego 

tylko krok do zobo-

jętnienia.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 Zapraszam na Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół kościoła dziś 

o godz. 16.30, w tygodniu, do czwartku włącznie, o godz. 17.30. 
 Dzisiaj  odbywa się Archidiecezjalna Pielgrzymka Niewidomych do Piekar Ślą-

skich, za tydzień do Matki Boskiej Piekarskiej podąży Archidiecezjalna Pielgrzym-
ka Niesłyszących. 

 W piątek będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
związaną z kultem Eucharystii, który powinien rozbudzać miłość do Zbawiciela 
obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zapraszam na Nabożeństwo ku Jego 
czci. 

 Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 
 Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Matki Boskiej Częstochowskiej. Zgłoszenia 

przyjmowane są w Zakrystii i Kancelarii Parafialnej. 
 W Gościu Niedzielnym: 
 - EKG Bożego Serca - jest rozpalone, zranione, przebite. Usycha z tęsknoty. Co 

jeszcze elektrokardiogram powie nam o sercu Najwyższego? Bóg chce, by nasze 
serca upodobniły się do Jego płonącego serca; 

- Wysłana przez Boga - ugodzona siedmioma pociskami islamistów ostatkiem sił wy-
szeptała: "Przebaczam, przebaczam, przebaczam...". Zamordowana w Somalii  
s. Leonella Sgorbatii ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia została ogłoszona 
błogosławioną; 

 - Niewolnik księdzem - "Kolorowe dziecko urodzone 1 kwietnia 1854 r. syn Petera 
Toltona i Marthy Chsley, własność Stephena Eliota" - tak w księdze parafialnej od-
notowano chrzest Augustine'a Tolnona. 32 lata później został pierwszym w dzie-
jach USA czarnym księdzem. 

 Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji. Bóg za-
płać za dzisiejsze ofiary.  

ZAPROSZENIE 
 

Dyrekcja i Rada Rodziców przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu za-
prasza wszystkich mieszkańców Pawłowa na rodzinny festyn  w ramach 

 XI Metropolitarnego Święta Rodziny 
9 czerwca w godzinach 10.00-13.00 na terenie szkoły   

Zapewniamy wiele atrakcji dla dzieci (bezpłatnie) jak i dorosłych: 
- Ścianka wspinaczkowa,  
dmuchana zjeżdżalnia, 
- Animacje i konkursy dla dzieci  
i dorosłych, 
- Śniadanie i lody. 
 
Na festynie oferowane będą  
w sprzedaży ciasta przygotowane 
przez Rodziców, napoje, grill.  
Dochód z festynu przeznaczony 
będzie  na dofinansowanie rozbu-
dowy placyku zabaw. 
 

Liczymy na  wsparcie  
mieszkańców Pawłowa 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 4 do 10 czerwca 2018 r. 

4 VI 
Poniedziałek 

 

g.1730 

 

g.1800 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół 

kościoła 

- Msza św. za zmarłych (intencje w gablotce) 

5 VI 
Wtorek 

Wsp. św. Boniface-
go, bpa i męcz. 

g. 1730 

 

g.1800 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół 

kościoła 

- Za + Józefa Kurek w rocznicę śmierci 

6 VI 
Środa 

Wsp. św. Norberta 
bpa 

g. 800 

 

g. 1730 

 

g.1800 

Msza św. Szkolna 

- Za ++ Adelę i Alfonsa Smolka 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół 

kościoła 

- Za + Jana Dornia w 1. rocznicę śmierci, Nikodema i Pe-

lagię Dudzińskich oraz Ewę Bieniek 

7 VI 
Czwartek 

 

g. 1730 

 

g.1800 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół 

kościoła 

- Za ++ rodziców Annę i Erwina Maciejczyk, Jadwigę  

i Antoniego Cygan oraz pokrewieństwo 

8 VI 
Piątek 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZE-

GO SERCA  
PANA JEZUSA 

g. 700 

 

 

g. 1730 

 

g.1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podzięko-

waniem za odebrane łaski oraz na wynagrodzenie za 

grzechy od ofiarodawców 

Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Je-

zusa 

- W intencji młodzieży 

9 VI 
Sobota 

Wsp.  
Niepokalanego 

Serca Maryi 

g.1800 - Do Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Serca Pana Je-

zusa i Niepokalanego Serca Maryi z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie 

dla Henryka Hanke z okazji 80 rocznicy urodzin  

                                                                         Te Deum 

10 VI 
Niedziela 

 

10 ZWYKŁA  

W CIĄGU RO-

KU 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Henryka Respondek w 3. rocznicę śmierci 

- Za roczne dziecko - Natana Bilskiego, rodziców oraz 

chrzestnych 

Nieszpory 

- Za + Jadwigę Cierpiałowską w 1. rocznicę śmierci 


