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ZIARNO  MARYI 

Parafia  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  

w Sędziszowie Małopolskim  

  

    Data wydania 03.06.2018

 „Uwielbienie Naj-

świętszego Serca Jezusa, z 

jego samej natury, jest 

uwielbieniem miłości, którą 

Bóg, przez Jezusa, nas umi-

łował, a równocześnie jest 

ćwiczeniem naszej własnej 

miłości, przez którą jesteśmy 

powiązani z Bogiem i z inny-

mi ludźmi” - pisał papież 

Pius XII. 

   W samym centrum chrze-

ścijaństwa jest miłość. Mi-

łość jest najważniejszym 

przywilejem i prawem w 

znaczeniu poświęcenia sa-

mego siebie - poświęceniem 

swojego życia dla dobra in-

nego. 

   Im głębiej rozważamy wia-

rę w Boga, tym bardziej zda-

jemy sobie sprawę, że 

Ewangelia skupia się nie 

tyle na naszej miłości do Bo-

ga, ile na miłości Boga do 

nas.  

   Kościół ustanowił czerwiec 

miesiącem oddania Naj-

świętszemu Sercu Pana Je-

zusa, co ma nam przypo-

mnieć głębię miłości Boga 

do Jego stworzeń. 

   W płonącym i zranionym 

Najświętszym Sercu widzi-

my, że Serce Boga jest wy-

pełnione miłością do nas i 

płonie miłością do nas - tak 

bardzo, że Chrystus był go-

tów cierpieć i umrzeć za nas 

w przerażający sposób. Naj-

świętsze Serce uczy nas, że 

prawdziwa miłość jest zaw-

sze kosztowna, ale też życio-

dajna. 

   Jezus na Krzyżu oddał się 

nam całkowicie, aby udo-

wodnić swoją miłość do nas, i 

każdego dnia kontynuuje to 

w Świętej Ofierze Mszy św.. 

Gdy przyjmujemy Euchary-

stię, przyjmujemy Serce 

Chrystusa. 

Jezus daje nam swoje serce 

za każdym razem, gdy przy-

stępujemy do Komunii, a je-

dyną rozsądną rzeczą, jaką 

możemy zrobić, to oddanie 

Mu w zamian naszych serc. 

Jednym z pięknych sposo-

bów, by to zrobić, jest po-

święcenie nas Najświętsze-

mu Sercu Jezusa.  

U nas w kościele czynimy to 

zwłaszcza w I piątki miesią-

ca. 

   Gdy nasz Pan objawił się 

św. Małgorzacie Marii i 

przekazał wiadomość o od-

daniu Najświętszemu Ser-

cu, prosił o uczestnictwo we 

mszy, przystępowanie do 

spowiedzi i przyjęcie Go w 

Eucharystii w dziewięć ko-

lejnych pierwszych piątków 

miesiąca. To oddanie jest 

ważne, ponieważ pamięta-

my Mękę Pańską i śmierć 

naszego Pana w piątek. 

Jest to przede wszystkim 

nowenna, która przypomi-

na nam o miłości Jezusa do 

nas i wpaja nam pragnie-

nie naśladowania Jego 

ofiarnej miłości. Rozumie-

my wtedy też pełniej dla-

czego w piątki zakładamy 

sobie post od mięsa. 

    Modlitwa jest oddechem 

życia duchowego i podsta-

wowym sposobem, dzięki 

któremu wzrastamy w mi-

łości do Boga i bliźniego. 

Częste zwracanie się do 

Najświętszego Serca jest 

doskonałym sposobem na 

modlitwę, ponieważ to apel 

do miłości i miłosierdzia 

Jezusa.       

   Modlitwa do Najświętsze-

go Serca może być nowenną 

lub litanią lub tak prosta 

jak spontaniczne wezwa-

nie: "Najświętsze Serce 

Jezusa, zmiłuj się nad 

nami". 

Ks. Ryszard Lis - proboszcz 

"Oto serce, które tak umiłowało ludzi" 



STR. 2 ZIARNO  MARYI  ROK 2018 CZERWIEC 

sierpnia w Warszawie. Jego 

uczestnicy m.in. zwiedzą 

Warszawę i wezmą udział 

w rocznicy Powstania War-

szawskiego. 

Kongres Młodzieży Polonij-

nej odbędzie się już po raz 

drugi. Pierwszy został zor-

ganizowany przed Świato-

wymi Dniami Młodzieży w 

2016 roku. „W tym roku 

chcemy, żeby ten kongres 

miał miejsce przy okazji 

100- lecia odzyskania nie-

podległości przez Polskę” – 

mówił w środę 30 maja na 

konferencji prasowej w 

Warszawie bp Wiesław Le-

chowicz, delegat KEP ds. 

Emigracji Polskiej, zapo-

wiadając to wydarzenie. 

 

• Rekolekcje i obozy forma-

cyjne, Rajd dla Ży-

cia, Miasteczko Modlitew-

ne oraz  obchody 35. roczni-

cy beatyfikacji bł. Karoliny 

Kózkówny to niektóre z pro-

pozycji, jakie przygotowało 

na wakacje Katolickie Sto-

warzyszenie Młodzie-

ży. Jego przedstawiciele 

opowiedzieli o nich w środę 

30 maja w Sekretariacie 

Konferencji Episkopatu 

Polski w Warszawie. 

Wakacje z wartościami to 

wyjazdy dla dzieci i mło-

dych organizowane od wielu 

lat przez Katolickie Stowa-

rzyszenie Młodzieży. KSM 

tworzy program formacyjny 

dopasowany do  zaintereso-

wań uczestników wakacyj-

nych inicjatyw.  

 

 

378. Zebrania Plenarnego w 

Warszawie. Dekret ma na 

celu  dostosowanie dotych-

czas istniejących w Kościele 

zasad ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwa-

rzaniem ich danych osobo-

wych do rozporządzenia 

Unii Europejskiej, które bę-

dzie stosowane od 25 maja 

br. 

•Misjonarze Saletyni za-

praszają na XXXI Saletyń-

skie Spotkanie Młodych w 

dniach 9-13 lipca br. w Dę-

bowcu (początek 9 lipca o 

godz. 16.00). Gośćmi spo-

tkania będą: bp Rafał Mar-

kowski, ks. Marcin Baran, 

ks. Paweł Raczyński MS, 

Tomasz Budzyński, Muniek 

Staszczak, Dobromir Ma-

kowski, Nazaret, Porozu-

mienie, Imprateam, Maleo 

Reggae Rockers. Zapisy i 

informacja: 

www.spotkania.saletyni.pl 

• 1 0 . 0 6 . 2 0 1 8  r .  o d 

godz.15:00 Parafia pw. Mi-

łosierdzia Bożego w Sędzi-

szowie Młp. zaprasza na 

piknik rodzinny pod hasłem 

„Rodzina z Wyobraźnią Mi-

łosierdzia”. Wśród wielu 

atrakcji koncert zespołu 

Testimonium. 

 

• Ponad 250 osób z różnych 

stron świata weźmie udział 

w II Kongresie Młodzieży 

Polonijnej. Spotkanie zapla-

nowano od 28 lipca do 5 

Co słychać w moim Kościele? 

•Intencja papieska na    

czerwiec 2018 r. 

powszechna:  

Aby sieci społecznościo-

we sprzyjały solidarno-

ści i poszanowaniu dru-

giego w jego odmienno-

ści. 

• Przedstawiciel Stolicy 

Apostolskiej zabrał głos na 

zebraniu Światowej Orga-

nizacji Zdrowia. Sprzeciwił 

się oenzetowskiej polityce 

aborcyjnej i przewrotnemu 

prezentowaniu aborcji jako 

elementu zdrowia repro-

dukcyjnego. Stolica Apo-

stolska nie popiera żad-

nych form legislacyjnych 

uznających prawnie abor-

cję, dlatego też stanowczo 

sprzeciwia się każdej pró-

bie promowania przez ONZ 

lub jej agencje narodowych 

praw, które pozwalają ode-

brać życie nienarodzonemu 

dziecku. To słowa abp. Iva-

na Jurkoviča na 71. spo-

tkaniu Światowej Organi-

zacji Zdrowia. 

 

• Po uzyskaniu recognitio 

Stolicy Apostolskiej, w 

dniu 30 kwietnia 2018 r., 

został prawnie promulgo-

wany Dekret ogólny w 

sprawie ochrony osób fi-

zycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobo-

wych w Kościele katolic-

kim, który Konferencja 

Episkopatu Polski przyjęła 

13 marca 2018 r., podczas 

http://www.spotkania.saletyni.pl
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„Zagrody nasze widzieć przychodzi 

I jak się Jego dzieciom powodzi” 

 Uroczystość Najświęt-

szego Ciała i Krwi Chrystu-

sa, zwana do 1969r. Bożym 

Ciałem 

swoją historią sięga XIII 

stulecia, w którym to Jezus 

objawił św. Juliannie z Cor-

nillon pragnienie ustano-

wienia specjalnego święta 

ku czci Najświętszego Sa-

kramentu. 

 Po dogłębnej analizie 

teologicznej wizji tejże Ju-

lianny, biskup Robert w 

1246r. w diecezji Liege, po-

prowadził pierwszą procesję 

teoforyczną. Cud euchary-

styczny mający miejsce Bol-

senie w 1263r. przyczynił 

się do wydania rok później 

przez papieża Urbana IV w 

bulli „ Transiturus de hoc 

Mundo”, w której czytamy: „ 

Chociaż Eucharystia spra-

wowana jest uroczyście co-

dziennie, uważamy za słusz-

ne, aby przynajmniej raz w 

roku upamiętniona była ze 

szczególną czcią i bardziej 

uroczyście. Inne rzeczy, któ-

re wspominamy, ogarniemy 

bowiem duchem i umysłem, 

ale nie uzyskujemy przez to 

ich realnej obecności. Nato-

miast w tym sakramental-

nym wspomnieniu Chrystu-

sa, choć pod inną postacią, 

Jezus Chrystus jest pośród 

nas obecny w swojej isto-

cie…” 

Z powodu śmierci papieża, 

bulla nie została ogłoszona. 

Dopiero Jan XXII w 1317r. 

wprowadził do kalendarza 

liturgicznego święto Naj-

świętszego Ciała Chrystusa, 

potocznie zwanym Bożym 

Ciałem. 

 Na ziemiach polskich 

pierwsza tego typu procesja 

odbyła się w 1320r. w Krako-

wie, którą poprowadził bi-

skup Nanker w obecności 

króla Władysława Łokietka i 

jego małżonki Jadwigi Kali-

skiej. Od 1320r. aż do 1794r. 

w procesjach Bożego Ciała 

uczestniczyli wszyscy polscy 

królowie. Procesje z udzia-

łem władców odbywały się w 

Krakowie, Warszawie oraz 

we Wilnie. Przewodniczył im 

zawsze prymas królestwa w 

otoczeniu senatorów, magna-

tów oraz dworu królewskie-

go. Polscy władcy kroczyli z 

senatorami za baldachimem 

z zapalonymi świecami w 

ręku. Prymasa i króla oto-

czyła Gwardia Konna Konna 

zaś Gwardia Piesza Koronna 

pilnowała porządku. Żołnie-

rze bili uroczyste salwy ar-

matnie, zaś kapele dworskie 

dopełniały świetności bogatą 

oprawą muzyczną. 

 Na początku procesji 

niesiono krzyż, który miał 

uświadomić, że Chrystus 

kroczy z nami w pielgrzymce 

ludzkiego życia. Następnie 

niesiono chorągiew króle-

stwa, wszystkich ziem 

wchodzących w skład mo-

narchii oraz chorągwie ko-

ścielne symbolizujące zwy-

cięskiego Chrystusa. Za ni-

mi podążały obrazy i fere-

trony symbolizujące ewan-

geliczne życie świętych. 

Procesje uświetniły brac-

twa kościelne, za którymi 

dopiero kroczyło ducho-

wieństwo zakonne i świec-

kie. 

 W Święto Bożego 

Ciała odprawiano uroczy-

stą Mszę św. przy wysta-

wionym Najświętszym Sa-

kramencie . W okresie sta-

ropolskim wystawienie 

Ciała Jezusa do adoracji 

publicznej wiązało się z 

wielkim przeżyciem emo-

cjonalnym. Stolica Apostol-

ska zezwalała na wysta-

wienie publiczne Ciała 

Chrystusa w monstrancji 

tylko w oktawie Bożego 

Ciała, w czasie trwania 

czterdziestogodzinnego na-

bożeństwa oraz w czasie 

Triduum Paschalnego. Dla-

tego w dniach wystawienia 

w kościołach katedralnych, 

kolegiackich oraz  miej-

skich porządku pilnowały 

roty magnackie, straż miej-

ska, by ludzie przepychając 

się w kierunku wielkiego 

ołtarza nie zadeptali się. 

Również zaniesienie Naj-

świętszego Sakramentu z 

kościoła do chorego dla na-

szych przodków stawało się 

wielkim wydarzeniem. Gdy 
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zerunki świętych otoczone 

świecami i kwiatami. 

   W okresie II Rzeczypospo-

litej w centralnej procesji w 

Warszawie nawiązując do 

staropolskich obyczajów bra-

li udział zawsze prezydenci, 

Wojciechowski i Ignacy Mo-

ścicki wraz z przedstawicie-

lami elit politycznych i woj-

ska, Bardzo wymowna była 

procesja Bożego Ciała w 

1945r., w doszczętnie znisz-

czonej i wypalonej Warsza-

wie. Poprowadził ją prymas 

kardynał August Hlond w 

asyście prezydenta B. Bieru-

ta i komunistów, którzy cy-

nicznie wykorzystali to pod-

niosłe religijne wydarzenie 

w celu stworzenia mitu bu-

dowy demokracji sowiec-

kiej. Po tajemniczej śmier-

ci kardynała Hlonda do 

1991r. władze państwowe 

nie brały udziału czynne-

go, lecz czyniły wszystko, 

by wierni nie wychodzili z 

modlitwą na ulice miast i 

wiosek. Wierni w Polsce 

mimo szykan i trudności 

celebrowali publicznie to 

święto. Nasza Ojczyzna 

jest jednym z nielicznych 

krajów Europy, który to 

święto zachowało i nadal 

celebruje. 

Ks. Zbigniew Kraska  

kapłan udawał się do chorego 

prowadzono go pod baldachi-

mem, członkowie bractw nieśli 

zapalone świece, zaś sąsiedzi 

schodzili się do domu chorego 

by oddać cześć Chrystusowi. 

Zwyczaj ten zaczął zanikać na 

początku XIXw., jego reliktem 

było posyłanie po księdza brycz-

ki lub później samochodu nie-

sienie przed nim latarni zaopa-

trzonej w dzwonek. Na Procesje 

podążały tzw. Traktami królew-

skimi  . Ulice na ten dzień wy-

kładano deskami z tarcic i przy-

krywano czerwonymi suknem, 

zaś stopnie ołtarzy bogatymi 

perskimi kobiercami. Mieszcza-

nie w oknach kamienic wywie-

szali gobeliny i umieszczali wi-

 Dzisiaj zachowanie 

prawa do prywatności jest 

coraz trudniejsze. Jesteśmy 

namierzani przez GPS, któ-

ry mamy w komórkach, pro-

filowani przez media spo-

łecznościowe, czy strony in-

ternetowe, z których korzy-

stamy. Mamy bankowość 

elektroniczną, podpis elek-

troniczny, e-dokumenty. 

Wszędzie podajemy nasze 

dane osobowe, które umożli-

wiają naszą identyfikację – 

imię i nazwisko, adres, nu-

mer PESEL, numer identy-

fikacji podatkowej (NIP), 

numer telefonu itp. Tak 

więc podstawową ideą tych 

regulacji – RODO czyli de-

kretu ogólnego – jest ochro-

na naszej prywatności, o 

którą jest coraz trudnej w 

społeczeństwie informatycz-

nym, a którą gwarantuje 

nam chociażby kan. 220 Ko-

RODO w Kościele 

deksu prawa kanonicznego. 

Konferencja Episkopatu 

Polski w ślad za RODO 

wydała dekret w spra-

wie ochrony osób fizycz-

nych w związku z prze-

twarzaniem danych oso-

bowych w Kościele kato-

lickim. 

Powołano Kościelnego 

Inspektora Ochrony Da-

nych, którym został ks. 

dr hab. Piotr Kroczek. 

   Zauważmy, że Kościół 

od tysięcy lat bezpiecz-

nie przechowuje i prze-

twarza dane wiernych. 

Co się więc zmieniło? 

   Po pierwsze proboszcz 

i jego współpracownicy 

są zobowiązani do jesz-

cze bardziej skrupulat-

nego strzeżenia powie-

rzonych im danych za-

wartych w księgach para-

fialnych, dokumentach urzę-

dowych i w elektronicznych 

systemach komputerowych, 

w tym ochronę przed niedo-

zwolonym przetwarzaniem, 

przypadkową utratą, znisz-

czeniem lub uszkodzeniem. 

Do obowiązków proboszcza 

należy zwłaszcza dbanie o 

to, by wszystkie księgi me-

trykalne i inne zbiory da-

nych były przechowywane w 

pomieszczeniu zamkniętym i 

zabezpieczonym przed wej-

ściem osób nieuprawnio-

nych.  

Wolno przechowywać i prze-

twarzać dane w formie elek-

tronicznej, z zastrzeżeniem 

pełnej ochrony tych danych. 

Proboszcz może udzielać 

upoważnienia na dostęp do 

danych innym osobom i je 

odwoływać.  

   Po drugie nastąpiły 
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macje o osobach ochrzczo-

nych, osobach, które za-

warły kanoniczny związek 

małżeński, osobach zmar-

łych, darczyńcach na rzecz 

parafii, z tym że osoby te 

lub ich przedstawiciele 

ustawowi mogą zastrzec 

prawo do niepublikowania 

tychże danych. 

– Wolno zamieszczać in-

formacje zawierające dane 

dotyczące udziału osób w 

zdarzeniach o charakterze 

publicznym, np. uczestni-

ków uroczystości kościel-

nych. 

    Czy wolno na stronie 

internetowej zamiesz-

czać fotografie osób? 

–  Wo lno  zamiesz -

czać fotografie, które sta-

nowią relację ze zdarzenia 

o charakterze publicznym 

oraz fotografie osób spra-

wujących funkcje publicz-

ne. 

– Wizerunki (i inne dane) 

osób prywatnych mogą 

być publikowane wyłącz-

nie za ich wyraźną zgodą, 

a w przypadku osób mało-

letnich za zgodą ich przed-

stawicieli ustawowych. 

   Czy proboszcz ma 

obowiązek usunięcia 

danych z ksiąg para-

fialnych na żądanie 

osoby, której te dane 

dotyczą? 

– Proboszcz nie ma obo-

wiązku ani możliwości 

usunięcia danych z ksiąg 

parafialnych. 

– Prawo do żądania usu-

nięcia danych nie przysłu-

guje w przypadku, gdy da-

ne dotyczą udzielonych 

zdarzeń, które miały miej-

sce w czasie chronionym 

(czyli chrztów – mniej niż 

100 lat, małżeństw mniej 

niż 60 lat i zgonów – mniej 

niż 50 lat). 

– Przy zachowaniu szcze-

gólnej staranności dane 

wolno przekazywać upraw-

nionym podmiotom także 

drogą elektroniczną. 

– Komputer, na którym 

przechowywane są dane 

osobowe, nie powinien słu-

żyć do celów prywatnych i 

nie może być udostępniany 

osobom postronnym. Do-

stęp do niego mogą mieć 

wyłącznie osoby upoważ-

nione. Zainstalowane jest 

na nim legalne oprogramo-

wanie chronione odrębnym 

hasłem. 

   Jakie dane wolno upu-

bliczniać w ogłosze-

niach parafialnych, na 

tablicach ogłoszeń, za-

mieszczać w gazetkach 

parafialnych i na stro-

nach internetowych pa-

rafii? 

– Wolno zamieszczać te in-

formacje, które wynikają z 

obowiązku kanonicznego, 

np. zapowiedzi przedślubne 

w postaci imion, nazwisk i 

parafii zamieszkania na-

rzeczonych, sądowe wezwa-

nie edyktalne w celu usta-

lenia miejsca przebywania 

osoby, która jest stroną w 

procesie kanonicznym. 

– Wolno zamieszczać infor-

macje, które, zgodnie z 

miejscowym zwyczajem są 

podawane do publicznej 

wiadomości, jak np. wykaz 

intencji mszalnych, infor-

pewne utrudnienia i za-

ostrzenia w wydawaniu 

dokumentów kościel-

nych interesantom. 

Świadectwo chrztu i kopia 

aktu chrztu mogą zostać 

wydane wyłącznie osobom, 

których akt dotyczy 

- w przypadku aktu osób 

małoletnich, mogą zostać 

wydane ich rodzicom lub 

prawnym opiekunom. 

– Inne osoby mogą je otrzy-

mać wyłącznie na podsta-

wie pełnomocnictwa udzie-

lonego przez wyżej wymie-

nione osoby. 

– Kopia aktu chrztu może 

zostać wykonana wyłącznie 

przez proboszcza lub osoby 

przez niego upoważnione, 

dowolną techniką, z za-

strzeżeniem, aby akty są-

siednie zostały przesłonięte. 

– Takie same zasady obo-

wiązują przy wydawaniu 

świadectwa i kopii aktu 

małżeństwa i innych za-

świadczeń (np. zaświadczeń 

dla chrzestnych, opinii o 

religijności itp.). 

– Świadectwa i kopie aktów 

chrztu i małżeństwa osób 

zmarłych oraz świadectwo i 

kopia aktu zgonu mogą tak-

że być wydawane krewnym, 

spadkobiercom lub innym 

osobom, które wykażą inte-

res prawny. 

– Przeglądanie i badanie 

ksiąg ochrzczonych w ce-

lach naukowych lub gene-

alogicznych wymaga odręb-

nego zezwolenia proboszcza 

lub ordynariusza miejsca. 

– Nie mogą zostać udostęp-

nione do tych badań księgi 

zawierające dane dotyczące 
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sakramentów bądź w inny 

sposób odnoszą się do ka-

nonicznego statusu osoby. 

– Natomiast jeżeli tego ty-

pu wniosek zostanie złożo-

ny, to powinien zostać od-

notowany w zbiorze i zobo-

wiązuje proboszcza do nie-

wykorzystywania danych 

objętych wnioskiem bez zgo-

dy ordynariusza miejsca. 

 

   W przypadku wątpliwości 

co do interpretacji przepi-

sów należy zwrócić się o po-

moc do najbliższego inspek-

tora ochrony danych, np. w 

kurii diecezjalnej. 

 

Ks. Ryszard Lis - proboszcz 


