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Jezu, uczyñ serca nasze
wed³ug Serca Twego!

Obietnice Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa:
Obietnice Jezusa Chrystusa dane za poœrednictwem œw. Ma³gorzaty Marii
Alacoque.
Tym, którzy czciæ bêd¹ Moje Serce Najœwiêtsze:
- Dam wszystkie ³aski potrzebne w ich stanie.
- Zgoda i pokój bêd¹ panowa³y w ich rodzinach.
- Bêdê sam ich pociech¹ we wszystkich smutkach i utrapieniach ¿ycia.
- Bêdê ich ucieczk¹ najbezpieczniejsz¹ w ¿yciu, a szczególnie w godzinê œmierci.
- B³ogos³awiæ bêdê wszystkim ich zamiarom i sprawom.
- Grzesznicy znajd¹ w Mym Sercu Ÿród³o i ca³e morze niewyczerpanego nigdy
mi³osierdzia.
- Dusze oziêb³e stan¹ siê gorliwymi.
- Dusze gorliwe szybko dost¹pi¹ wielkiej doskona³oœci.
- Zlejê obfite b³ogos³awieñstwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego
bêdzie zawieszony i czczony.
- Kap³anom dam moc zmiêkczania serc najzatwardzialszych.
- Imiona osób, które rozpowszechniaæ bêd¹ nabo¿eñstwo
do Mego Boskiego Serca, bêd¹ w nim zapisane i na zawsze
w nim pozostan¹.
- Przystêpuj¹cym przez 9 z rzêdu pierwszych pi¹tków
miesi¹ca do Komunii Œwiêtej dam ³askê pokuty ostatecznej,
¿e nie umr¹ w stanie nie³aski ani bez sakramentów
œwiêtych, a to Serce Moje stanie siê dla nich ucieczk¹
w godzinê œmierci.
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 7,11-17)
Jezus uda³ siê do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie
i t³um wielki. Gdy zbli¿y³ siê do bramy miejskiej, w³aœnie wynoszono umar³ego jedynego syna matki, a ta by³a wdow¹. Towarzyszy³ jej spory t³um z miasta. Na jej
widok Pan u¿ali³ siê nad ni¹ i rzek³ do niej: Nie p³acz! Potem przyst¹pi³, dotkn¹³ siê
mar - a ci, którzy je nieœli, stanêli - i rzek³: M³odzieñcze, tobie mówiê wstañ! Zmar³y
usiad³ i zacz¹³ mówiæ; i odda³ go jego matce. A wszystkich ogarn¹³ strach; wielbili
Boga i mówili: Wielki prorok powsta³ wœród nas, i Bóg ³askawie nawiedzi³ lud swój.
I rozesz³a siê ta wieœæ o Nim po ca³ej Judei i po ca³ej okolicznej krainie.

* * * * * * * * * * * *

ON MA MOC WSKRZESIÆ DO WIECZNOŒCI
Wydaje siê, ¿e Jezusowi ³atwiej jest wskrzesiæ
zmar³ego, ni¿ komuœ z nas zbudziæ œpi¹cego, bo na
s³owa: „M³odzieñcze, tobie mówiê wstañ!”, zmar³y
m³odzieniec, syn kobiety z Nain, budzi siê do ¿ycia,
siada i zaczyna mówiæ. Prorok Eliasz musi b³agaæ
Boga, by „dusza dziecka [kobiety z Sarepty
Sydoñskiej] wróci³a do niego” i musi wykonaæ wiele
znaków. Jezus natomiast jednym s³owem pokonuje
œmieræ i przywraca zmar³emu ¿ycie doczesne.Czyni to moc¹ Ducha Œwiêtego, jak
wszystkie inne cuda (£k 5,17;6,19). Czyni to jako Bóg, Dawca ¿ycia, który zarówno
powo³uje do istnienia swe stworzenia, jak i przed³u¿a ich istnienie, œl¹c swego Ducha
(Ps 104,30). W tym przypadku Chrystus dokonuje tego, zdjêty wspó³czuciem wobec
kobiety p³acz¹cej, a mo¿e i rozpaczaj¹cej nad œmierci¹ swego jedynego syna. Czyni
to, aby uwierzono w Niego i w Jego zbawcz¹ misjê, i wielbiono Boga za ten znak
zapowiadaj¹cy wzbudzenie do ¿ycia wiecznego tych, którzy uwierz¹, ¿e On jest
zmartwychwstaniem i ¿yciem (J 11,25). Przez wskrzeszenie m³odzieñca z Nain Jezus
wzywa nas wszystkich do ca³kowitego zaufania Jego mi³osiernej mi³oœci i do
pokonania w sobie lêku przed œmierci¹, której nikt z nas nie mo¿e unikn¹æ. Przyk³adem
nabycia takiej nowej postawy jest œw. Franciszek z Asy¿u, który tak zaakceptowa³
i „przyswoi³” sobie œmieræ, ¿e nazywa³ j¹ „siostr¹” i chwali³ Boga za ni¹, widz¹c
w œmierci „bramê” do ¿ycia wiecznego.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 10 czerwca – B³ogos³awiony Bogumi³ (ok. 1135-1204), biskup
poznañski i gnieŸnieñski (wspomnienie obowi¹zkowe);
• we wtorek, 11 czerwca – Œwiêty Barnaba Aposto³, bliski wspó³pracownik
Œwiêtego Paw³a (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w czwartek, 13 czerwca – Œwiêty Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkañski
prezbiter i doktor Koœcio³a, czczony i kochany od wieków na ca³ym œwiecie
(wspomnienie obowi¹zkowe);
• w pi¹tek, 14 czerwca – B³ogos³awiony Micha³ Kozal (1893-1943), biskup
i mêczennik obozu w Dachau (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w sobotê, 15 czerwca – B³ogos³awiona Jolanta (ok.. 1244-1298), zakonnica,
klaryska, a wpierw ¿ona Boles³awa Pobo¿nego, ksiê¿na kaliska (wspomnienie
obowi¹zkowe).
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Czym jest intronizacja Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa?
Jest aktem wiary, wyznaniem i uznaniem Jezusa Tym, Kim jest. To uznanie ma byæ
po³¹czone z nawróceniem i porzuceniem grzechów. Podmiotem Intronizacji jest
Jezus, Odwieczny Syn Bo¿y w tajemnicy mi³oœci - Serca. Serce oznacza Osobê. Aktu
Intronizacji nie mo¿na dokonywaæ w imieniu innych, za kogoœ. Zak³ada on wolnoœæ
i mi³oœæ osoby, która dokonuje takiego Aktu. St¹d rodzi siê wyzwanie duszpasterskie
przygotowania wiernych do uznania Jezusa Panem, Zbawicielem i Królem.
Intronizacja Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa ma byæ odpowiedzi¹ na Mi³oœæ
Zbawiciela, Jego Boskiego Serca do nas. Fascynacja tym, co Jezus dokona³ dla nas,
uznanie Jego mi³oœci, jest podstawow¹ motywacj¹ Aktu Intronizacji Bo¿ego Serca.
Intronizacja NSPJ, to radykalny wybór Jezusa Chrystusa w tajemnicy Jego Serca.
„A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do siebie” (J 12,32)
Dlaczego Intronizacja Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa Króla królów
i Pana panów?
Aby tak¿e dziœ, wzorem poprzednich pokoleñ, (lata dwudzieste i piêædziesi¹te)
tak¿e i nasze pokolenie przez Intronizacjê Bo¿ego Serca opowiedzia³o siê jasno
za Chrystusem i zobowi¹za³o siê do ¿ycia wed³ug Ewangelii.
Aby jasno nazwaæ i wyznaæ Kim Jezus jest i jaki On proponuje sposób ¿ycia
w wymiarze osobistym, rodzinnym i spo³ecznym.
Aby odpowiedzieæ mi³oœci¹ na Mi³oœæ.
Aby pog³êbiæ motywacjê ¿ycia wed³ug Ewangelii.
Dlatego, ¿e wzmog³y siê zagro¿enia, które eliminuj¹ Jezusa z mentalnoœci
wspó³czesnych ludzi, a styl ¿ycia wielu spo³eczeñstw jest zagro¿eniem dla cywilizacji
mi³oœci.
Aby ochroniæ Ojczyznê - Polskê od b³êdów, które mog¹ j¹ zaprowadziæ do zatraty
bytu pañstwowego. (S³uga Bo¿a Rozalia Celakówna).
Aby przez Intronizacjê i Poœwiêcenie wypraszaæ Bo¿e mi³osierdzie dla nas i ca³ego
œwiata. (œw. Faustyna Kowalska).

* * * *
Program rekolekcji Intronizacji Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa:
- Niedziela – 9 czerwca
Nauki wstêpne na wszystkich Mszach Œwiêtych
- Poniedzia³ek – 10 czerwca
Intronizacja Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w wymiarze osobistym
00
00
00
00
Msze œw. o godz. 7 , 9 , 11 i 18
- Wtorek – 11 czerwca
Intronizacja Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w rodzinie
00
00
00
00
Msze œw. o godz. 7 , 9 , 11 i 18
- Œroda – 12 czerwca
00
Msza Œw. o godz. 18 - Msza Œw. podczas której dokonamy Uroczystego Aktu
Intronizacji Serca Pana Jezusa
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na Cmentarzu), 1800;
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dziœ przypada 10. niedziela w ci¹gu roku. W czerwcu zachêcamy do udzia³u
w nabo¿eñstwach czerwcowych, by byæ jeszcze bli¿ej Jezusowego Serca, które jest
najpe³niejszym wyrazem Bo¿ej mi³oœci mi³osiernej, Bo¿ego mi³osierdzia. To wyj¹tkowa okazja
do wynagrodzenia Bogu za grzechy swoje i œwiata. Czêœciej odmawiajmy Litaniê do Serca
Pana Jezusa i Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. Mo¿e warto te¿ uwa¿niej wczytaæ siê
w Dzienniczek Œwiêtej Siostry Faustyny, wielkiej aposto³ki Bo¿ego mi³osierdzia. Podczas
ka¿dego czerwcowego nabo¿eñstwa adorujemy Pana Jezusa – Mi³oœæ Mi³osiern¹ ukryt¹
w Eucharystii.
2. Zapatrzeni w przebite dla wszystkich Serce Jezusowe, bardziej otwórzmy nasze serca
na potrzeby bliŸnich i spieszmy im z bezinteresown¹ pomoc¹. Chrystus uczy nas,
¿e b³ogos³awiony, szczêœliwy jest cz³owiek, który jest mi³osierny. On te¿ mi³osierdzia dost¹pi.
Mamy tyle mo¿liwoœci, choæby poprzez dar modlitwy, zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ grup
parafialnych, Parafialnego Zespo³u Caritas czy wprost materialne wsparcie kogoœ bardzo
potrzebuj¹cego pomocy.
3. Pamiêtajmy, ¿e autentyczn¹ wspólnot¹ mi³oœci Boga i ludzi stajemy siê na Eucharystii.
Starajmy siê uczestniczyæ w niej jak najczêœciej, nie tylko w niedziele i œwiêta. W³aœnie
podczas Mszy Œwiêtej uczymy siê, jak przek³adaæ doœwiadczenie wiary na nasze codzienne
¿ycie. Naszym zadaniem jest przemienienie œwiata mi³oœci¹ mi³osiern¹.
00
4. Przypominam, ¿e w czerwcu codziennie o godzinie 18 w naszym koœciele celebrujemy
nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa, na które serdecznie wszystkich parafian zapraszam.
Przypatrzmy siê, czy nasze serca nie s¹ nazbyt oziêb³e, obojêtne, nieczu³e, gdy¿ za ma³o
wpatruj¹ siê w otwarte Serce Zbawiciela? Proœmy jak najczêœciej, nie tylko w czerwcu: „Jezu,
uczyñ serca nasze wed³ug Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaŸni z Panem Bogiem!
Wasz Proboszcz
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