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Nadzieja wszystkich ludzi
Wielu papie¿y w ci¹gu wieków uczy³o, ¿e kult Najœwiêtszego Serca 

Pana Jezusa nie jest tylko jednym z wielu istniej¹cych nabo¿eñstw. 
Jest on, obok Eucharystii, szczytow¹ form¹ pobo¿noœci, bo jej 
podmiotem jest mi³oœæ Boga. W naszych czasach niektórzy wierni 
nie doceniaj¹ lub nie rozumiej¹ sensu tego nabo¿eñstwa. Dlatego 
miesi¹c czerwiec jest dobr¹ okazj¹, aby przypomnieæ jasn¹ i wyraŸn¹ 
naukê papie¿y w tej materii. Nauczaj¹ oni zgodnie, ¿e kult Serca 
Jezusa jest streszczeniem ca³ej religii chrzeœcijañskiej. Wystarczy 
przypomnieæ s³owa Piusa XI: "Czy¿ w tej formie pobo¿noœci 
nie zawiera siê jakby summa, ca³a treœæ religii i norma doskonalszego 
¿ycia? Przecie¿ ta pobo¿noœæ prowadzi najlepiej do dok³adniejszego 
poznania Chrystusa Pana, do g³êbszego umi³owania Chrystusa 
i doskonalszego naœladowania". Papie¿e zwracali uwagê na ró¿ne 
istotne aspekty kultu Bo¿ego Serca. Leon XIII uwa¿a³ go 
za wypróbowan¹ formê pobo¿noœci. Natomiast œw. Pius X widzia³ 
w nim "streszczenie ca³ej religii i normê doskonalszego ¿ycia chrzeœcijañskiego". Pius XII uczy, i¿ kult 
ten jest "doskonale zharmonizowany z istot¹ chrzeœcijañstwa i wyp³ywa z podstawowych zasad 
doktryny chrzeœcijañskiej". Pawe³ VI zaœ zachêca, ¿eby "ten wspania³y kult rozwija³ siê i by³ ceniony 
przez wszystkich". Konkretna droga S³owa nastêpców œw. Piotra to nie tylko zachêta, ale i wskazanie 
nam konkretnej drogi, któr¹ mamy pod¹¿aæ do Serca Jezusowego. 

Papie¿ Leon XIII w 1899 r. wyda³ Encyklikê ANNUM SACRUM. Papie¿ ten og³osi³ rok 1900 Rokiem 
Œwiêtym i chcia³ dokonaæ czegoœ szczególnie znacz¹cego na rozpoczêcie XX wieku. Wymieniona 
encyklika o poœwiêceniu siê Bo¿emu Sercu zosta³a og³oszona dwa tygodnie przed tym uroczystym 
aktem poœwiêcenia Sercu Bo¿emu ca³ego rodzaju ludzkiego, który zosta³ dokonany 11 czerwca 
1899 roku przez Leona XIII. Papie¿ wzywa³ do poœwiêcenia ca³ej ludzkoœci Najœwiêtszemu Sercu 
Pana Jezusa. Z tej okazji pisa³: "Kiedy Koœció³ w pocz¹tkach swego istnienia ugina³ siê pod jarzmem 
cezarów, Krzy¿ na niebie ukazuj¹cy siê oczom m³odego w³adcy by³ zapowiedzi¹ wielkiego 
zwyciêstwa, które te¿ wkrótce nast¹pi³o. I oto dzisiaj oczom naszym ukazuje siê inny, ze wszech miar 
pomyœlny znak Bo¿y: Najœwiêtsze Serce Jezusa. W Nim nale¿y z³o¿yæ wszelk¹ nadziejê zbawienia 
wszystkich ludzi". Leon XIII uczy równie¿, ¿e poœwiêcenie siê i oddanie Bo¿emu Sercu jest jednym 
z istotnych sk³adników kultu Serca Jezusa. "Jest rzecz¹ najzupe³niej odpowiedni¹ poœwiêcenie siê 
temu Najœwiêtszemu Sercu. Poœwiêcenie zaœ takie nie jest niczym innym jak oddaniem siê Jezusowi 
Chrystusowi, poniewa¿ wszelki objaw czci, ho³du i mi³oœci wzglêdem Bo¿ego Serca odnosi siê 
w rzeczywistoœci do osoby samego Chrystusa". 

Nastêpca Leona XIII na stolicy œw. Piotra w Rzymie œw. Pius X zaaprobowa³ praktykê obchodzenia 
czerwca jako miesi¹ca Serca Jezusowego, przywi¹zuj¹c doñ kilka odpustów. Zaleci³ te¿ w 1906 roku, 
aby w uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca we wszystkich œwi¹tyniach ponawiano poœwiêcenie rodzaju 
ludzkiego.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 28,16-20).

Jedenastu uczniów uda³o siê do Galilei na górê, tam gdzie Jezus im poleci³. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus podszed³ do nich 
i przemówi³ tymi s³owami: Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. 
Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
SENS NAJWY¯SZY

Wed³ug wybitnego teologa, Karla Rahnera, jedn¹ z cech ¿ycia Trójcy 
Œwiêtej jest wzajemne potwierdzanie. Otó¿ jedna Osoba potwierdza 
dobroæ i piêkno dwu Innych oraz z pe³n¹ radoœci¹ poœwiadcza Ich 
wzajemn¹ mi³oœæ. Na Mszy œw. jest podobnie – Bóg potwierdza swoj¹ 
mi³oœæ wobec stworzenia („jesteœ moim dzieckiem, które kocham”), 
cz³owiek zaœ bóstwo i majestat Boga („jesteœ moim Bogiem, którego 
wielbiê”). 

Kolejna cecha ¿ycia Trójcy Œwiêtej to dzieciêctwo. Karl Rahner stwierdza, 
¿e nigdzie nie ma „czystszej gry, nie ma tu nic koniecznego, wszystko jest 
chciane i z radoœci¹ wyra¿ane”. Odnosi to do relacji Stwórcy wzglêdem 
stworzenia: równie¿ w tym odwo³aniu nie ma w Bogu najmniejszego 

przymusu, tylko czysta chêæ. Trójjedyny nie musi powo³ywaæ do ¿ycia ¿adnego stworzenia, aby móc 
„jeszcze bardziej” staæ siê Bogiem. Twórcze oraz podtrzymuj¹ce œwiat w istnieniu dzia³anie Boga 
jest „dzieciêc¹ gr¹”, bo odbywa siê bez ¿adnej presji, w do¬skona³ej wolnoœci mi³oœci. Odnosz¹c to 
do naszej ziemskiej liturgii: im wiêcej w niej dobrowolnoœci, bezinteresownego oddawania Bogu 
chwa³y i radoœci, tym jest piêkniejsza. Trzecia cecha ¿ycia Trójcy Œwiêtej to królewskoœæ. Oznacza 
ona, ¿e ¿ycie Trójcy Œwiêtej ma „sens najwy¿szy”, czyli nadaje znaczenie i pe³ny wymiar 
wszystkiemu, co dzieje siê poza nim. ¯ycie wewn¹trztrynitarne zawiera w sobie sens wszystkiego, 
co Ni¹ nie jest. A zatem my tak¿e ¿yjemy dziêki Trójcy Œwiêtej oraz dla Niej samej.

*   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 01 czerwca – œw. Justyn, mêczennik i filozof, ¿y³ w II w. Napisa³ wiele dzie³ 
w obronie wiary;
• w œrodê, 03 czerwca – œwiêci mêczennicy z Ugandy w Afryce, Karol Lwanga i jego 21 Towarzyszy, 
którzy zginêli 3 VI 1886 roku;
• w pi¹tek, 05 czerwca – œw. Bonifacy, biskup i mêczennik, benedyktyn, legat papieski na ca³e 
Niemcy. Zosta³ zamordowany wraz z 52 towarzyszami w dzieñ Zielonych Œwi¹t 5 VI 754 roku.

*   *   *   *   *   *   *
„Iœæ za Jezusem to z ludzkiego punktu widzenia nie jest dobry interes, bo oznacza 

s³u¿bê. Tak czyni³ Pan. I jeœli On daje ci mo¿liwoœæ bycia pierwszym, musisz zachowywaæ 
siê jak ostatni, to znaczy s³u¿yæ. A jeœli Pan daje ci mo¿liwoœæ posiadania dóbr, ty masz 
zachowywaæ siê s³u¿ebnie wobec innych. S¹ trzy rzeczy, trzy stopnie, które oddalaj¹ nas 
od Jezusa: bogactwa, zaszczyty i pycha. St¹d tak niebezpieczne s¹ bogactwa, 
bo prowadz¹ ciê ku zaszczytom i zaczynasz uwa¿aæ siê za wa¿nego. A gdy za takiego siê 
uwa¿asz, zadzierasz g³owê i gubisz siê”.

            papie¿ Franciszek
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Nadzieja wszystkich ludzi (c.d.)
Popiera³ te¿ intronizacjê Serca Jezusowego w rodzinach prowadzon¹ przez Ojca Mateo, który tak j¹ 

scharakteryzowa³: "Jest to oficjalne i spo³eczne uznanie królewskiej w³adzy Serca Jezusowego nad rodzin¹ 
chrzeœcijañsk¹, uznanie potwierdzone, uzewnêtrznione i utrwalone przez uroczyste umieszczenie obrazu 
Bo¿ego Serca na honorowym miejscu i odmówieniu aktu poœwiêcenia". Uwa¿a³ on, ¿e intronizacja nie jest 
niczym innym jak pe³n¹ realizacj¹ wszystkich ¿¹dañ przekazanych w Paray-le-Monial i wspania³ych obietnic 
towarzysz¹cych tym ¿¹daniom. Do tej dzia³alnoœci o. Mateo z najwy¿sz¹ aprobat¹ odnosi³ siê Benedykt XV, 
który widzia³ w niej szansê przeciwstawienia siê wspó³czesnemu z³u. Tê dzia³alnoœæ popierali wszyscy 
papie¿e, od œw. Piusa X zaczynaj¹c, a na b³ogos³awionym Janie XXIII koñcz¹c. W czasach jego pontyfikatu 
mia³o miejsce poœwiêcenie w 1919 roku bazyliki Serca Jezusowego na Montmartre w Pary¿u. Na jego 
polecenie jeden z o³tarzy w bazylice œw. Piotra w Rzymie przebudowano na o³tarz Serca Jezusowego 
nawi¹zuj¹cy w ornamentyce do objawieñ œw. Ma³gorzaty Marii 
Alacoque. Natomiast papie¿ Pius XI w Encyklice MISERENTISSIMUS 
REDEMPTOR wskazuje, i¿ nastêpnym istotnym elementem tego kultu 
jest wynagrodzenie: "Duch ekspiacji i wynagrodzenia odgrywa³ zawsze 
pierwsz¹ i g³ówn¹ rolê w kulcie Najœwiêtszego Serca Jezusa". 
Przypomina on równie¿ g³ówne praktyki tego kultu. "Spoœród praktyk, 
zwi¹zanych œciœlej z czci¹ Najœwiêtszego Serca Jezusa, wybija siê 
pobo¿na praktyka poœwiêcenia Sercu Jezusa samych siebie 
i wszystkiego, co posiadamy, a co zawdziêczamy odwiecznej mi³oœci 
Boga. (...) nale¿y do³¹czyæ obowi¹zek godnego zadoœæuczynienia, czyli 
wynagrodzenia". Dla rozwoju kultu Serca Bo¿ego wiele uczyni³ Pius XII, 
który wyda³ w 1956 roku Encyklikê HAURIETIS AQUAS. W niej w sposób 
bardzo jasny przed³o¿y³ teologiczne zasady, na których opiera siê to 
nabo¿eñstwo. Ukaza³ tak¿e historiê i rozwój tego nabo¿eñstwa oraz 
zachêca³, aby ten kult by³ praktykowany z wiêkszym zrozumieniem. "Czy¿ mo¿na znaleŸæ wznioœlejsz¹ 
formê pobo¿noœci nad kult Serca Jezusa? Có¿ lepiej odpowiada istocie religii chrzeœcijañskiej, co mo¿e 
skuteczniej zapobiec wspó³czesnym potrzebom Koœcio³a i rodzaju ludzkiego?(...) Jest on ze swej istoty 
kultem mi³oœci, któr¹ Bóg nam ukaza³ przez Jezusa, a dla nas samych stanowi on równoczeœnie okazjê 
do praktykowania mi³oœci wzglêdem Boga i bliŸnich". Wielk¹ wartoœæ kultu Serca Jezusa dostrzega³ 
B³ogos³awiony Jan XXIII, który w "Dzienniku dusz" zanotowa³ takie s³owa: "To nabo¿eñstwo pozostanie 
na zawsze najskuteczniejszym czynnikiem mego postêpu duchowego. Muszê ¿yæ jedynie dla Najœwiêtszego 
Serca Jezusa. Jestem kap³anem Serca Jezusa." Jako nastêpca œw. Piotra, Dobry Papie¿ powtórzy³ 
przed œmierci¹ s³owa œw. Ma³gorzaty Marii: "Jak s³odko jest umieraæ, gdy siê mia³o wytrwa³e nabo¿eñstwo 
do Najœwiêtszego Serca kogoœ, kto nas bêdzie s¹dzi³".  Pawe³ VI potwierdza³ i przybli¿a³ naukê swoich 
poprzedników. Jego zdaniem, w³aœciwy obraz Chrystusa zawiera siê w wypowiedzianych przez Niego 
s³owach: "Jestem cichy i pokornego Serca" (Mt 11, 29). Powtarza³ czêsto: "Dziœ trzeba mieæ serce wielkie, 
serce otwarte, które bierze swoj¹ miarê z Serca Chrystusa". W nabo¿eñstwie do Serca Jezusa podkreœla³ 
zw³aszcza wynagrodzenie, adoracjê i uczestnictwo w Eucharystii. Jednak ¿aden z papie¿y nie mówi³ 
tak du¿o o nabo¿eñstwie do Serca Pana Jezusa jak œw. Jan Pawe³ II, papie¿  wykorzystywa³ ka¿d¹ okazjê, 
by o tym przypominaæ. Jego nauczanie podejmowa³o i rozwia³o myœl Koœcio³a o kulcie Serca Bo¿ego. 
"Tajemnica Chrystusowego Serca przemawia³a do mnie od m³odych lat" - wyzna³ podczas jednej 
ze œrodowych audiencji generalnych. Doda³: "Teologia Serca Bo¿ego jest równoczeœnie programem ¿ycia. 
To jest program stary jak chrzeœcijañstwo. Teologia Boskiego Serca jest pewnym programem ¿ycia wiar¹". 
Wa¿nym elementem pobo¿noœci i duchowoœci Serca Bo¿ego jest adoracja eucharystyczna. œw. Jan Pawe³ II 
zachêca³, aby wierni adorowali Chrystusa obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie O³tarza. Przypomina³ 
te¿, czym by³ ten donios³y akt dokonany przez Leona XIII. Aktualnoœæ tego, co wydarzy³o siê 11 czerwca 
1899 roku, "zosta³a autorytatywnie potwierdzona w dokumentach moich poprzedników, którzy pog³êbili 
naukê o kulcie Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa i zalecali okresowe ponawianie aktu poœwiêcenia".(...) 
Ten kult zawiera orêdzie niezwykle aktualne w naszych czasach, poniewa¿ z Serca Syna Bo¿ego, umar³ego 
na krzy¿u, wytrysnê³o wiekuiste Ÿród³o ¿ycia, które daje nadziejê ka¿demu cz³owiekowi.
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(w koœciele na cmentarzu)

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ obchodzimy uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy. Wyznajemy wiarê w Jednego Boga 
w Trzech Osobach, pochylamy siê nad tajemnic¹ wewnêtrznego ¿ycia Boga i dziêkujemy 
Mu za chrzest œwiêty, który daje nam udzia³ w tym ¿yciu.   

2. Jutro – Dzieñ Dziecka i rozpoczêcie nabo¿eñstw czerwcowych. Litaniê do Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa odmawiaæ bêdziemy codziennie po Mszy Œwiêtej o godz. 18  
a w niedzielê po Mszy Œwiêtej o godzinie 11 .

3. W czwartek – pierwszy w czerwcu – obowi¹zkowa uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi 
Pañskiej, nazywana dawniej uroczystoœci¹ Bo¿ego Cia³a. Msze Œwiête w naszym koœciele 
o godz. 7 , 9 , 11  i 18 . Po Mszy Œwiêtej celebrowanej o godz. 11 – wyruszy procesja 
(eucharystyczna) do czterech o³tarzy. Prosimy o pomoc w przygotowaniu o³tarzy, 
które bêd¹ ustawione w tych samych miejscach, co w latach ubieg³ych. 

4. W ramach tak zwanej oktawy Bo¿ego Cia³a ka¿da Msza Œw. o godz. 18  rozpoczynaæ siê 
bêdzie wspólnym œpiewem Nieszporów. 

5. W tym tygodniu przypadaj¹ tak¿e pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca.
     Wasz Proboszcz

„Przymierza mi³oœci miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, przymierza na ca³e ¿ycie nie mo¿na 
improwizowaæ z dnia na dzieñ. Œluby ekspresowe nie istniej¹. Trzeba popracowaæ nad 
mi³oœci¹, trzeba wyruszyæ w drogê. Tego przymierza trzeba siê uczyæ, dopracowywaæ je. 
Powiedzia³bym, ¿e przymierze to jest swoistym rêkodzie³em. Aby dwa ¿ycia mog³y siê staæ 
jednym ¿yciem, niezbêdny jest cud, cud wolnoœci i serca, z ufnoœci¹ w wierze. Na tym polu 
powinno siê chyba robiæ du¿o wiêcej, bo nasze «wspó³rzêdne uczuciowe» trochê siê 
popl¹ta³y. Ten, kto domaga siê wszystkiego i natychmiast, potem te¿ poddaje siê nagle 
i we wszystkim, przy pierwszej trudnoœci czy okazji. Nie ma nadziei na zaufanie i wiernoœæ 
daru z siebie, jeœli dominuje nawyk konsumowania mi³oœci jako swoistego «integratora» 
zadowolenia psychofizycznego. Nie tym jest mi³oœæ! Narzeczeñstwo jasno okreœla wolê 
wspólnego strze¿enia czegoœ, czego nigdy nie mo¿na kupiæ ani sprzedaæ, zdradziæ 
czy porzuciæ, niezale¿nie od tego, jak bardzo kusz¹ca by³aby oferta”.
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*   *   *   *   *   *   *

            papie¿ Franciszek
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