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WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Serce Jezusa i Serce Maryi to dwa niero-

zerwalnie ze sobą związane symbole mi-
łości. Dlatego też wspomnienia Ich doty-
czące obchodzone są dzień po dniu, w pią-
tek i sobotę po drugiej niedzieli po uroczy-
stości Zesłania Ducha Świętego.

Kult Serca Maryi ma bardzo długą histo-
rię sięgającą nawet XII wieku, jednak
współcześnie najbardziej się do niego przy-
czyniły objawienia w Fatimie w 1917 roku.
gdzie Maryja zaleciła wynagradzanie za
grzechy świata, poprzez przyjmowa-
nie Komunii świętej  i odprawianie nabo-
żeństwa pierwszych sobót miesiąca do jej
Niepokalanego Serca.

W 25 rocznicę objawień  13 październi-
ka 1942 r., papież Pius XII ogłosił całemu
światu, że poświęcił wszystkich ludzi na
świecie opiece Niepokalanego Sercu Ma-
ryi. Poszczególne kraje dodatkowo skła-
dały samodzielnie akt poświęcenia. W Pol-
sce zawierzenia naszego narodu Niepoka-
lanemu Sercu Maryi dokonał kardynał Au-
gust Hlond dopiero po zakończeniu II
wojny światowej - 8 września 1946 r. Od-
było się to na Jasnej Górze w obecności
całego Episkopatu.    AP

Odnowienie poświęcenia się Niepoka-
lanemu Sercu N.M.P.

Matko Niepokalana, całą ufność
naszą pokładamy w potędze Twojego
orędownictw, w macierzyńskiej dobro-
ci Twojego Serca. Posłuszni Twojej
woli i poleceniom Ojca Świętego, po-
święciliśmy się Tobie wszyscy razem.
Obecnie odnawiamy uroczyście  to
nasze poświęcenie Twemu Niepokala-

nemu Sercu.“O przedobra Matko!
Niech Serce Twoje stoi na straży serc
naszych, niech jako wzór jaśnieje w
naszych rodzinach i parafiach!  O
Maryjo, broń czystości obyczajów,
osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj
rodziców do ofiarności, dzieci do po-
słuszeństwa i karności. Ogniska ro-
dzinne niech płoną prawdziwą poboż-
nością i trwałą miłością. Sercu Twemu
polecamy wszystkich nieobecnych w
domu rodzinnym, na drogach życia
błądzących, grzesznych. Strzeż ich o
Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla
sierot i ubogich. Z miłości dla Twego
Serca  chcemy spełniać wszystkie pra-
gnienia Serca Jezusowego, żyć wedle
przykazań Bożych, według nauki
Chrystusa i Kościoła. Będziemy często
duszę oczyszczać z grzechów i zasilać
ją Chlebem Życia. Pomóż nam o Ma-
ryjo wykonać te postanowienia, przyj-
mij to poświęcenie nasze, wyproś łaski
konieczne do uświęcenia życia osobi-
stego i rodzinnego. Okaż się nam
Matką i prowadź do Jezusa. Amen.
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znać wiarę jak Maryja. Po Eucharystii Godzina Fatimska. Wszystkie prośby i podzięko-
wania do Matki Bożej prosimy składać do skarbony przy wejściu do kościoła. Na nabo-
żeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę
- 12 czerwca Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku do kancelarii lub zakrystii.

10.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. zaś w czwartki i soboty od godz. 17.00 - 18.00.

11. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kapłani odprawią
w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

12.Grupa KIK naszej parafii organizuje w dniach 11-13 czerwca br. pielgrzymkę
autokarową do sanktuariów: św. Józefa w Kaliszu i Matki Bożej Licheńskiej.
Szczegóły i zapisy – wg programu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń.

13.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

14.Prosimy o dostosowanie się do przepisów sanitarnych: obowiązek noszenia mase-
czek, zachowania 2 metrowego odstępu między sobą, a także o zajmowanie tylko tych
miejsc, które oznaczone są białymi kartkami. Przy drzwiach wejściowych są dostępne
płyny do dezynfekcji rąk. W naszym kościele, może przebywać jednorazowo 370
osoby. Jest 290 miejsc siedzących i 80 stojących.  Wyznaczyliśmy  w naszym ko-
ściele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami, w którym można przy-
jąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.
O 20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca.

15.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie fi-
nansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii. Takie solidarne dzia-
łanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.  Nr konta Parafii
Pod wyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”.

16.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Podziękowa-
nia dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół.
W sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego
kościoła. Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na konto
bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (07 -13 CZERWIEC 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (07.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/w intencji Elżbiety i Lecha Mazurek-Mieczyńskich z prośbą o Boże błog.
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Gustawa, ++ jego rodziców i rodzeństwo

2/za + Barbarę Czuczeło w 2 r. śm.

WTOREK (08.06.2021 r.) - Wspomnienie św. Jadwigi, Królowej
  7.00 1/w intencji Hanny z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski z prośbą o Boże błog. dla niej i rodziny
2/za + Genowefę Mikos w kol. r. śm.

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Jerzego Handy w 1 r. śm.,

2/w intencji Rity, z prośbą o zdrowie
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (09.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za++Zofię, Andrzeja i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę,++ dziadków: Froń i Wilk

2/za + Czesława Sikorę w 7 r. śm. (od żony, dzieci i wnuków)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji ks. Piotra Piekło z ok. 40 r. ur., dziękując Bogu za dar życia,

prosząc o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność ł.powołania i dar zdrowia
2/w intencji Alicji Jany z ok. 50 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą  o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
Homilia: Uczniowie Chrystusa karmią się Jego Ciałem w Eucharystii

18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (10.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodz.: Elżbietę i Bronisława Chwila,++ z rodzin: Bednorz, Chwila i Kania

2/za + Reginę Remiel we wspomnienie urodzin, z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Franciszka Skrzypca w 20 r. śm.,++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za ++ rodz: Alfreda i Annę, ++ ciocie: Helenę, Elfrydę, Hildegardę, kuzyna Diete-
ra, ++ dziad: Marię i Karola Pyrsz, ++ wujków: Waltera, Herberta, Ewalda Sosna

PIĄTEK (11.06.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
  7.00 1/za + Rudolfa Olmę (od rodziny Nowaków z Będzina)

2/w intencji Lidii Grychnik z ok. 90 r. ur., dziękując za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog.

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne do NSPJ   
18.00 1/w intencji młodzieży

2/za + męża Waldemara Sobotę we wspomnienie urodzin

SOBOTA (12.06.2021 r.) - Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Antoniego w int.Julii w 3 r. ur.,

oraz jej rodziców, z prośbą o światło Ducha św. i spełnienie woli Bożej w ich życiu
2/za ++ Piotra i Marię Bryła, brata Huberta, bratową Krystynę i ++ z rodz.z obu stron

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
2/za + m. Antoniego Serokę z ok. im., ++ rodz. z obu stron, ++ siostry i szwagrów

Homilia: Wyznać wiarę jak Maryja

NIEDZIELA (13.06.2021 r.) - XI NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + Leokadię Kucharz (od rodziny Rokickich i Misków z Kielc)
  9.30 - za + Henryka Korzeniowskiego (od rodziny Sablik)
11.00 - w intencji Franciszka Świerczyńskiegow 1 r. ur.,
12.30 - z prośbą o zdrowie dla Romana
16.30 - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 - za + Janusza Burzawę oraz ++ jego rodziców: Janinę i Franciszka Burzawów
20.00 - za + Mirosława Suszek (od rodziny Dzidek)

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (6 czerwca 2021)
  1.W niedziele  o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do NSPJ.
  2.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na Wydział Teologiczny UŚ.

Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na
prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont
schodów wyjściowych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 13 czerwca.

  4.W poniedziałek (7.06) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Diakonii Litur-
gicznej w kościele.

  5.W środę (9.06), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do MB Uzdr.
Chorych z błog. lourdzkim. Homilia nt. Uczniowie Chrystusa karmią się Jego Ciałem
w Eucharystii. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy
ogłoszeń, każdego dnia, można składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą
odczytane w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo przynosimy świece z okapnikiem.

  6.W piątek (11.06) obchodzimy Uroczystość NSPJ. O godz. 17.30 odprawimy nabożeń-
stwo z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa. Piątek z racji Uroczystości nie jest dniem pokutnym.

  7.Zapraszamy całą młodzież naszej parafii na Mszę św. młodzieżową w naj-
bliższy piątek (11.06) o 18.00, wcześniej okazja do spowiedzi.

  8.W sobotę (12.06) w wigilię objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy wszystkich
na CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą św. w intencji
wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy św. rozważymy konferencję nt. Wy-
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Bo¿e Cia³o - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
3 czerwca bieżącego roku obchodzili-

śmy Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa, zwaną również Bożym
Ciałem. Święto to zostało ustanowione
w XIII po to, abyśmy w uroczysty spo-
sób mogli podziękować Bogu za cudow-
ny dar Eucharystii. Pomysłodawcą tego
święta był sam Jezus Chrystus, który w
1245 roku objawił się św. Juliannie z
Cornillon i zażądał ustanowienia osob-
nego święta ku czci Najświętszego Sa-
kramentu. Miał to być czwartek po nie-
dzieli Świętej Trójcy. Po zbadaniu wyżej
wymienionego objawienia, biskup Liege
Robert postanowił wypełnić życzenie
Pana Jezusa i w roku 1246 zorganizował
pierwszą procesję eucharystyczną. Na
ostateczne ustanowienie święta Bożego
Ciała miał wpływ cud, jaki wydarzył się
w miejscowości Bolsena. W trakcie od-
prawiania Mszy Świętej, już po Przeisto-
czeniu, kapłan potrącił ręką kielich. W
wyniku tego zdarzenia kilka kropli wina
wylało się na korporał. Przerażony ka-
płan zobaczył na własne oczy, że krople
wina zmieniły się w krew Chrystusa. Pla-
my te są widoczne do dzisiaj, a święty
korporał można podziwiać w katedrze w
Orvieto. W tamtym czasie na dworze pa-
pieskim przebywał św. Tomasz z Akwi-
nu. Ówczesny papież Urban IV zlecił mu
więc opracowanie tekstów liturgicznych
Mszy świętej i Oficjum. Tekstów tych
używa się do dziś. 

Ze świętem Bożego Ciała wiążą się
symbole, które swoimi korzeniami się-
gają czasów pogańskich. Do najważniej-
szych należy monstrancja, czyli złoty kie-
lich, w którym umieszczone jest mistycz-
ne ciało Chrystusa. Niegdyś był to sym-
bol Wielkiej Matki, a naczynie to koja-
rzono z narodzinami, śmiercią i odrodze-
niem. Tę symbolikę przejęło później
chrześcijaństwo, które odwróciło pra-
dawne reguły: kielich z hostią zaczął wy-
obrażać ciało Chrystusa i świętego Gra-

ala, zaś księżyc stał się atrybutem Matki
Bożej.

W dniu Bożego Ciała przygotowywa-
ne są cztery ołtarze, które symbolizują
cztery strony świata, cztery żywioły oraz
cztery ewangelie, a więc panowanie
Chrystusa nad całym światem. 

Jezus Chrystus ustanowił Najświętszy
Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy.
Już kilka miesięcy przed Jego ustanowie-
niem obiecał swoim wiernym, że da im
na pokarm własne ciało, które będą mo-
gli spożywać tak, jak spożywają chleb
powszedni. Zaznaczył jednak, że będzie
to pokarm wyjątkowy, dużo lepszy niż
manna, ponieważ da im życie wieczne.

Eucharystia jest naszym największym
skarbem, kluczem do zbawienia, na-
miastką nieba na ziemi. Dla człowieka
wierzącego nie ma nic cenniejszego. Po-
dziękujmy Bogu należycie za ten wyjąt-
kowy dar wzięciem udziału w uroczystej
procesji.     Agnieszka K.
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zawsze można go zastąpić białym. Ko-
lejny kolor to czerwony. Ta barwa szat
liturgicznych związana jest z Duchem
Świętym i z męczeństwem.

Czerwieni używa się w Wielki Piątek,
następnie przy wspomnieniu świętych,
którzy byli męczennikami, ponieważ ko-
lor ten oznacza krew przelaną za Chry-
stusa. Używa się go również gdy obcho-
dzone są święta związane z Duchem
Świętym, na przykład Zesłanie Ducha
Świętego. Te dwie rzeczywistości – Duch
Święty i męczeństwo – ściśle się ze sobą
łączą. Nie da się oddać życia za wiarę i
w imię Chrystusa, jeśli wcześniej nie
przyjdzie do nas prawdziwie Duch Świę-
ty i nie dotknie Swoją mocą naszego
życia.

W dwóch okresach w liturgii – w Ad-
went i w Wielki Post pojawia się kolor
fioletowy. Symbolizuje on pokutę i ocze-
kiwanie. Jest to kolor uniżenia, nawra-
cania się, umartwienia, a jednocześnie
wyczekiwania zmian. Podczas Mszy
wspominających zmarłych stosuje się tę
barwę, czyli na przykład w listopadzie w
okolicy Dnia Zadusznego, a także pod-
czas pogrzebów. Wymiennym kolorem
pogrzebowym jest czarny, ale używa się
go bardzo rzadko. Wśród kolorów szat
liturgicznych istnieje jeszcze kolor różo-
wy, który pojawia się tylko dwa razy w
roku w tak zwane niedziele radości – w
trzecią niedzielę Adwentu oraz w czwartą
niedzielę Wielkiego Postu.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

20.05. – Po wieczornej Mszy św. roz-
poczęło się spotkanie naszej grupy para-
fialnej KIK. Tematem było podsumowa-
nie dotychczasowych spotkań nt. Eucha-
rystii jako misterium naszej wiary.

Ks. Artur scharakteryzował i omówił ten
temat na bazie dokumentów Soboru Wa-
tykańskiego II. Eucharystia ma sens we

wspólnocie. Jest źródłem naszego zjed-
noczenia. Daje nam siłę i moc, jednoczy
nas wiernych. W niej uosabia się nasze
dzieło odkupienia. Wszystkie inne sakra-
menty są zorientowane na sakrament
Eucharystii.

Ona ma wymiar eklezjalny, Kościół nie
może istnieć bez Eucharystii. Jej liturgia
podlegała ewolucji,  zreformował ją So-
bór Watykański II.

W Eucharystii uosabia się teologia ka-
płaństwa powszechnego, włącza ona
wiernych w jej   celebrację,  uwidacznia
pojęcia kapłaństwa powszechnego i ka-
płaństwa sakramentalnego. Jest sakra-
mentem najbardziej nas uświęcającym;
rozwija, pomnaża i przekazuje miłość.
Stanowi również kompendium rad ewan-
gelicznych – wiary, nadziei i miłości.

Na zakończenie swoje refleksje wypo-
wiedzieli uczestnicy spotkania.    AP / ZO

23.05. - Na Mszy św. o godz.17.00 ks.
Biskup Adam Wodarczyk udzielił Sakra-
mentu Bierzmowania 52 osobom. Ota-
czajmy modlitwą młodzież naszej para-
fii, aby tak jak powiedział ks. Biskup
odkrywali moc Ducha Świętego w swo-
im życiu, a poprzez otrzymane od Niego
dary jeszcze głębiej doświadczali tajem-
nicy Boga i mężnie wyznawali wiarę,
postępując wg. jej zasad. Biskup Adam
zwracając się do bierzmowanych podkre-
ślił, że jako chrześcijanie nigdy nie są w
Kościele osamotnieni.

Dlatego też dołóżmy wszelkich starań,
aby odczuli, że jesteśmy z nimi, wspie-
rając ich zarówno modlitwą jak i troską
o ich dojrzałe życie chrześcijańskie.

25.05. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, która przeplatana
była odczytywanymi przez ks. Dawida
fragmentami z Pisma Świętego oraz pie-
śniami. Podczas modlitwy była możli-
wość podejścia do ołtarza, aby zbliżyć
się, „dotknąć” Jezusa ukrytego w Naj-
świętszym Sakramencie.         Bożena S.
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Najświętsze Serce
- znak miłości Boga do ludzi

Uroczystość Naj-
świętszego Serca Je-
zusa Kościół katolicki
obchodzi w piątek po
oktawie Bożego Cia-
ła. Uroczystość ta wy-
raża prawdę, którą za-
pisał św. Jan Apostoł:
„Bóg jest miłością”.

Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczy-
stości zwracają uwagę przede wszystkim
na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest
najpełniejszym symbolem.

Już starożytni pisarze chrześcijańscy
podkreślali, że z przebitego Serca Jezu-
sa narodził się Kościół i sakramenty:
chrzest z wody, która wypłynęła z prze-
bitego boku Chrystusa oraz Eucharystia
z Jezusowej krwi.

Początki kultu Serca Jezusowego wi-
doczne są już w wiekach średnich, kie-
dy to pojawia się nabożeństwo do Serca
Jezusowego. Od XVII wieku kult Naj-
świętszego Serca rozszerza się na cały
Kościół. Główna jednak zasługa w roz-
powszechnieniu nabożeństwa do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przypada
skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgo-
rzacie Marii Alacoque (1647-1690). Pan
Jezus wielokrotnie objawiał świętej swo-
je Serce, a wiernym, którzy będą odda-
wać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wie-
le łask (tzw. obietnice Serca Jezusowego).

W piątek 10 czerwca 1675 r., po okta-
wie Bożego Ciała, miało miejsce ostat-
nie objawienie Jezusowego Serca świę-
tej Małgorzacie Marii Alacoque. Kiedy
Małgorzata klęczała przed tabernakulum
w czasie nawiedzenia Najświętszego Sa-
kramentu, ukazał się jej Chrystus, odsło-
nił swoje Serce i powiedział:

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowa-
ło ludzi, że nie szczędziło niczego aż do
zupełnego wyniszczenia się dla okaza-
nia im miłości, a w zamian za to dozna-

je od większości ludzi tylko gorzkiej nie-
wdzięczności, wzgardy, nieuszanowa-
nia, lekceważenia, oziębłości i święto-
kradztw, jakie oddają mu w tym Sakra-
mencie Miłości. Dlatego żądam, aby
pierwszy piątek po oktawie Bożego Cia-
ła był odtąd poświęcony jako osobne
święto ku czci Mojego Serca i na wyna-
grodzenie Mi przez komunię i inne prak-
tyki pobożne zniewag, jakich doznaję”.

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alaco-
que dwanaście obietnic, dotyczących
czcicieli Jego Serca:“
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu,

a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsię-

wzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źró-

dło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do dosko-

nałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wi-

zerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo

rozszerzały, będą miały imię swoje
wypisane w Sercu moim.

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc
  nawet najzatwardzialszych.

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mo-
jego przyrzekam tym wszystkim, którzy
będą komunikować w pierwsze piątki
miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzę-
du w intencji wynagrodzenia, że miłość
moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w
mojej niełasce, ani bez Sakramentów
świętych, a Serce moje będzie im pewną
ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Pierwszym z papieży, który zatwierdził
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a tak-
że święto dla niektórych diecezji i zako-
nów był Klemens XIII. Uczynił to w roku
1765 - a więc prawie sto lat po wspo-
mnianych objawieniach. Papież Pius IX
w roku 1856 rozszerzył święto Serca

Pana Jezusa na cały Kościół, z kolei Leon
XIII, 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu
Jezusowemu w opiekę cały Kościół i ro-
dzaj ludzki.

Istnieją rożne formy czci Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Wiele z nich zo-
stało przedstawionych św. Małgorzacie
w czasie siedemnastowiecznych obja-
wień. Pierwszą z nich jest coroczna uro-
czystość, obchodzona w piątek po okta-
wie Bożego Ciała (w tym roku przypada
11 czerwca). Do najbardziej powszech-
nych przejawów kultu należą:

Poświęcenie w sposób szczególny Ser-
cu Pana Jezusa całego miesiąca czerw-
ca; w polskich kościołach codziennie
odprawiane są nabożeństwa czerwcowe,
podczas których odmawiamy litanię ku
czci Najświętszego Serca.

Obchodzenie pierwszych piątków mie-
siąca – Pan Jezus obiecał św. Małgorza-
cie, że kto przez dziewięć kolejnych
pierwszych piątków przystąpi do Komu-
nii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodze-
nie za grzechy własne i rodzaju ludzkie-
go, ten otrzyma łaskę śmierci w stanie
łaski uświęcającej, a więc uniknie ognia
wiecznego.

Godzina święta - wierni w nocy z
czwartku na pierwszy piątek miesiąca
adorują (chociaż przez godzinę) Naj-
świętszy Sakrament dla uczczenia kona-
nia Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym.

Poświęcanie Sercu Pana Jezusa całych
państw i narodów (poświęcenie narodu
polskiego NSPJ odbyło się po raz pierw-
szy w roku 1921).

Najświętsze Serce Pana Jezusa jest sym-
bolem jedności nas wszystkich z Chry-
stusem, a także Jego przeogromnej mi-
łości do każdego człowieka, zwłaszcza
grzesznego. Jest Ono wielkie, ponieważ
potrafi przebaczać. Kościół chce przez
uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa rozbudzić w ludziach miłość do
Boga, zmobilizować do walki ze słabo-
ściami, a także przebłagać za grzechy
nasze i innych ludzi. Joasia

Eucharystia odkrywana małymi
krokami – Szaty liturgiczne
Szaty liturgiczne w ciągu roku zmie-

niają swoje kolory w zależności od okre-
su roku liturgicznego oraz od poszcze-
gólnych dni świątecznych.

Jednym z kolorów jest zielony – przy-
porządkowany do tak zwanego okresu
zwykłego, czyli do wszystkich dni w
roku, które nie są dniami niezwykłymi –
we wszystkie dni powszednie, które nie
są Wielkim Postem, Wielkanocą, Bożym
Narodzeniem, Adwentem lub innymi
świętami. Ta barwa oznacza nadzieję i
nasze oczekiwanie wszelkiego dobra z
ręki Pana Boga. Kiedy podczas Mszy
pojawia się ten kolor możemy pomyśleć,
że nie świętujemy Pana Jezusa małego,
dużego, cierpiącego ani zmartwychwsta-
łego, tylko nareszcie całego. Nie jest to
przecież okres mniejszych lub mniej waż-
nych tajemnic, ale czas, gdy możemy cie-
szyć się wszystkimi tajemnicami czyli
wszelkim dobrem, które zrobił dla nas
Pan Bóg. Kolejną barwą szat liturgicz-
nych jest biel.

Koloru białego używa się: w okresie
Zmartwychwstania Pańskiego czyli przez
sześć tygodni, zaczynając od Wielkano-
cy, następnie w okresie Bożego Narodze-
nia czyli od uroczystości Bożego Naro-
dzenia do Niedzieli Chrztu Pańskiego, a
także we wszystkie święta Jezusowe nie-
związane z Jego męką, we wszystkie
święta wspominające Maryję i świętych,
ale tych, którzy nie byli męczennikami.
Biały to świąteczny kolor, który symbo-
lizuje niewinność, czystość, zwycięstwo.
Czasem księża wychodzą na Mszę w zło-
tych ornatach albo w białych ze złotymi
elementami. Kolor złoty to w rzeczywi-
stości wariant koloru białego liturgiczne-
go, który z racji wysokiej rangi danej uro-
czystości, został podkreślony zdobienia-
mi. Kolor biały zastępuje również wszyst-
kie inne kolory czyli jeśli z jakichś przy-
czyn nie jest dostępny odpowiedni kolor
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