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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

19 czerwca 2022

Parafialna Rada Ekonomiczna sk³a-
da podziêkowania Parafianom za
ofiarnoœæ i odpowiedzialnoœæ w trud-
nym dla nas wszystkich okresie pan-
demii. Mimo, ¿e pandemia powoli wy-
gasa, pojawia siê wiele innych proble-
mów zwi¹zanych z kosztami utrzyma-
nia parafii – wynikaj¹cych chocia¿by
ze wzrostu cen mediów i remontów.
Nie wszyscy te¿ parafianie wrócili w
sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz
ze wzglêdów zdrowotnych uczest-
nicz¹ we Mszach œw. dziêki transmi-
sjom internetowym. Dlatego Parafial-
na Rada Ekonomiczna w dalszym ci¹-
gu podtrzymuje proœbê o finansowe
wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœred-
nio na konto parafii – co pozwoli nam
przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr
konta:  42 1050 1214 1000 0023 1548
9068 tytu³ wp³aty: „darowizna na cele
kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za prze-
kazanie darowizn!

07.06. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Podczas modlitwy
rozwa¿ony zosta³ fragment Ewangelii z
dnia (Mt 5, 13-16). Nastêpnie w modli-
twie spontanicznej pos³ugiwaliœmy siê
wezwaniami z litanii do Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa. Spotkanie zakoñczy-
³o siê Apelem Jasnogórskim.

08.06. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Cho-
rych. Podczas nabo¿eñstwa odczytane
zosta³y proœby i podziêkowania oraz od-
œpiewane wezwania do MB Uzdrowie-
nia Chorych. Nabo¿eñstwo zakoñczy³o
siê b³ogos³awieñstwem lourdzkim.

09.06. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
spotkanie „U Ÿróde³ wiary”. Podczas spo-
tkania wyg³oszona zosta³a konferencja nt.
„Darów Ducha Œwiêtego”. Po konferen-
cji osoby ze wspólnoty podzieli³y siê
œwiadectwami ¿ycia, a po nich uczestni-
cy dzielili siê refleksj¹ po wys³uchaniu
konferencji oraz odpowiadali na pytania:
co zrobi³em dla Jezusa w ostatnim tygo-
dniu, co Jezus zrobi³ dla mnie.    Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Ma³e przypomnienie...

Piêæ warunków
sakramentu pokuty

1. Rachunek sumienia.
2. ¯al za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. SpowiedŸ.
5. Zadoœæuczynienie Panu Bogu

i bliŸniemu.

Siedem grzechów g³ównych

1. Pycha.
2. Chciwoœæ.
3. Nieczystoœæ.
4. Zazdroœæ.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu

i w piciu.
6. Gniew
7. Lenistwo.

KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  8.W pi¹tek (24.06) obchodzimy Uroczystoœæ NSPJ. O godz. 17.30 odprawimy
nabo¿eñstwo z przeb³aganiem i dziêkczynieniem oraz Aktem poœwiêcenia rodza-
ju ludzkiego Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa. Podczas ka¿dej Mszy œw. przed
koñcowym b³ogos³awieñstwem odmówimy modlitwê odnowienia Aktu Poœwiê-
cenia Narodu Polskiego Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa. Pi¹tek z racji Uro
czystoœci nie jest dniem pokutnym.

  9.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸ-
niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia
jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kan-
celarii Parafialnej.

10.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kap³ani odprawi¹
w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

11. Wszystkie dary ¿ywnoœciowe dla uchodŸców wojennych z Ukrainy ci¹gle
mo¿na sk³adaæ ca³odobowo w Katowicach-Caritasie, ul. Dêbowa 23.

12. Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ godziny
przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kap³ani nie bêd¹ spowiadaæ po
rozpoczêciu Mszy œw. W razie koniecznoœci ksi¹dz bêdzie do dyspozycji po Mszy œw.
Osoby s³abo s³ysz¹ce bêd¹ mog³y skorzystaæ z zamykanego konfesjona³u, który znajduje
siê przy kaplicy œw. Antoniego. Chêæ odbycia takiej spowiedzi prosimy zg³aszaæ kap³ano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

13.Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w procesji Bo¿ego Cia³a i œwiadectwo wiary.
14.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-

wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³..W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a.

Serdecznie zapraszamy na piesz¹ pielgrzymkê do Czêstochowy w terminie od
25-27.06.2022 r. Pielgrzymka to czas intensywnej modlitwy, wysi³ku i radoœci z
przebywania we wspólnocie. Szczegó³y na plakatach przy wyjœciu z koœcio³a. Za-
pisy w kancelarii parafialnej.
Zapraszamy te¿ na autokarow¹ pielgrzymkê do Czêstochowy. W programie Dro-
ga Krzy¿owa i Eucharystia o godz. 13.30 przed Obrazem Pani Jasnogórskiej. Wraz
z pieszymi pielgrzymami bêdziemy zawierzaæ Maryi nasz¹ parafiê i wszystkie
intencje pielgrzymkowe. Wyjazd z przed koœcio³a 27.06.2022r. o godz. 8.00. Koszt
35 z³. Zapisy w kancelarii parafialnej.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (20 - 26 CZERWIEC 2022)

PONIEDZIA£EK (20.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a Waldemara w 27 r. œm., ++ z rodziny: Herich i Piekarski

2/za + Ludmi³ê Balcerek z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie i ³askê wiecznego zbawienia
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ Irenê i Zygfryda Chudziñskich w kol. r. œm., z proœb¹ o dar nieba

2/za + mê¿a Emila Kleszcza w 17 r. œm, ++ córkê Ewê w 2 r. œm. i ziêcia
Wojciecha, ++ rodziców oraz + + szwagierkê Teresê i  Jerzego Zimolong

3/za +Krystynê Brachaczek z proœb¹ o radoœæ ¿.wiecznego (od rodz.Klimek i Miku³a)
WTOREK (21.06.2022 r.) - Wspomnienie œw. Alojzego Gonzagi, zak.
  7.00 1/za + Zofiê Kramsk¹ w kol. r. œm.,

2/za + Joannê Baranowsk¹ we wspomnienie urodzin
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Kazimierza WoŸniaka w 5 r. œm. i ++ z pokrewieñstwa

2/za ++ rodziców: Ró¿ê i Ludwika Turskich, ++ siostrê Celinê i ziêcia Joachi-
ma oraz ++ teœciów: Mariannê i Franciszka WoŸniaków

3/za + Miros³awa Suszek i ++ z rodziny
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (22.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Jana Mikosa z ok. 75 r. ur., z podziêkowa-

niem za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e
2/za ++ Jerzego i Stefaniê ̄ akowskich, ++ z rodziny: Gowarzewskich, Griess-

graberów oraz ++ przyjació³ i nieprzyjació³
  7.30 - Ró¿aniec
18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity

2/w intencji Salomei i Bogdana z ok. 37 r. œl., dziêkuj¹c za dar ¿ycia i Sakra-
ment Ma³¿eñstwa, z proœb¹ o dary Ducha œw., zdrowie i wszelkie ³aski

3/za++Boles³awê w 2 r.œm. i jej c.Jadwigê w 3r.œm.++ Karola i jego ¿onê W³adys³awê
18.45 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
CZWARTEK (23.06.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA ŒW. JANA CHRZCICIELA

  7.00 - za ++ s¹siadów: Stefaniê i Jana Soæko (od pañstwa Krasowskich)
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji dzieci i m³odzie¿y na zakoñczenie Roku Szkolnego

2/w intencji ministrantów naszej parafii i ich rodziców z okazji zakoñ-
czenia roku formacyjnego

3/za + ojca W³odzimierza, ++ dziadków: Annê i Micha³a oraz Mariê i Bazyle-
go, aby Bóg przyj¹³ ich do chwa³y nieba

PI¥TEK (24.06.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
  7.00 1/w intencji Bogu wiadomej

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo przeb³agalno-dziêkczynne z Aktem Poœwiêcenia Rodzaju Ludz-

kiego Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa.    
18.00 1/za + Tadeusza Górnickiego w kol. r. œm., + jego ¿onê Mariê, ++ rodziców:

Karolinê i Edwarda  i ++ rodzeñstwo, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

2/za ++ rodziców: Alojzê i Jana Chor¹¿y oraz ++ z rodziny
SOBOTA (25.06.2022 r.) - Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/w intencji Wieñczys³awa Saby z ok. 70 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe
³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og.

3/intencja wolna
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Jacentego Jêdrusika w 9 r. œm., ++ Gerdê i Rudolfa Kœciuczyk oraz

innych ++ z rodzin: Kœciuczyk, Jêdrusik oraz Zemela
2/za + Ró¿ê Smolarczyk w 1 r. œm.

NIEDZIELA (26.06.2022 r.) - XIII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + Urszulê Gieracz
  9.30 - za + Wojciecha Froelicha z proœb¹ o ¿ycie wieczne
11.00 - w intencji Lilianny z ok. 7 r. ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski

z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³og. i opiekê Anio³a Stró¿a
12.30 - w intencji Zenona w 80 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski, z proœb¹

o zdrowie, Bo¿e b³og. w dalszym ¿yciu dla jubilata i rodziny (Te Deum)
16.30 - Nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
17.00 - do Opatrznoœci B. z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsze B.b³og., zdrowie

i dary D. œw. dla Reginy i Tadeusza z ok. 25 r. œl. oraz dla rodziny i przyjació³ (TD)
20.00 - za + mê¿a Józefa w 1 r. œm. (od ¿ony i synów z rodzinami)

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (19 czerwca 2022)

  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu
o godz. 18.00.  Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.W niedziele o godz. 16.30 zapraszamy na nabo¿eñstwa czerwcowe do NSPJ.
  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na utrzymanie nasze-

go koœcio³a i parafii. W przysz³¹ niedzielê (26.06) kolekta bêdzie przeznaczona
na Stolicê Apostolsk¹ - Œwiêtopietrze.

  4.W œrodê (22.06) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw.
Rity, patronki spraw beznadziejnych. Po Mszy œw., ok. godz. 18.45 nabo¿eñ-
stwo po³¹czone z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy Œw. Ricie (obok
kaplicy œw. Barbary) mo¿na sk³adaæ kartki z wypisanymi proœbami i podziêko-
waniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzieli-
my b³ogos³awieñstwa relikwiami œw. Rity.

  5.Uroczystoœæ Narodzenie œw. Jana Chrzciciela, zosta³a w tym roku przeniesiona
na czwartek 23 czerwca

  6.Dzieci i m³odzie¿ zapraszamy na Mszê œw. na zakoñczenie roku szkolnego, któr¹
odprawimy w czwartek (23.06) o godz. 18.00 .

  7.W czwartek (23.06) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œwiêt¹ w intencji ministran-
tów naszej parafii oraz ich rodziców z okazji zakoñczenia roku formacyjnego.
Odbêdzie siê tak¿e obrzêd przyjêcia nowych kandydatów na ministrantów.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Uroczystoœæ narodzenia œw. Jana Chrzciciela
Œwiêty Jan Chrzciciel jest najlepiej zna-

ny spoœród wszystkich œwiêtych i aposto-
³ów ¿yj¹cych w czasach Pana Jezusa;
opisywali go wszyscy Ewangeliœci.  Œw.
Augustyn g³osi³, ¿e œwiêty Jan by³ ostat-
nim prorokiem Starego Testamentu i
pierwszym, który wskazuje na Mesjasza.
By³ ³¹cznikiem pomiêdzy Starym i No-
wym Testamentem.

Narodzenie œw. Jana zosta³o zwiastowa-
ne Zachariaszowi w œwi¹tyni przez archa-
nio³a Gabriela, który zapowiedzia³, ¿e ju¿
w ³onie matki zostanie on nape³niony
Duchem Œwiêtym. Wskazane przez ar-
chanio³a imiê – JAN – oznacza³o „Bóg
jest ³askawy” lub inaczej „Dar od Boga”.

Œw. Jan urodzi³ siê pó³ roku wczeœniej
ni¿ Pan Jezus, prawdopodobnie w mia-
steczku Ain Karim, w pobli¿u Jerozoli-
my. Wiód³ samotne ¿ycie pustelnicze.
Kiedy mia³ oko³o 30 lat, wyst¹pi³ publicz-
nie i zacz¹³ nauczaæ. Mia³ grono swoich
uczniów. By³ bardzo popularny, garnêli
siê do niego ludzie z Jerozolimy, Judei
oraz okolic nad Jordanem. G³osi³ ko-
niecznoœæ nawrócenia i pokuty oraz po-
wrotu do ¿ycia zgodnego z nakazami re-
ligii; zapowiada³ bliskie przyjœcie Kró-
lestwa Niebieskiego (por. Mt 3, 4). Wiel-
kie t³umy ludzi s³ucha³y jego grzmi¹cych
kazañ i przyjmowa³y z jego r¹k chrzest.

Pan Jezus wyda³ o nim pochwalne œwia-
dectwo: „. On jest tym, o którym napisa-
no: Oto Ja posy³am mego wys³añca przed
Tob¹, aby Ci przygotowa³ drogê” (Mt
11,10).

Swoj¹ dzia³alnoœci¹ narazi³ siê œw. Jan
starszyŸnie ¿ydowskiej i królowi Hero-
dowi Antypasowi oraz jego ¿onie Hero-
diadzie, którym publicznie zarzuca³ nie-
moralne ¿ycie. Zosta³ uwiêziony, a na-
stêpnie pozbawiony ¿ycia (Salome po-
prosi³a o g³owê Jana Chrzciciela w na-

grodê za piêkny taniec). Odda³ ¿ycie bro-
ni¹c do koñca swoich przekonañ.

Jan prowadzi³ ludzi do Jezusa, uczy³
ich, jak czuwaæ, jak rozpoznawaæ przy-
chodz¹cego Pana. Jednoczeœnie by³
skromny i pokorny, poniewa¿ w centrum
jego ¿ycia sta³ Pan. Jan pokazywa³ na
Jezusa, mówi³ o Nim, ¿y³ Jezusem, umar³
ze wzglêdu na Niego. Sposób ¿ycia Jana
Chrzciciela to ¿yæ œwiat³em odbitym od
Kogoœ wa¿niejszego, nie zas³aniaæ sob¹,
ale pokazywaæ innym to, co prawdziwe i
nieprzemijaj¹ce – oto prawdziwa wiel-
koœæ tego najwiêkszego spoœród narodzo-
nych z niewiast.

Kult œw. Jana Chrzciciela nale¿y do naj-
dawniejszych. Od IV wieku powstawa³y
koœcio³y ku jego czci. Jego imiê nosi ba-
zylika rzymska œw. Jana na Lateranie. Ku
czci œw. Jana powsta³o tak¿e kilka zako-
nów - najbardziej znany jest zakon ry-
cerski joannitów, czyli "Kawalerów Mal-
tañskich". Postaæ œw. Jana Chrzciciela
widnieje w herbach 18 polskich miast i
miasteczek (m.in. Mys³owic). W roku
2000 bull¹ papiesk¹ ustanowiono œw.
Jana Chrzciciela patronem miasta Mys³o-
wice.

Do dziœ œw. Jan Chrzciciel czczony jest,
jako ten, który przygotowuje drogê Panu.
Ca³e swoje ¿ycie pe³ne ascezy i pokuty
podporz¹dkowa³ Bogu.

Papie¿ Benedykt XVI w rozwa¿aniach
przed modlitw¹ Anio³ Pañski powiedzia³:

„Apel œw. Jana siêga znacznie g³êbiej
ni¿ skromny styl ¿ycia: wzywa do prze-
miany wewnêtrznej, wychodz¹cej od
uznania i wyznania w³asnej grzeszno-
œci… Jak s³uchacze œw. Jana Chrzci-
ciela, oczekuj¹c na przyjœcie Pana,
uznajmy w³asny grzech, obudŸmy w
sobie pragnienie nawrócenia i otwie-
rajmy serca na obecnoœæ Boga w na-
szym ¿yciu. Niech wspiera nas Jego
³aska i b³ogos³awieñstwo”.    D.M.
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Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
Czerwiec to miesi¹c w szczególny spo-

sób poœwiêcony czci Najœwiêtszego Ser-
ca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego
wywodzi siê z czasów œredniowiecza. Po-
cz¹tkowo mia³ charakter prywatny, ale z
czasem ogarn¹³ szerokie rzesze spo³e-
czeñstwa. Uroczystoœæ ta zosta³a ustano-
wiona po objawieniu siê Chrystusa œwiê-
tej Ma³gorzacie Marii Alacoque w latach
1673-1675. W objawieniach Chrystus
poleci³, by ustanowiono œwiêto ku czci
Jego Serca w pierwszy pi¹tek po okta-
wie Bo¿ego Cia³a oraz by odprawiano
specjalne nabo¿eñstwo. Pan Jezus
pragn¹³, by ludzie rozwa¿ali g³êbiê Jego
mi³oœci, któr¹ okaza³ sk³adaj¹c ofiarê na
krzy¿u i któr¹ nieustannie ka¿dego dnia
w bezkrwawy sposób ofiarowuje podczas
Mszy Œwiêtej. Nabo¿eñstwo do Serca
Jezusowego to znak mi³oœci Boga ku nam
wszystkim. Warto rozbudziæ wzajemn¹
mi³oœæ ku Bogu w³aœnie poprzez to na-
bo¿eñstwo. Sam Chrystus nada³ mu spe-
cjalny charakter: ma nas ono uwra¿liwiaæ
na grzech, mobilizowaæ do walki z nim
w imiê mi³oœci Chrystusa oraz wynagra-
dzaæ za tych, którzy najwiêcej rani¹ Bo¿e
Serce. Bóg jest mi³oœci¹. Z mi³oœci Bo-
¿ego Serca istnieje ca³y wszechœwiat i
rodzaj ludzki. Tajemnica Serca Jezusa
otwiera przed nami tajemnicê Mi³oœci
Boga do cz³owieka, która przejawia siê
na ró¿ne i niezliczone sposoby. Kiedy lu-
dzie popadaj¹ w grzech, Bóg nie prze-
staje ich mi³owaæ. Dowodem tej niepo-
jêtej mi³oœci by³o to, ¿e da³ nam swojego
Syna, który przeszed³ na ziemiê i dla na-
szego zbawienia przyj¹³ okrutn¹ mêkê i
œmieræ. Z mi³oœci tego Serca powsta³
Koœció³, sakramenty œwiête, a wœród nich
Sakrament Mi³oœci - Eucharystia.

Nabo¿eñstwo do Serca Jezusowego
nak³ada na nas równie¿ zobowi¹zania.
Cz³owiek nie powinien nadu¿ywaæ do-
broci Bo¿ego Serca. Powinien mieæ do
tego Serca nieograniczone zaufanie. Dla-

tego powinien uciekaæ siê Niego we
wszystkich swoich potrzebach. Nie po-
winien jednak raniæ tego Serca na nowo
swoimi grzechami. Nabo¿eñstwo do Naj-
œwiêtszego Serca Jezusowego sk³ania
równie¿ do aktów pokutnych za grzechy
innych. Kto mi³uje Bo¿e Serce, ten bê-
dzie stara³ siê temu Sercu wynagradzaæ
za grzechy braci. Tym samym nabo¿eñ-
stwo budzi œwiadomoœæ i odpowiedzial-
noœæ spo³eczn¹. Nabo¿eñstwo do Serca
Jezusowego nagli do naœladowania cnót
tego Serca - a przede wszystkim mi³oœci
we wszelkich jej przejawach.

Wiernym, którzy bêd¹ oddawaæ czeœæ
Boskiemu Sercu, Pan Jezus obieca³ wie-
le ³ask.
- Ustalê pokój w ich rodzinach.
- Bêdê ich pociesza³ w utrapieniach.
- Bêdê ich pewn¹ ucieczk¹ w ¿yciu,

a szczególnie w godzinê œmierci.
- Bêdê im b³ogos³awi³ w ich przedsiê

wziêciach.
- Grzesznicy znajd¹ w mym Sercu Ÿró-

d³o i ocean mi³osierdzia.
- Dusze oziêb³e stan¹ siê gorliwymi.
- Dusze gorliwe prêdko dojd¹ do dosko-

na³oœci.
- Bêdê b³ogos³awi³ domom, w których

wizerunek Serca mojego bêdzie czczo-
ny.

- Osoby, które bêd¹ to nabo¿eñstwo roz-
szerza³y, bêd¹ mia³y imiê swoje wypi-
sane w Sercu moim.

- Dam kap³anom dar wzruszania serc
nawet najzatwardzialszych.

- W nadmiarze mi³osierdzia Serca mo-
jego przyrzekam tym wszystkim, którzy
bêd¹ komunikowaæ w pierwsze pi¹tki
miesi¹ca przez dziewiêæ miesiêcy z rzê-
du w intencji wynagrodzenia, ¿e mi³oœæ
moja udzieli ³askê pokuty, i¿ nie umr¹ w
mojej nie³asce, ani bez Sakramentów
œwiêtych, a Serce moje bêdzie im pewn¹
ucieczk¹ w ostatniej godzinie ¿ycia.

J.Z.
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