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Nabożeństwa czerwcowe
w tygodniu po mszy o godz. 18.00,
w niedzielę po mszy o godz. 16.00.
KALENDARZ LITURGICZNY NA CZERWIEC
09.czerwca - Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
11.czerwca - św. Barnaby Apostoła; urodzony jako Józef, według Dziejów
Apostolskich zaliczany do grona apostołów w szerszym znaczeniu, święty
katolicki i prawosławny. Został ukamienowany na Cyprze ok. 61 r.
13.czerwca - św. Antoniego Padewskiego, właśc. Fernando Martins de Bulhões,
pol. Ferdynand Bulonne (ur. 1195 w Lizbonie, zm. 13 czerwca 1231 w Arcelli
k. Padwy) – portugalski teolog, franciszkanin, prezbiter i doktor Kościoła.
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17.czerwca - św. Brata Alberta Chmielowskiego, Adam Hilary Bernard
Chmielowski CFA herbu Jastrzębiec, (ur. 20 sierpnia 1846 w Igołomii, zm. 25
grudnia 1916 w Krakowie) – polski zakonnik franciszkański, założyciel
zgromadzenia albertynów i albertynek, powstaniec, malarz, święty znany
z pełnej poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych.
20.czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
24.czerwca - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
28.czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
29.czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

KULT SERCA PANA JEZUSA
W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Jezusowego uważa się moment
przebicia Bożego Serca na krzyżu. Cześć oddali Mu wówczas: Matka Boża
i apostołowie. Średniowieczni mistycy łączyli kult Serca Jezusowego
z nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Nieznany autor poetyckiego
utworu „Winny szczep mistyczny” mówi, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce
Boże, przy którym spocznie i z którym się już nie rozstanie.
W zakonie św. Domnika Guzmana (dominikanie) odprawiano nabożeństwo
do zranionego boku i Serca Pana Jezusa, a w piątek po oktawie Bożego Ciała
zakonnicy odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. Szczególnym
nabożeństwem do Serca Jezusowego wyróżniało się wielu świętych
i błogosławionych a wśród nich: św. Mechtylda, św. Gertruda, św. Małgorzata
z Kortony. Prekursorem kultu w Europie był polski jezuita Kacper Drużbicki,
autor łacińskiego traktatu: „Meta cordium cor Jesu”. Do rozszerzenia się
nabożeństwa do Serca Jezusowego doszło w XVIII w. dzięki św. Janowi Eudes
i św. Małgorzacie Marii Alacoque.
Św. Jan Eudes, duchowny z XVII w. został zapamiętany głównie dzięki
szerzeniu kultu Serca Pana Jezusa i Jego Matki. Napisał pracę: „Przedziwne
Serce Najświętszej Matki Bożej” i rozpoczął kolejną, tym razem o Najświętszym
Sercu Jezusowym. Nie została ona jednak ukończona z powodu śmierci
duchownego. W dekrecie o heroiczności cnót z 1903r. św. Jan Eudes jest
nazwany twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi.
Św. Małgorzata Maria (1647 – 1690) żyła w klasztorze Paray-le Monial.
W latach 1673 – 1675 kilkakrotnie ukazywał się jej Chrystus z sercem
przebitym, opasanym cierniową koroną, otoczonym płomieniami miłości,
w których centrum znajdował się krzyż. 27 grudnia 1673 r. Pan Jezus powiedział
do Małgorzaty: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może
dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono
pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi
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Bożymi skarbami.” Podczas kolejnych objawień Pan Jezus wymienił liczne
dobrodziejstwa i łaski, jakich doświadczą Jego czciciele, a także zażądał
wynagrodzenia za niewdzięczność i grzechy. Piątek po oktawie Bożego Ciała
Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca.
Obietnice, dotyczące czcicieli Jego Serca są następujące:
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 przedsięwzięciach;
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia;
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi;
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości;
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek 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 mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy
będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu
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.
Stolica Apostolska po długich i wnikliwych badaniach wprowadziła tę
uroczystość do liturgii Kościoła w 1856r. 31 grudnia 1899r. papież Leon XIII
oddał Sercu Jezusowemu cały Kościół i całą ludzkość.
W kulcie Serca Jezusowego Kościół podkreśla miłość Boga do ludzi i pragnie
rozbudzić miłość ludzi do Boga. Istnieją różne formy czci Najświętszego Serca
Jezusa. Należy do nich coroczna uroczystość obchodzona w piątek po oktawie
Bożego Ciała. Sercu Jezusowemu poświęcony jest miesiąc czerwiec
(nabożeństwo czerwcowe). Czci doznają wizerunki Serca Jezusowego, pod
takim wezwaniem powstało wiele świątyń (w Polsce ok. 400) i zakonów np.:
Sercanki, Siostry Sacre Coeur, Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego.
Nabożeństwo czerwcowe to forma zbiorowej modlitwy Kościoła. Jej
inicjatorką była francuska zakonnica Aniela de Saint–Croix. W Polsce
nabożeństwo to odprawiano od 1857r. w klasztorach Wizytek w Warszawie,
Krakowie i Lublinie. Odbywa się ono zwykle po wieczornej Mszy św. Składa się
z Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Treść Litanii została ułożona w XVIII w. w Marsylii, aby wybłagać
ratunek dla miasta nękanego zarazą. Początkowo modlitwa składała się z 26
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wezwań. Obecna wersja Litanii pochodzi z XIX w. Została zatwierdzona do
odmawiania publicznego przez papieża Leona XIII. On też dołączył do litanii
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież
Pius XI dodał Akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu.
Z woli samego Chrystusa nabożeństwo czerwcowe ma charakter ekspiacyjny.
Jego zadaniem jest uwrażliwianie sumienia człowieka na grzech, mobilizowanie
do walki ze złem, a także wynagradzanie za tych, którzy najbardziej ranią Serce
Boże.
Wielkim czcicielem Serca Jezusowego był święty Jan Paweł II. W 1999 r.
w Elblągu Ojciec Święty powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby
codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle
podtrzymywana”.
Przed nami miesiąc czerwiec – kolejna okazja, aby kontemplować
wzruszający „cud Boga, który kocha Sercem człowieka” (św. Josemaria
Escriva).
Będziemy mogli podczas codziennych nabożeństw oddawać swoje niespokojne,
zalęknione serca Boskiemu Sercu Jezusa i prosić:
„Z krzyża boleści, o Baranku Boży
Spojrzyj na ziemię i usłysz wołanie:
Niech się Twe serce i dla nas otworzy
Zmiłuj się Boże, wysłuchaj nas Panie!” 1
Elżbieta Hildt
(źródło: www.mbdr.archidiecezja.lodz.pl)
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ks. Stanisław Pałach, Nabożeństwo do Męki Chrystusowej w rozważaniach na każdą godzinę,
str. 19.
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