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Rozmiłujmy się w przebywaniu z 
Panem! Wtedy o wszystkim mo-
żemy z Nim rozmawiać. Możemy 
stawiać Mu pytania, przedstawiać 
nasze troski i obawy. Nasze rado-
ści. Naszą wdzięczność, nasze 
rozczarowania, nasze prośby i 
nasze nadzieje.    Benedykt XVI  

 

Adoracja w naszej 
Kaplicy codziennie  

od 7.30 do 17.15 

Nareszcie możemy do kościoła 
przychodzić bez żadnych ogra-
niczeń. Pytanie, czy rzeczywi-
ście wszyscy wrócą do conie-
dzielnej Mszy św. Zobaczymy 

już w niedzielę. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          

EWANGELIA  wg św.  Jana 20, 19-23 

   



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  1 czerwca  

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

2 czerwca 

3 czerwca 

4 czerwca 

7 czerwca

+ Stefania, greg. 7  

 

6 czerwca

KALENDARIUM LITURGICZNE 



Pierwsza Komunia w naszej parafii będzie w dniu 20 czerwca /sobota/ 
 w godz. 10.00, 11.30 i 13.00. W każdy czwartek OD 17.15 do 19.15 spotkanie  

przygotowujące dzieci na spotkanie z Panem Jezusem.  

Zapraszamy całe Rodziny 

Serce Jezusa w naszej Ojczyźnie od wielu pokoleń jest otaczane 

wielką czcią. Jezuita o. Kasper Drużbicki pisze, że zanim doszło 
do objawień w Paray-le-Monial Polacy już oddawali cześć  Najświętsze-
mu Sercu Jezusa. Nie dziwi więc fakt, że u schyłku XIX wieku kult ten 
przyjął się w Polsce tak mocno, że za sprawą Apostolstwa Modlitwy 
na wielką skalę rozpowszechnił się zwyczaj poświęcania rodzin Naj-
świętszemu Sercu. Akty te miały masowy charakter (krakowscy jezuici 
do 1889 roku zarejestrowali 50 tysięcy rodzin, a w latach 1889-1937 aż 
607 tysięcy rodzin, które dokonały poświęcenia). 
Do polskich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa można zaliczyć 
wiele wybitnych postaci, w tym: bł. bp. Sebastiana Pelczara, któ-
ry założył zgromadzenie Sercanek; bł. o. Honorata Koźmińskiego, dzięki 
któremu powstało m.in. Zgromadzenie Sióstr Posłanniczek Serca Jezu-
sowego i Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Serca Jezusowego; słu-
żebnicę Bożą Rozalię Celakównę, która w swoich wizjach ujrzała nadciągającą wojnę i dramatyczne losy 
Polski. Usłyszała też, że ratunkiem jest tylko Boże Serce. Dzięki jej przekazom w latach okupacji powstał 
ruch katolików świeckich, który już po jej śmierci został zatwierdzony kanonicznie jako „Dzieło osobistego 
poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu”. 


