
18 czerwca 2020 roku zapraszamy na Mszę świętą o godz.18.00 
w intencji członków Bractwa Adoracyjnego, o nowe powołania do Bractwa 

oraz za kapłanów w naszej Parafii.

Zaproszenie do Bractwa Adoracyjnego
Trwają zapisy do Bractwa Adoracyjnego i można dołączyć do osób już adorujących 
w środę, czwartek i piątek zwłaszcza w ciągu dnia lub zadeklarować swoją gotowość 
do adorowania we wtorek, w określonej przez siebie godzinie.
Chętnych prosimy o wypełnienie deklaracji, które są wyłożone na stoliku w koś-
ciele. Wypełnione deklaracje należy wrzucić do skrzynki na stoliku przed kaplicą 
św. Anny. Zgłoszenia można także wysyłać na adres e-mailowy: 
adoracja.wilanow@gmail.com.
Celem Bractwa Adoracyjnego jest kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego 
kultu każdy członek Bractwa trwa na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem 
przez jedną lub więcej godzin w tygodniu. Wybrana godzina adoracji jest czasem 
osobistego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym w ciszy. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy św. Anny trwa:
we ŚRODĘ w godz. 7.30-21.00, w CZWARTEK w godz. 7.30-24.00, 

w PIĄTEK w godz. 7.30-19.00, pragniemy uruchomić adorację we wtorek, 
a docelowo pragniemy, aby Adoracja trwała nieustannie.
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Oto Słowo Pańskie
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od 14.06.2020 do 12.07.2020

Módlmy się za naszą Ojczyznę,
aby rozwijała się w pokoju i dobrobycie,

a nauki Jana Pawła II 
były dla wszystkich 

drogowskazem. Ks. Tomasz Lis

mi. Tym bardziej więc będziemy przez
Niego zachowani od karzącego gniewu,
gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy
usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc
nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z
Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym
bardziej, będąc już pojednanymi, dostą-
pimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to – ale i chlubić się możemy w Bo-
gu przez Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, przez którego teraz uzyskaliśmy
pojednanie.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mk 1, 15

Bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

EWANGELIA
Mt 9, 36 – 10, 8

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, jak owce niemające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał 
do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił 
im władzy nad duchami nieczystymi, aby je 
wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszel-
kie słabości. A oto imiona dwunastu aposto-
łów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i 
brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebe-
deusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, 
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfe-
usza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz 
Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwu-
nastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: 
«Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do 
żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie 
raczej do owiec, które poginęły z domu 
Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

  Jezus w dzisiejszej Ewangelii przywołuje 
dwunastu spośród swoich uczniów czyniąc 
ich swoimi apostołami. Czyni to z miłości do 
tłumu, który postrzega jako znękany i 
porzucony, nie mający pasterza. Chrystus 
zauważa ich stan zagubienia i potrzebę 
posiadania przez nich pasterza.

   Czy dzisiejsze czasy tak bardzo różnią 
się od czasów Jezusa? Czy dzisiejszy czło-
wiek nie czuje się zmęczony i pogubiony? 
Zapewne i my potrzebujemy dobrych 
pasterzy, by nie zejść z drogi, którą jest Je-
zus. Jedynej drogi prowadzącej nas do 
Ojca.

   Ale dzisiaj nasz Pan prosi nas, byśmy my 
sami byli apostołami, pasterzami dla współ-
czesnego człowieka. I daje nam pewne 
wskazówki. Po pierwsze pracy na niwie 
pańskiej dla nikogo nie zabraknie, szukajmy 
swojego miejsca. Po drugie zaczynajmy 
głoszenie Dobrej Nowiny raczej od naj-
bliższych, swojego środowiska pracy, na-
uki. I bądźmy w tym hojni, bezinteresowni.

1.

2.

3.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych po-
lecanych w wypominkach rocznych.
Do czwartku włącznie obchodzimy dawną 
oktawę Bożego Ciała, z procesją Eucha-
rystyczną wokół kościoła po Mszy św.            
o godz. 17.00.
Msza św. w intencji Bractwa Adoracyj-
nego zostanie odprawiona w czwartek          
o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy członków oraz wszystkie osoby 
zainteresowane kultem Eucharystii. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w piątek, 19 czerwca, uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
w tym dniu, zgodnie z przepisem kan.
1251 KPK nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne,
- w sobotę, 20 czerwca, wspomnienie
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Pa-
nny.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 19, 2-6a

Czytanie z Księgi Wyjścia: Po przybyciu na 
pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. 
Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz 
wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał 
na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz 
domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy 
widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem 
was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do 
Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu 
mego i strzec mojego przymierza, będziecie 
szczególną moją własnością pośród wszy-
stkich narodów, gdyż do Mnie należy cała 
ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem 
kapłanów i ludem świętym».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 100 (99), 2-3. 4-5

My ludem Pana i Jego owcami
Służcie Panu z weselem, * 
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami 
radości.  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, † 
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego 
własnością, * 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, † 
z hymnami w Jego przedsionki, * 
chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
Albowiem Pan jest dobry, † 
Jego łaska trwa na wieki, * 
a Jego wierność przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Chrystus umarł za nas, jako 
za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy 
jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka 
sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć 
tylko z największą trudnością. Chociaż może 
jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się 
ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam 
swoją   miłość  właśnie  przez  to,  że  Chrystus 
umarł za nas, gdy byliśmy  jeszcze  grzesznika- 

dokończenie ze str. 3

Uroczystość 
Najświętszego Serca 

Pana Jezusa
Po dokładnych badaniach Stolica Apostol-
ska uznała wiarygodność objawień św. 
Małgorzaty Marii i zezwoliła na obchodze-
nie tego święta. Pierwszy zatwierdził je 
papież Klemens XIII w 1765 r. Na dzień 
uroczystości wyznaczono – zgodnie z żą-
daniem, które Jezus przedstawił św. Marii 
Małgorzacie – piątek po oktawie Bożego 
Ciała. Pius IX w. r. 1856 rozszerzył to świę-
to na cały Kościół. On również 31 grudnia 
1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę 
cały Kościół i rodzaj ludzki. Papież Pius XI 
encykliką “Miserentissimus Redemptor” 
dodał do święta oktawę. Ogłosił także 
formularz mszalny i oficjum święta. Pius XII 
zaś opublikował w 1956 r. specjalną ency-
klikę “Haurietis aquas”, poświęconą czci 
Jezusowego Serca.

Wśród najpopularniejszych form kultu 
Serca Jezusa oprócz samej uroczystości 
jest odpra-wiane przez cały czerwiec 
nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do 
Serca Jezusowego a także akt zawierzenia 
Sercu Jezusa. Również liczne zakony i 
bractwa poświęcone są Sercu Jezusa. 
Najbardziej znane zgromadzenia to: serca-
nie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, 
siostry Sacre Coeur oraz urszulanki Serca 
Jezusa Konającego. Wśród bractw najli-
czniejsze jest Bractwo Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, pow-
stałe dzięki inicjatywie zgromadzenia sióstr 
wizytek, do którego należała św. Małgo-
rzata Maria Alacoque.

Do gorącej modlitwy o świętych księży 
właśnie w uroczystość Najświętszego Ser-
ca Jezusa wezwał przed laty Jan Paweł II 
w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 
1995 r. Wyraził wtedy życzenie, by tego 
rodzaju dzień był obchodzony co roku        
z okazji uroczystości Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Odtąd poszczególne diece-
zje w tej intencji przygotowują czuwania 
modlitewne i adoracje, uroczyste liturgie 
oraz konferencje.
Źródło:
https://stacja7.pl/wiara/uroczystosc-
najswietszego-serca-pana-jezusa/
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

16 czerwca 1675 r., kiedy siostra św. 
Małgorzata Maria Alacoque modliła się w 
kaplicy klasztoru w Paray-le-Monial we Francji, 
po raz trzeci objawił się jej Pan Jezus. 
Powiedział wówczas do niej: „Oto Serce, które 
tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie 
szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia 
się, by im dać dowody swojej miłości.”

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque 
dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego 
Serca.

Znamienne wydarzenie w wielbieniu Serca 
Jezusowego miało miejsce w Marsylii, gdy        
w mieście w 1720 roku olbrzymie żniwo zbie-
rała zakaźna choroba - cholera. Biskup tego 
miasta postanowił szukać ratunku w Miłosie-
rnym Sercu Jezusa. Specjalnym dekretem 
zarządził uroczyste poświęcenie swej diecezji 
Sercu Jezusa. Akt poświęcenia odmówiono         
1 listopada 1720 roku. Ledwo umilkły pokutne 
śpiewy, a ta zaraźliwa choroba przewodu 
pokarmowego zaczęła szybko ustępować. W 
rok po zażegnaniu epidemii ordynariusz 
Marsylii nakazał odprawianie nowenny do Naj-
świętszego Serca Jezusowego.

Kult Serca Jezusowego przybierał najroz-
maitsze formy. Samo zaś nabożeństwo czer-
wcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej 
połowie XIX wieku za sprawą zakonnicy - 
Anieli de Sainte-Croix. Otóż podczas dzięk-
czynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii Św. 
pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony 
Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować 
czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym 
pomysłem z innymi.

Początki kultu Serca Jezusowego widoczne 
są już w wiekach średnich, kiedy to niezależ-
nie, w różnych miejscach, pojawia się nabo-
żeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wie-
ku kult Najświętszego Serca rozszerza się na 
cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczegól-
nie dwoje ludzi: św. Małgorzata Maria Alaco-
que oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes. On 
właśnie jako pierwszy, za pozwoleniem bi-
skupa Rennes, wprowadził w 1670 r. święto 
Serca Pana Jezusa, które było obchodzone 
odtąd we wszystkich domach jego kongrega-
cji. W dwa lata później otrzymał pozwolenie na 
odprawienie Mszy św. o Sercu Pana Jezusa. 
Nabożeństwo zaś do Serca Jezusa łączył 
ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. To on 
założył ku czci tych dwóch Serc osobną 
wspólnotę zakonną.

2020 – Rok Jana Pawła II 

Pontyfikat Świętego Jana Pawła II w liczbach
   Święty Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła (18 
V 1920, Wadowice - 2 IV 2005, Watykan), 
został wybrany papieżem, przyjmując imiona 
Jana Pawła II, 16 października 1978 r., 
a uroczyście objął swój urząd 22. tegoż mie-
siąca. Sprawował go 26 lat, 5 miesięcy i 17 
dni – licząc od dnia wyboru i 26 lat, 5 miesię-
cy i 2 dni – jeśli liczyć od dnia inauguracji, 
czyli odpowiednio 9665 i 9659 dni. Był to 
więc trzeci najdłuższy pontyfikat w dziejach 
Kościoła katolickiego.
  Powszechnie przyjmuje się, że najdłużej 
pełnił swój urząd pierwszy papież – św. 
Piotr, w latach ok. 30-64 (może 67?), czyli 
od 34 do 37 lat, z tym że, zgodnie z tradycją, 
najpierw jego stolicą papieską była Antio-
chia, a dopiero potem Rzym. Ale wszystkie 
te daty nie są do końca pewne, dlatego pier-
wszeństwo Piotra pod tym względem opiera 
się bardziej na tradycji niż na sprawdzonych 
danych.
   Drugie miejsce na tej liście zajmuje bł. 
Pius IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti; 13 V 
1792, Senigalli -7 II 1878), którego wybrano 
papieżem 16 czerwca 1846, a ukoronowany 
został 21. tegoż miesiąca. Jego pontyfikat 
trwał więc 31 lat, 7 miesięcy i 21 dni (licząc 
od wyboru) lub 31 lat, 7 miesięcy i 16 dni (od 
koronacji), czyli 11559 i 11554 dni.

Podróże Ojca Świętego
 Jedną z najbardziej znanych i znamien-

nych cech pontyfikatu Jana Pawła II były jego 
podróże apostolskie – zagraniczne i po Wło-
szech. Zagraniczne – 104 

Odwiedził łącznie 205 razy 129 państw 
i obszarów zależnych, a w nich 715 razy 617 
miejscowości. Pierwszą pielgrzymkę zagra-
niczną odbył w dniach 25 I -1 II 1979 r., 
odwiedzając Dominikanę, Meksyk i wyspy 
Bahama, ostatnią – 14-15 VIII 2004 do 
Francji (Lourdes). Przemierzył w tym czasie 
11.62.615 km, spędzając poza Watykanem 
543 dni i 55 minut, czyli ok. 5,7% pontyfikatu. 
W czasie tych podróży wygłosił 2.382 
przemówienia oficjalne, tzn. bez uwzględnia-
nia improwizowanych rozmów z wiernymi, jak 
to nieraz się zdarzało np. w Krakowie czy 
w innych krajach pod oknami miejscowych 
pałaców biskupich lub nuncjatur.

Podróże do Polski:

2-10 VI 1979 (Warszawa, Gniezno, Czę-
stochowa, Oświęcim, Kraków, Kalwaria 
Zebrzydowska, Wadowice, Nowy Targ)

16-23 VI 1983 (Warszawa, Niepokalanów, 
Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, 
Góra św. Anny, Kraków)

8-14 VI 1987 (Warszawa, Lublin, Tarnów, 
Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Często-
chowa, Łódź, Warszawa)

1-9 VI 1991 (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, 
Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, 
Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa)

  22 V 1995 (Skoczów, Bielsko-Biała, Ży-
wiec)
   31 V - 10 VI 1997 (Wrocław, Legnica, Go-
rzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Ka-
lisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, 
Dukla, Krosno, Kraków)
   5-17 VI 1999 (Gdańsk, Sopot, Pelplin, El-
bląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry 
– wypoczynek, Siedlce, Drohiczyn, War-
szawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin,
Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz,
Wadowice, Gliwice, Częstochowa, Kraków)

16-19 VIII 2002 (Kraków, Kalwaria Ze-
brzydowska, Kraków).

Łącznie w naszym kraju Ojciec Święty 
odwiedził 57 miejsc, w tym niektóre kilka-
krotnie (np. Częstochowa, Gniezno, Kra-
ków, Wadowice, Warszawa).

Czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych 
Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII (+1903) gorący orędownik kultu Serca Jezusowego - "symbolem i żywym 
obrazem nieskończonej miłości" Jezusa do wiernych.

Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość późno, bo dopiero w XIX wieku. Sam kult Serca Jezusowego 
został już wcześniej zainicjowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque (1647-1690) - francuską wizytkę.

była parafia św. Franciszka Salezego na 
Garbanella, do której przybył w dniu jej pa-
trona – 3 XII 1978. Tylko w latach 2000 (Rok 
Święty) i 2003 nie było takich odwiedzin, a od 
1 XII 2002, w związku z pogarszającym się 
stanem zdrowia, Ojciec Święty nie udawał 
się już do parafii, ale przyjmował ich dele-
gacje w Auli Pawła VI. W tej formie spotykał 
się z wiernymi z Rzymu pięciokrotnie w 2004, 
przy czym każdorazowo do Watykanu 
przychodziło od razu po kilka delegacji róż-
nych parafii. W sumie papież odwiedził 301 
parafii, a u siebie przyjął 17 delegacji para-
fialnych.
Beatyfikacje – 147 obrzędów, 1338 
błogosławionych.
Kanonizacje – 51 obrzędów, 482 świętych.
Konsystorze – Jan Paweł II zwołał ich 9, na 
których mianował 232 kardynałów, najwięcej 
w dziejach Kościoła; z tego grona zmarło 
dotychczas 96 purpuratów, 70 przekroczyło 
już 80. rok życia, pozbawiający ich prawa 
wyboru papieża, a 66 może jeszcze 
uczestniczyć w konklawe.
   Wśród członków Kolegium Kardynalskiego, 
mianowanych przez Jana Pawła II, było 10 
Polaków: Władysław Rubin (Kuria Rzymska; 
1917-90) i Franciszek Macharski (ur. 20 V 
1927) – obaj kreowani na konsystorzu 30 VI 
1979, Józef Glemp (18 XII 1929) – 2 II 1983, 
Henryk Gulbinowicz (17 X 1923) i Andrzej M. 
Deskur (29 II 1924) – obaj z 25 V 1985, 
Kazimierz Świątek (Polak z Białorusi; 21 X 
1914) – 26 XI 1994, Adam Kozłowiecki 
(Polak z Zambii; 1911-2007) – 21 II 1998, 
Zenon Grocholewski (Kuria Rzymska; 11 X 
1939) i Marian Jaworski (Polak z Ukrainy; 21 
VIII 1926) – obaj z 21 II 2001 i Stanisław 
Nagy (30 IX 1921) – 21 X 2003.
  Ponadto papież zwołał 6 konsystorzy nad-
zwyczajnych (I – 5-9 XI 1979, VI – 21-23 V 
2001) dla omówienia różnych ważnych bie-
żących spraw Kościoła. Uczestniczyli w nich 
kardynałowie, niezależnie od wieku i stano-
wisk kościelnych.
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów...

Opr. Krzysztof Gołębiowski

Odwiedziny parafii 
rzymskich

   Każdy papież jest z urzędu biskupem Rzy-
mu, w którego imieniu diecezją tą zarządza 
jego wikariusz. Katedrą papieża jako biskupa 
Rzymu jest bazylika św. Jana na Lateranie, 
do której ingres Jan Paweł II odbył 12 listo-
pada 1978. W tym charakterze – biskupa 
Rzymu – poczuwał się do obowiązku odwie-
dzania parafii swej  diecezji.  Pierwszą  z  nich 

Nabożeństwo czerwcowe

cytowaniem Biblii, a inne biorą z niej nat-
chnienie. Każde wezwanie zostało poprze-
dzone zwrotem Serce Jezusa. Wypowia-
dając te dwa słowa mamy na myśli samego 
Chrystusa, który kocha nas swoim Sercem. 
Owo Serce jest symbolem całego Miłosier-
dzia i Miłości, jaką Chrystus ma dla ludzi. 
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, 
niech przyjdzie do mnie i pije, gdyż - jak 
zapowiedziało Pismo - strumienie wody ży-
wej popłyną z mojego serca. W tych słowach 
Jezus objawił najgłębszą tajemnicę Swojego 
Serca. Jest ono źródłem żywej wody, która, 
jak określa św. Jan, oznacza Ducha Świę-
tego (por. J 7, 39). Inaczej mówiąc, dary Du-
cha Świętego wypływają z samego wnętrza, 
z Serca Chrystusa Pana.

Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca 
Jezusowego był Ojciec Święty Jan Paweł II, 
który wielokrotnie dawał wyraz swej radości z 
faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest 
wciąż obecna. W Elblągu w 1999 r. powie-
dział: "Cieszę się, że ta pobożna praktyka, 
aby codziennie w miesiącu czerwcu odma-
wiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa 
i ciągle podtrzymywana". Jest to pochwała, 
ale i zadanie dla nas - katolików, rodaków 
Jana Pawła II. Zadanie, aby te nabożeństwa 
przetrwały i były kulty-wowane przez kolejne 
pokolenia.
Źródło:
http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-
historia.php

Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć 
szybko oficjalnie zaakceptowana przez koś-
cielną hierarchię. Papież Pius IX zatwierdził 
nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną 
modlitwę Kościoła w roku 1873.

W Polsce nabożeństwa czerwcowe odma-
wiano już od 1857 r. Nabożeństwa ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa były 
znane najpierw w klasztorach Wizytek w Wa-
rszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały 
zaaprobowane przez biskupa Lublina i po-
lecone do odprawiania w jego diecezji. 
Następnie rozprzestrzeniły się na terenie 
całego kraju.

Nabożeństwo czerwcowe składa się             
z dwóch podstawowych elementów:

• ·adoracji Najświętszego Sakramentu,
• Litanii do Najświętszego Serca Pana

Jezusa.
Oryginalny tekst, ułożony przez siostrę An-

nę Magdalenę Remusat z Marsylii liczył 27 
wezwań. 12 z nich zakonnica ta zaczer-pnęła 
od jezuity, ojca Jana Croiset, który już w 1691 
roku w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i 
dał początek tej pięknej modlitwie. Dodatkowe 
6 odmawianych współcześnie wezwań doło-
żyła rzymska Kongregacja Wiary przy 
ostatecznym zatwierdzeniu tekstu litanii w 
1899 roku. Litania obecna licząca 33 prośby, 
upamiętnia symboliczną liczbę lat życia 
Jezusa na ziemi.

Wszystkie wezwania w tekście owej litanii 
mają głębokie odniesienie do Pisma Świę-
tego. Większość z nich jest prawie dosłownym

Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po okta-
wie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako 
osobne święto ku czci Mojego Serca i na wy-
nagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki 
pobożne zniewag, jakich doznaję”.

Do Stolicy Apostolskiej napływały potem licz-
ne prośby o zatwierdzenie kultu i święta Serca 
Pana Jezusa, Rzym jednak długo się wahał.

Główna jednak zasługa w rozpowszech-
nieniu kultu Najświętszego Serca przypadła 
św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690)    
z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Pan 
Jezus wielokrotnie objawiał świętej swoje 
Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne 
łaski. W piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie 
Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie objawie-
nie Jezusowego Serca świętej Małgorzacie 
Marii Alacoque. Jezus powiedział do niej: “Oto 
Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie 
szczędziło niczego aż do zupełnego wyni-
szczenia się dla okazania im miłości, a w 
zamian za to doznaje od większości ludzi tylko 
gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieusza-
nowania, lekceważenia, oziębłości i święto-
kradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie 
Miłości.  

3

Historia litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

19.06.2020 r. - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty: chrzest z wody, która 

wypłynęła z przebitego boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę 
przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała 

  Odwiedził 307 razy 259 miejsc, pokonując 
84998 km, przebywając poza Watykanem 
278 dni, 23 godziny i 35 minut oraz wygła-
szając 906 przemówień. Jako pierwsze 
papież odwiedził 29 X 1978 sanktuarium 
maryjne w Mentorelli (ok. 80 km od Rzymu), 
ostatnim było inne znane sanktuarium – 
w Loreto – 5 IX 2004.
 Łącznie Ojciec Święty odbył 250 pielgrzy-

mek apostolskich po Włoszech i całym 
świecie, odwiedzając 1022 razy 876 miejsc, 
wygłaszając tam 3288 przemówień, prze-
mierzając 1247613 km i spędzając na 
podróżach 822 dni, 4 godziny i 30 minut. 
Oznacza to, że przebywał poza swą rezy-
dencją w Watykanie lub Castel Gandolfo 
8,65% pontyfikatu.

Jan Paweł II odwiedził 
130 krajów i ok. 900 miejscowości.

Niektóre kraje odwiedził kilkakrotnie m. in. 
Polskę, Francję, USA, Meksyk, Hiszpanię, 

czy Portugalię.
Łączna długość pielgrzymkowych dróg 
Jana Pawła II wynosi ok. 1,7 mln km.
Długość ta odpowiada trzykrotnej 

odległości między Ziemią a Księżycem, 
czy prawie 30-krotnemu

obiegnięciu Ziemi wokół równika.
Większość swoich apostolskich podróży, 
pielgrzymek wiary, rozpoczynał od słów: 
„Przybywam jako Papież – Pielgrzym”.

http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-historia.php
http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-historia.php
http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-historia.php
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

  16 czerwca 1675 r., kiedy siostra św. 
Małgorzata Maria Alacoque modliła się w 
kaplicy klasztoru w Paray-le-Monial we Francji, 
po raz trzeci objawił się jej Pan Jezus. 
Powiedział wówczas do niej: „Oto Serce, które 
tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie 
szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia 
się, by im dać dowody swojej miłości.”
  Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque 
dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego 
Serca.
   Znamienne wydarzenie w wielbieniu Serca 
Jezusowego miało miejsce w Marsylii, gdy        
w mieście w 1720 roku olbrzymie żniwo zbie-
rała zakaźna choroba - cholera. Biskup tego 
miasta postanowił szukać ratunku w Miłosie-
rnym Sercu Jezusa. Specjalnym dekretem 
zarządził uroczyste poświęcenie swej diecezji 
Sercu Jezusa. Akt poświęcenia odmówiono         
1 listopada 1720 roku. Ledwo umilkły pokutne 
śpiewy, a ta zaraźliwa choroba przewodu 
pokarmowego zaczęła szybko ustępować. W 
rok po zażegnaniu epidemii ordynariusz 
Marsylii nakazał odprawianie nowenny do Naj-
świętszego Serca Jezusowego.
   Kult Serca Jezusowego przybierał najroz-
maitsze formy. Samo zaś nabożeństwo czer-
wcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej 
połowie XIX wieku za sprawą zakonnicy - 
Anieli de Sainte-Croix. Otóż podczas dzięk-
czynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii Św. 
pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony 
Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować 
czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym 
pomysłem z innymi.

Początki kultu Serca Jezusowego widoczne 
są już w wiekach średnich, kiedy to niezależ-
nie, w różnych miejscach, pojawia się nabo-
żeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wie-
ku kult Najświętszego Serca rozszerza się na 
cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczegól-
nie dwoje ludzi: św. Małgorzata Maria Alaco-
que oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes. On 
właśnie jako pierwszy, za pozwoleniem bi-
skupa Rennes, wprowadził w 1670 r. święto 
Serca Pana Jezusa, które było obchodzone 
odtąd we wszystkich domach jego kongrega-
cji. W dwa lata później otrzymał pozwolenie na 
odprawienie Mszy św. o Sercu Pana Jezusa. 
Nabożeństwo zaś do Serca Jezusa łączył 
ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. To on 
założył ku czci tych dwóch Serc osobną 
wspólnotę zakonną.

2020 – Rok Jana Pawła II 

Pontyfikat Świętego Jana Pawła II w liczbach
Święty Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła (18 

V 1920, Wadowice - 2 IV 2005, Watykan), 
został wybrany papieżem, przyjmując imiona 
Jana Pawła II, 16 października 1978 r., 
a uroczyście objął swój urząd 22. tegoż mie-
siąca. Sprawował go 26 lat, 5 miesięcy i 17 
dni – licząc od dnia wyboru i 26 lat, 5 miesię-
cy i 2 dni – jeśli liczyć od dnia inauguracji, 
czyli odpowiednio 9665 i 9659 dni. Był to 
więc trzeci najdłuższy pontyfikat w dziejach 
Kościoła katolickiego.

Powszechnie przyjmuje się, że najdłużej 
pełnił swój urząd pierwszy papież – św. 
Piotr, w latach ok. 30-64 (może 67?), czyli 
od 34 do 37 lat, z tym że, zgodnie z tradycją, 
najpierw jego stolicą papieską była Antio-
chia, a dopiero potem Rzym. Ale wszystkie 
te daty nie są do końca pewne, dlatego pier-
wszeństwo Piotra pod tym względem opiera 
się bardziej na tradycji niż na sprawdzonych 
danych.

Drugie miejsce na tej liście zajmuje bł. 
Pius IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti; 13 V 
1792, Senigalli -7 II 1878), którego wybrano 
papieżem 16 czerwca 1846, a ukoronowany 
został 21. tegoż miesiąca. Jego pontyfikat 
trwał więc 31 lat, 7 miesięcy i 21 dni (licząc 
od wyboru) lub 31 lat, 7 miesięcy i 16 dni (od 
koronacji), czyli 11559 i 11554 dni.

Podróże Ojca Świętego
Jedną z najbardziej znanych i znamien-

nych cech pontyfikatu Jana Pawła II były jego 
podróże apostolskie – zagraniczne i po Wło-
szech. Zagraniczne – 104 

Odwiedził łącznie 205 razy 129 państw 
i obszarów zależnych, a w nich 715 razy 617 
miejscowości. Pierwszą pielgrzymkę zagra-
niczną odbył w dniach 25 I -1 II 1979 r., 
odwiedzając Dominikanę, Meksyk i wyspy 
Bahama, ostatnią – 14-15 VIII 2004 do 
Francji (Lourdes). Przemierzył w tym czasie 
11.62.615 km, spędzając poza Watykanem 
543 dni i 55 minut, czyli ok. 5,7% pontyfikatu. 
W czasie tych podróży wygłosił 2.382 
przemówienia oficjalne, tzn. bez uwzględnia-
nia improwizowanych rozmów z wiernymi, jak 
to nieraz się zdarzało np. w Krakowie czy 
w innych krajach pod oknami miejscowych 
pałaców biskupich lub nuncjatur.

Podróże do Polski:

2-10 VI 1979 (Warszawa, Gniezno, Czę-
stochowa, Oświęcim, Kraków, Kalwaria 
Zebrzydowska, Wadowice, Nowy Targ)

16-23 VI 1983 (Warszawa, Niepokalanów, 
Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław,
Góra św. Anny, Kraków)

8-14 VI 1987 (Warszawa, Lublin, Tarnów, 
Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Często-
chowa, Łódź, Warszawa)

1-9 VI 1991 (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, 
Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok,
Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa)

22 V 1995 (Skoczów, Bielsko-Biała, Ży-
wiec)

31 V - 10 VI 1997 (Wrocław, Legnica, Go-
rzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Ka-
lisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, 
Dukla, Krosno, Kraków)

5-17 VI 1999 (Gdańsk, Sopot, Pelplin, El-
bląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry 
– wypoczynek, Siedlce, Drohiczyn, War-
szawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, 
Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, 
Wadowice, Gliwice, Częstochowa, Kraków)

16-19 VIII 2002 (Kraków, Kalwaria Ze-
brzydowska, Kraków).

Łącznie w naszym kraju Ojciec Święty 
odwiedził 57 miejsc, w tym niektóre kilka-
krotnie (np. Częstochowa, Gniezno, Kra-
ków, Wadowice, Warszawa).

    Czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych 
Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII (+1903) gorący orędownik kultu Serca Jezusowego - "symbolem i żywym 
obrazem nieskończonej miłości" Jezusa do wiernych.

   Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość późno, bo dopiero w XIX wieku. Sam kult Serca Jezusowego 
został już wcześniej zainicjowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque (1647-1690) - francuską wizytkę.

była parafia św. Franciszka Salezego na
Garbanella, do której przybył w dniu jej pa-
trona – 3 XII 1978. Tylko w latach 2000 (Rok
Święty) i 2003 nie było takich odwiedzin, a od
1 XII 2002, w związku z pogarszającym się 
stanem zdrowia, Ojciec Święty nie udawał 
się już do parafii, ale przyjmował ich dele-
gacje w Auli Pawła VI. W tej formie spotykał 
się z wiernymi z Rzymu pięciokrotnie w 2004, 
przy czym każdorazowo do Watykanu
przychodziło od razu po kilka delegacji róż-
nych parafii. W sumie papież odwiedził 301 
parafii, a u siebie przyjął 17 delegacji para-
fialnych.
Beatyfikacje – 147 obrzędów, 1338
błogosławionych.
Kanonizacje – 51 obrzędów, 482 świętych.
Konsystorze – Jan Paweł II zwołał ich 9, na
których mianował 232 kardynałów, najwięcej 
w dziejach Kościoła; z tego grona zmarło
dotychczas 96 purpuratów, 70 przekroczyło
już 80. rok życia, pozbawiający ich prawa 
wyboru papieża, a 66 może jeszcze 
uczestniczyć w konklawe.

Wśród członków Kolegium Kardynalskiego, 
mianowanych przez Jana Pawła II, było 10
Polaków: Władysław Rubin (Kuria Rzymska;
1917-90) i Franciszek Macharski (ur. 20 V 
1927) – obaj kreowani na konsystorzu 30 VI
1979, Józef Glemp (18 XII 1929) – 2 II 1983, 
Henryk Gulbinowicz (17 X 1923) i Andrzej M.
Deskur (29 II 1924) – obaj z 25 V 1985, 
Kazimierz Świątek (Polak z Białorusi; 21 X 
1914) – 26 XI 1994, Adam Kozłowiecki 
(Polak z Zambii; 1911-2007) – 21 II 1998, 
Zenon Grocholewski (Kuria Rzymska; 11 X 
1939) i Marian Jaworski (Polak z Ukrainy; 21
VIII 1926) – obaj z 21 II 2001 i Stanisław 
Nagy (30 IX 1921) – 21 X 2003.

Ponadto papież zwołał 6 konsystorzy nad-
zwyczajnych (I – 5-9 XI 1979, VI – 21-23 V 
2001) dla omówienia różnych ważnych bie-
żących spraw Kościoła. Uczestniczyli w nich
kardynałowie, niezależnie od wieku i stano-
wisk kościelnych.
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów...

Opr. Krzysztof Gołębiowski

Odwiedziny parafii 
rzymskich

Każdy papież jest z urzędu biskupem Rzy-
mu, w którego imieniu diecezją tą zarządza 
jego wikariusz. Katedrą papieża jako biskupa 
Rzymu jest bazylika św. Jana na Lateranie, 
do której ingres Jan Paweł II odbył 12 listo-
pada 1978. W tym charakterze – biskupa 
Rzymu – poczuwał się do obowiązku odwie-
dzania parafii swej diecezji. Pierwszą z nich 

Nabożeństwo czerwcowe

cytowaniem Biblii, a inne biorą z niej nat-
chnienie. Każde wezwanie zostało poprze-
dzone zwrotem Serce Jezusa. Wypowia-
dając te dwa słowa mamy na myśli samego 
Chrystusa, który kocha nas swoim Sercem. 
Owo Serce jest symbolem całego Miłosier-
dzia i Miłości, jaką Chrystus ma dla ludzi. 
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, 
niech przyjdzie do mnie i pije, gdyż - jak 
zapowiedziało Pismo - strumienie wody ży-
wej popłyną z mojego serca. W tych słowach 
Jezus objawił najgłębszą tajemnicę Swojego 
Serca. Jest ono źródłem żywej wody, która, 
jak określa św. Jan, oznacza Ducha Świę-
tego (por. J 7, 39). Inaczej mówiąc, dary Du-
cha Świętego wypływają z samego wnętrza, 
z Serca Chrystusa Pana.
   Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca 
Jezusowego był Ojciec Święty Jan Paweł II, 
który wielokrotnie dawał wyraz swej radości z 
faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest 
wciąż obecna. W Elblągu w 1999 r. powie-
dział: "Cieszę się, że ta pobożna praktyka, 
aby codziennie w miesiącu czerwcu odma-
wiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa 
i ciągle podtrzymywana". Jest to pochwała, 
ale i zadanie dla nas - katolików, rodaków 
Jana Pawła II. Zadanie, aby te nabożeństwa 
przetrwały i były kulty-wowane przez kolejne 
pokolenia.
Źródło:
http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-
historia.php

Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć 
szybko oficjalnie zaakceptowana przez koś-
cielną hierarchię. Papież Pius IX zatwierdził 
nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną 
modlitwę Kościoła w roku 1873.
   W Polsce nabożeństwa czerwcowe odma-
wiano już od 1857 r. Nabożeństwa ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa były 
znane najpierw w klasztorach Wizytek w Wa-
rszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały 
zaaprobowane przez biskupa Lublina i po-
lecone do odprawiania w jego diecezji. 
Następnie rozprzestrzeniły się na terenie 
całego kraju.
  Nabożeństwo czerwcowe składa się             
z dwóch podstawowych elementów:

• ·adoracji Najświętszego Sakramentu,
• Litanii do Najświętszego Serca Pana

Jezusa.
   Oryginalny tekst, ułożony przez siostrę An-
nę Magdalenę Remusat z Marsylii liczył 27 
wezwań. 12 z nich zakonnica ta zaczer-pnęła 
od jezuity, ojca Jana Croiset, który już w 1691 
roku w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i 
dał początek tej pięknej modlitwie. Dodatkowe 
6 odmawianych współcześnie wezwań doło-
żyła rzymska Kongregacja Wiary przy 
ostatecznym zatwierdzeniu tekstu litanii w 
1899 roku. Litania obecna licząca 33 prośby, 
upamiętnia symboliczną liczbę lat życia 
Jezusa na ziemi.
  Wszystkie wezwania w tekście owej litanii 
mają głębokie odniesienie do Pisma Świę-
tego. Większość z nich jest prawie dosłownym

Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po okta-
wie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako 
osobne święto ku czci Mojego Serca i na wy-
nagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki 
pobożne zniewag, jakich doznaję”.
  Do Stolicy Apostolskiej napływały potem licz-
ne prośby o zatwierdzenie kultu i święta Serca 
Pana Jezusa, Rzym jednak długo się wahał.

Główna jednak zasługa w rozpowszech-
nieniu kultu Najświętszego Serca przypadła 
św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690)    
z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Pan 
Jezus wielokrotnie objawiał świętej swoje 
Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne 
łaski. W piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie 
Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie objawie-
nie Jezusowego Serca świętej Małgorzacie 
Marii Alacoque. Jezus powiedział do niej: “Oto 
Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie 
szczędziło niczego aż do zupełnego wyni-
szczenia się dla okazania im miłości, a w 
zamian za to doznaje od większości ludzi tylko 
gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieusza-
nowania, lekceważenia, oziębłości i święto-
kradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie 
Miłości.  

 3

Historia litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

19.06.2020 r. - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
    Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty: chrzest z wody, która 
wypłynęła z przebitego boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę 
przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała 

Odwiedził 307 razy 259 miejsc, pokonując 
84998 km, przebywając poza Watykanem 
278 dni, 23 godziny i 35 minut oraz wygła-
szając 906 przemówień. Jako pierwsze 
papież odwiedził 29 X 1978 sanktuarium 
maryjne w Mentorelli (ok. 80 km od Rzymu), 
ostatnim było inne znane sanktuarium – 
w Loreto – 5 IX 2004.

Łącznie Ojciec Święty odbył 250 pielgrzy-
mek apostolskich po Włoszech i całym 
świecie, odwiedzając 1022 razy 876 miejsc, 
wygłaszając tam 3288 przemówień, prze-
mierzając 1247613 km i spędzając na 
podróżach 822 dni, 4 godziny i 30 minut. 
Oznacza to, że przebywał poza swą rezy-
dencją w Watykanie lub Castel Gandolfo 
8,65% pontyfikatu.

Jan Paweł II odwiedził 
130 krajów i ok. 900 miejscowości.

Niektóre kraje odwiedził kilkakrotnie m. in. 
Polskę, Francję, USA, Meksyk, Hiszpanię, 

czy Portugalię.
Łączna długość pielgrzymkowych dróg 
Jana Pawła II wynosi ok. 1,7 mln km.
Długość ta odpowiada trzykrotnej 

odległości między Ziemią a Księżycem, 
czy prawie 30-krotnemu

obiegnięciu Ziemi wokół równika.
Większość swoich apostolskich podróży, 
pielgrzymek wiary, rozpoczynał od słów: 
„Przybywam jako Papież – Pielgrzym”.

http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-historia.php
http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-historia.php
http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/litania-historia.php


18 czerwca  2020 roku zapraszamy na Mszę świętą o godz.18.00 
w intencji członków Bractwa Adoracyjnego, o nowe powołania do Bractwa 

oraz za kapłanów w naszej Parafii.

Zaproszenie do Bractwa Adoracyjnego
Trwają zapisy do Bractwa Adoracyjnego i można dołączyć do osób już adorujących 
w środę, czwartek i piątek zwłaszcza w ciągu dnia lub zadeklarować swoją gotowość 
do adorowania we wtorek, w określonej przez siebie godzinie.
Chętnych prosimy o wypełnienie deklaracji, które są wyłożone na stoliku w koś-
ciele. Wypełnione deklaracje należy wrzucić  do skrzynki na stoliku przed kaplicą 
św. Anny. Zgłoszenia można także wysyłać na adres e-mailowy: 
adoracja.wilanow@gmail.com.
Celem Bractwa Adoracyjnego jest kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego 
kultu każdy członek Bractwa trwa na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem 
przez jedną lub więcej godzin w tygodniu. Wybrana godzina adoracji jest czasem 
osobistego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym w ciszy. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy św. Anny trwa:
we ŚRODĘ  w godz. 7.30-21.00, w CZWARTEK w godz.  7.30-24.00, 

w PIĄTEK w godz. 7.30-19.00, pragniemy uruchomić adorację we wtorek, 
a docelowo pragniemy, aby Adoracja trwała nieustannie.
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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od 14.06.2020 do 12.07.2020

Módlmy się za naszą Ojczyznę,
aby rozwijała się w pokoju i dobrobycie,

a nauki Jana Pawła II 
były dla wszystkich 

drogowskazem. Ks. Tomasz Lis

mi. Tym bardziej więc będziemy przez
Niego zachowani od karzącego gniewu,
gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy
usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc
nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z
Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym
bardziej, będąc już pojednanymi, dostą-
pimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to – ale i chlubić się możemy w Bo-
gu przez Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, przez którego teraz uzyskaliśmy
pojednanie.

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Mk 1, 15

Bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

EWANGELIA
Mt 9, 36 – 10, 8

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, jak owce niemające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał 
do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił 
im władzy nad duchami nieczystymi, aby je 
wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszel-
kie słabości. A oto imiona dwunastu aposto-
łów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i 
brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebe-
deusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, 
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfe-
usza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz 
Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwu-
nastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: 
«Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do 
żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie 
raczej do owiec, które poginęły z domu 
Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przywołuje 
dwunastu spośród swoich uczniów czyniąc 
ich swoimi apostołami. Czyni to z miłości do 
tłumu, który postrzega jako znękany i 
porzucony, nie mający pasterza. Chrystus 
zauważa ich stan zagubienia i potrzebę 
posiadania przez nich pasterza.

Czy dzisiejsze czasy tak bardzo różnią 
się od czasów Jezusa? Czy dzisiejszy czło-
wiek nie czuje się zmęczony i pogubiony? 
Zapewne i my potrzebujemy dobrych 
pasterzy, by nie zejść z drogi, którą jest Je-
zus. Jedynej drogi prowadzącej nas do 
Ojca.

Ale dzisiaj nasz Pan prosi nas, byśmy my 
sami byli apostołami, pasterzami dla współ-
czesnego człowieka. I daje nam pewne 
wskazówki. Po pierwsze pracy na niwie 
pańskiej dla nikogo nie zabraknie, szukajmy 
swojego miejsca. Po drugie zaczynajmy 
głoszenie Dobrej Nowiny raczej od naj-
bliższych, swojego środowiska pracy, na-
uki. I bądźmy w tym hojni, bezinteresowni.

1.

2.

3.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych po-
lecanych w wypominkach rocznych.
Do czwartku włącznie obchodzimy dawną 
oktawę Bożego Ciała, z procesją Eucha-
rystyczną wokół kościoła po Mszy św.            
o godz. 17.00.
Msza św. w intencji Bractwa Adoracyj-
nego zostanie odprawiona w czwartek          
o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy członków oraz wszystkie osoby
zainteresowane kultem Eucharystii.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w piątek, 19 czerwca, uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
w tym dniu, zgodnie z przepisem kan.
1251 KPK nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne,
- w sobotę, 20 czerwca, wspomnienie
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Pa-
nny.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

4.

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 19, 2-6a

Czytanie z Księgi Wyjścia: Po przybyciu na 
pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. 
Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz 
wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał 
na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz 
domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy 
widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem 
was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do 
Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu 
mego i strzec mojego przymierza, będziecie 
szczególną moją własnością pośród wszy-
stkich narodów, gdyż do Mnie należy cała 
ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem 
kapłanów i ludem świętym».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 100 (99), 2-3. 4-5

My ludem Pana i Jego owcami
Służcie Panu z weselem, * 
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami 
radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, † 
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego 
własnością, * 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, † 
z hymnami w Jego przedsionki, * 
chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
Albowiem Pan jest dobry, † 
Jego łaska trwa na wieki, * 
a Jego wierność przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Chrystus umarł za nas, jako 
za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy 
jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka 
sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć 
tylko z największą trudnością. Chociaż może 
jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się 
ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam 
swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus 
umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznika- 

dokończenie ze str. 3

Uroczystość 
Najświętszego Serca 

Pana Jezusa
Po dokładnych badaniach Stolica Apostol-
ska uznała wiarygodność objawień św. 
Małgorzaty Marii i zezwoliła na obchodze-
nie tego święta. Pierwszy zatwierdził je 
papież Klemens XIII w 1765 r. Na dzień 
uroczystości wyznaczono – zgodnie z żą-
daniem, które Jezus przedstawił św. Marii 
Małgorzacie – piątek po oktawie Bożego 
Ciała. Pius IX w. r. 1856 rozszerzył to świę-
to na cały Kościół. On również 31 grudnia 
1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę 
cały Kościół i rodzaj ludzki. Papież Pius XI 
encykliką “Miserentissimus Redemptor” 
dodał do święta oktawę. Ogłosił także 
formularz mszalny i oficjum święta. Pius XII 
zaś opublikował w 1956 r. specjalną ency-
klikę “Haurietis aquas”, poświęconą czci 
Jezusowego Serca.
 Wśród najpopularniejszych form kultu 
Serca Jezusa oprócz samej uroczystości 
jest odpra-wiane przez cały czerwiec 
nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do 
Serca Jezusowego a także akt zawierzenia 
Sercu Jezusa. Również liczne zakony i 
bractwa poświęcone są Sercu Jezusa. 
Najbardziej znane zgromadzenia to: serca-
nie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, 
siostry Sacre Coeur oraz urszulanki Serca 
Jezusa Konającego. Wśród bractw najli-
czniejsze jest Bractwo Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, pow-
stałe dzięki inicjatywie zgromadzenia sióstr 
wizytek, do którego należała św. Małgo-
rzata Maria Alacoque.
   Do gorącej modlitwy o świętych księży 
właśnie w uroczystość Najświętszego Ser-
ca Jezusa wezwał przed laty Jan Paweł II 
w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 
1995 r. Wyraził wtedy życzenie, by tego 
rodzaju dzień był obchodzony co roku        
z okazji uroczystości Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Odtąd poszczególne diece-
zje w tej intencji przygotowują czuwania 
modlitewne i adoracje, uroczyste liturgie 
oraz konferencje.
Źródło:
https://stacja7.pl/wiara/uroczystosc-
najswietszego-serca-pana-jezusa/
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