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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Czerwiec to miesiąc, w którym uwaga w szczególny sposób jest 

poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Również w tym 

miesiącu będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. To dobry czas by poświęcić naszą uwagę i czas na 

umocnienie relacji z Jezusem, przez uczestnictwo w nabożeństwach i 

modlitwę. 

 

Ewangelia 5.06.2022(J 14, 15-16. 23b-26) - Duch Święty was 

wszystkiego nauczy 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, 

będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a 

innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto 

miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
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przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje 

Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest 

moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 

Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». 

 

Ewangelia 12.06.2022 (J 16, 12-15) - Duch Prawdy doprowadzi was 

do całej prawd 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do 

powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, 

Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie 

mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam 

rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i 

wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, 

że z mojego weźmie i wam objawi». 

Ewangelia 16.06.2022 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO (Łk 9, 11b-17) - 

Rozmnożenie chleba 

Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia 

potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy 

przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do 

okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć 



żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy 

dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie 

ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych 

ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do 

swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po 

pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te 

pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi 

błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. 

Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, 

dwanaście koszów ułomków. 

Ewangelia 19.06.2022 (Łk 9, 18-24) - Wyznanie wiary w Chrystusa 

i zapowiedź męki 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się 

do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni 

odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni 

mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: 

«A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza 

Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o 

tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: 

będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 

zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do 

wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo 



kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 

powodu, ten je zachowa». 

Ewangelia 26.06.2022 (Łk 9, 51-62) - Trzeba porzucić wszystko, aby 

iść za Jezusem 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać 

się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę 

i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu 

pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy 

powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, 

odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, 

dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i 

ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 

by głowę mógł położyć». Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś 

odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego 

ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i 

głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, 

ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu 

odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się 

ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». 

Opr. Marlena Sasuła 

 



16 CZERWCA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO) 

Msza św. o godz. 8.00. Procesja w tym roku rozpocznie się 

Mszą św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym, a po niej wyruszy do  

4 ołtarzy ulicami: Lubą, Gminną, Św. Rocha, Ikara i św. Rocha w stronę 

kościoła. Bardzo serdecznie prosimy o przygotowanie czterech ołtarzy:  

I – przy kaplicy św. Anny (mieszkańcy ul. Ikara, od kaplicy do 

końca ulicy)  

II – przy Zakładzie Pogrzebowym Concordia (mieszkańcy ul. 

Ikara od początku do skrzyżowania z ul. Św. Rocha) 

III – przy sklepie żelaznym na ul. Św. Rocha (mieszkańcy ul. 

Św. Rocha)  

IV – na placu kościelnym (mieszkańcy ul. Lubej, Kolarskiej i 

Gminnej) 

Ostatnia Msza św. o godz. 17.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.00. 

Bardzo prosimy o dekorację okien, a szczególnie na trasie przemarszu 

procesji. Niech to będzie wyznanie naszej wiary i miłości do Chrystusa 

obecnego w Najświętszym Sakramencie.  

Przypominamy, że dzieci klas III uczestniczą w procesji Bożego 

Ciała w strojach liturgicznych, jak w dniu I Komunii Św. 

Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatów. 

 

 



NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się 

z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z 

czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. 

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca 

Pana Jezusa staje się własnością ogółu 

wiernych i całego Kościoła. 

Przyczyniło się do tego dwoje 

świętych: św. Jan Eudes i św. 

Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy 

działał bardziej z własnej inicjatywy, 

natomiast św. Małgorzata - pod 

wpływem nakazów, jakie otrzymała 

od samego Chrystusa, który chciał się 

jej pośrednictwem posłużyć. Pan Jezus 

pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: "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 Bożymi 

skarbami". Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je 

symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące 

oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: "Dotąd nosiłaś tylko 

imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy 

mojego Serca". Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 



1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił 

dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. "To 

nabożeństwo - pisze św. Małgorzata - jest ostatnim wysiłkiem Jego 

miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach". 

Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków 

swojego Serca. W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z 

wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu 

pojawił się Świętej Pan Jezus "jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu 

ran, jaśniejącymi jak słońce". Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś 

i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za 

niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną 

rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu 

zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w 

duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca 

odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. 

godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca 

była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i 

oziębłość ludzką. Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 

czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy 

Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia 

Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje 

Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie 

szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im 

miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej 

niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i 



świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz 

najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną 

serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby 

pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako 

osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez 

Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian 

za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, 

którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej 

rozszerzenia". 

Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po 

oktawie Bożego Ciała. Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca 

Jezusowego; szczególnym orędownikiem tej formy kultu był papież 

Leon XIII (+ 1903) i jego następcy. Często spotyka się 

także wizerunki Serca Jezusowego: w postaci medalików, obrazków, 

obrazów ściennych, figur. Liczne są także świątynie poświęcone Sercu 

Jezusa - w samej Polsce jest ich ok. 400. Pan Jezus dał także św. Marii 

Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych 

piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie 

za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni 

miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski.  

 

Nabożeństwo czerwcowe w tygodniu i w niedziele po 

Mszy św. wieczornej.  


