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MODLITWA O ZATRZYMANIE KORONAWIRUSA I ZDROWIE DLA ZAKAŻONYCH
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń i aby udało się 

jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których 
koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń 
personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI DONALD TRUMP UCZCIŁ 
JUBILEUSZ 100. ROCZNICY URODZIN ŚWIĘTEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie, 2 czerwca 2020 roku
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PREZYDENT USA W SANKTUARIUM 
ŚW. JANA PAWŁA II W WASZYNGTONIE

Prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką złożyli 2 czerwca 2020 roku wieniec pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II przed Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie. Okazją była 
m.in. 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypadała 18 maja 2020 roku. Prezydent modlił 
się także przed Ołtarzem w sanktuarium, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
oraz relikwie Świętego Papieża. Tego dnia przypadała także 41. rocznica pierwszej pielgrzymki św. 
Jana Pawła II do Polski. Wydarzenie to poprzedziło podpisanie dekretu o zwiększeniu wsparcia USA 
dla międzynarodowych wysiłków na rzecz wolności religijnej.

Waszyngtońskie sanktuarium jest najważniejszym miejscem w Stanach Zjednoczonych 
poświęconym św. Janowi Pawłowi II. Sanktuarium to jest miejscem kultu, formacji religijnej 
i odnowy kulturowej, które odwiedzającym dostarcza zarówno strawy dla ducha i umysłu. Poprzez 
liturgię i modlitwę, sztukę, wydarzenia kulturalne i celebracje liturgiczne, pielgrzymi mogą poznać 
głęboką miłość św. Jana Pawła II do Boga i do człowieka.

Od początku sanktuarium było pomyślane jako odpowiedź na wezwanie św. Jana Pawła II do 
„nowej ewangelizacji”, wezwanie, które powtórzył papież Benedykt XVI i papież Franciszek. 
Ma to być miejsce prawdziwego spotkania z Bogiem, które prowadzi do odnowy osób, rodzin, 
społeczeństw i kultury – miejsce, gdzie Bóg, który „wkroczył w historię” (Jan Paweł II, homilia, 24 
grudnia 1999), uzdrawia i odnawia każdy wymiar ludzkiego życia.

Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II jest główną duszpasterską inicjatywą Rycerzy 
Kolumba, katolickiej, świeckiej, bratniej organizacji zrzeszającej prawie dwa miliony członków na 
całym świecie. Wierni misji i dziedzictwu św. Jana Pawła II, Rycerze w 2011 roku ustanowili jego 
sanktuarium w stolicy USA. Po pięciu latach prac budowlanych i kanonizacji Patrona Sanktuarium, 
św. Jana Pawła II, Narodowe Sanktuarium przyciąga co roku dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Rycerze 
mają nadzieję, że ta inicjatywa będzie służyć Kościołowi w Stanach Zjednoczonych i przyniesie 
bogate owoce dla Kościoła Powszechnego i dla świata.

Konferencja Biskupów Katolickich USA 14 marca 2014 roku nadała sanktuarium tytuł 
„narodowego”.

d. A.
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Uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii świętej Agaty Pieczykolan i Hanny Pieczykolan 
w kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 30 maja 2020 roku.
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA A.D. 2020

W piątek, 19 czerwca 2020 roku obchodzimy 
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze 
święte w kościele poewangelickim w Mierzeszynie 
będą sprawowane o godz. 17.00 i 18.00. Ze względu na 
czas pandemii koronawirusa procesja eucharystyczna 
odbędzie się tylko pod koniec Mszy świętej o godz. 
18.00 i tylko wokół kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Zapraszam do wspólnej modlitwy!

Warto przypomnieć piękną tradycję kultu 
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.

Początki kultu Serca Jezusowego widoczne są już 
w wiekach średnich, kiedy to niezależnie, w różnych 
miejscach, pojawia się nabożeństwo do Serca 
Jezusowego. Od XVII wieku kult Najświętszego Serca 
rozszerza się na cały Kościół. Przyczyniło się do tego 
szczególnie dwoje ludzi: św. Małgorzata Alacoque oraz 
jej spowiednik, św. Jan Eudes. On właśnie jako pierwszy, 
za pozwoleniem biskupa Rennes, wprowadził w 1670 
roku święto Serca Pana Jezusa, które było obchodzone 
odtąd we wszystkich domach jego kongregacji. W dwa 
lata później otrzymał pozwolenie na odprawianie Mszy 
świętej 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.

Główna jednak zasługa w rozpowszechnieniu 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 roku, po oktawie 
Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie objawienie 
Jezusowego Serca św. Małgorzacie Marii Alacoque. 
Jezus powiedział do niej: „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, świętokradztw, jakie oddają 
mu w tym Sakramencie Miłości. 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”.

Do Stolicy Apostolskiej napływały potem liczne 
prośby o zatwierdzenie kultu i święta Serca Pana 
Jezusa. Po dokładnych badaniach Stolica Apostolska 
uznała wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii 
i zezwoliła na obchodzenie tego święta. Pierwszy 
zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 roku. Na 
dzień uroczystości wyznaczono – zgodnie z żądaniem, 
które Jezus przedstawił św. Marii Małgorzacie – piątek 
po oktawie Bożego Ciała. Papież Pius IX w 1856 roku 
rozszerzył to święto na cały Kościół. On również 31 
grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę 
cały Kościół i rodzaj ludzki. Zaś, papież Pius XI 
encykliką „Miserentissimus Redemptor” dodał do 
święta oktawę. Ogłosił także formularz mszalny 
i oficjum święta. Natomiast, Pius XII opublikował 
w 1956 roku specjalną encyklikę „Haurietis aquas”, 
poświęconą czci Jezusowego Serca.

Wśród najpopularniejszych form kultu Serca Jezusa 
oprócz samej uroczystości jest odprawiane przez 
cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania 
do Serca Jezusowego a także akt Zawierzenia Sercu 
Jezusa. W naszej parafii w Mierzeszynie, nabożeństwo 
sprawowane jest w czerwcu pod koniec Mszy świętej od 
poniedziałku do soboty.

Trzeba także podkreślić, że liczne zakony i bractwa 
poświęcone są sercu Jezusa. Najbardziej znane 
zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca 
Jezusowego, siostry Sacre Coeur oraz Urszulanki Serca 
Jezusa Konającego. Wśród bractw najliczniejsze jest 
Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, powstałe dzięki inicjatywie zgromadzenia 
sióstr Wizytek, do którego należała św. Małgorzata 
Maria Alacoque.

Do gorącej modlitwy o świętych księży w uroczystość 
Najświętszego Serca Jezusa wezwał przed laty św. Jan 
Paweł II w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 
1995 roku. Święty Papież wyraził wtedy życzenie, by 
tego rodzaju dzień był obchodzony co roku z okazji 
uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Warto także przypomnieć, że Litanię do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa po raz pierwszy 
publicznie odmówiono w Marsylii w czasie panującej 
tam zarazy w 1721 roku. Dziś, w czasach pandemii 
koronawirusa ta litania powinna zagościć w naszych 
sercach! Kongregacja Obrzędów w 1898 roku dodała 
sześć nowych wezwań, aby wszystkich było trzydzieści 
trzy – na pamiątkę lat Jezusa. W 1899 roku papież 
Leon XIII zatwierdził tę litanię dla całego Kościoła.

Pamiętajmy nadto, że od przeszło trzydziestu lat 
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
gromadzi się na modlitwie także w pięknym kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. To zobowiązuje do 
szczególnego wychwalania „Serca, które tak bardzo 
umiłowało ludzi”.

ks. Andrzej


