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Szymonie, Adamie, Aleksandrze!
Zadaniem lektora jest czytanie Pisma Świętego w zgromadzeniu liturgicznym. Przez wasze usta 

będzie przemawiał sam Bóg. Pamiętajcie zawsze jak wielką i świętą pełnić będziecie służbę, i z jaką 
pilnością i starannością winniście ją wypełniać.

Przekazując innym ludziom Słowo Boże, sami je przyjmijcie i pilnie rozważajcie, abyście w nim 
znajdowali radość i moc. Waszym codziennym życiem głoście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Przyjmijcie księgę Pisma Świętego, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie słowo 
objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.

Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego 
Syna, Słowo życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej 
miłości, pobłogosław tych wybranych do posługi lektorów. 
Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali 
przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim 
braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby 
lektorskiej, przyrzekamy powierzone zadania 
wypełniać gorliwie i sumiennie; przyrzekamy czytać 
wyraźnie Słowo Boże i według niego żyć. Amen.
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ODNOWIENIE 
AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO 

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie nasz Jezu Chryste,
Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego 

Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego 
i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt 
oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu.

Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj 
Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu 
Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. 

W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne 
i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, 
ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego 
małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym 
grzechy zaniedbania ich przełożonych.Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za 
prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla 
tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii. 

Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla 
Kościoła i Ojczyzny - z ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj 
to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści 
i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy 
przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli współdomowników – 
w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę szczerej 
miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha 
powszechnego braterstwa.

Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie 
najbardziej potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii 
poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. 
Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, 
aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju. 

Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności 
i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, 
otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym 
pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei 
odnawiało wspólnotę Kościoła.

Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną 
i niezniszczoną ziemię, abyśmy - w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy 
przyjdą po nas. 

Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy 
oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze 
poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje 
władanie.  

Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak 
bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA 

NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!

Za kilka dni, 11 czerwca 2021 roku, 
w uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym 
zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście 
ponowią akt poświęcenia Polski Sercu 
Jezusa. W tym samym dniu zostanie 
on odnowiony we wszystkich polskich 
parafiach, które przygotowywały się do tego 
wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi 
o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła 
uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby 
wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego 
Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze 
źródeł zbawienia”.

Symbolem nieskończonej i niepojętej 
miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte 
Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. 
Wobec takiej Miłości nie można przejść 
obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult 
Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by 
nasze serca zranione grzechem, ale obmyte 
i uzdrowione Chrystusową Krwią biły 
w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, 
będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. 
On najpełniej objawił światu miłość, bo nie 
jest bezwzględnym Sędzią, ale kochającym 
Ojcem. 

Poświęcając się Sercu Jezusowemu, 
człowiek pozwala do końca przeniknąć się 
miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć 
i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego 
oddanie się Sercu Jezusowemu ma istotny 
wymiar społeczny i wyraża się w tym co 
św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali 
budowaniem cywilizacji miłości. 

Kult Serca Jezusa prowadzi nas również 
do zadośćuczynienia i wynagradzania 
za popełnione grzechy, które zawsze są 
ranami zadanymi Miłości. Oddawanie czci 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa związane 
jest z kultem Miłosierdzia Bożego, na które 
tak wrażliwy jest współczesny człowiek. 
Świadczy o tym duchowe doświadczenie 
świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, 
uformowanej również przez nabożeństwo do 

Serca Jezusa, tak bardzo żywe w latach jej 
służby w Kościele. 

Historia kultu

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 
ma dawne korzenie, rozpowszechnił się 
na skutek objawień św. Małgorzaty Marii 
Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII 
wieku, podczas których Jezus prosił, aby 
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała 
był świętem poświęconym czci Jego Serca. 
Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana 
Jezusa ustanowił papież Klemens XIII 
w 1765 roku jako przywilej dla ówczesnego 
Królestwa Polskiego oraz Konfraterni 
Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. 
Przyczynili się do tego nasi biskupi, 
wystosowując memoriał do papieża, gdyż 
na ziemiach polskich kult ten rozwijał się 
już wcześniej. Na cały Kościół święto to 
rozszerzył Pius IX w 1856 roku, a Leon 
XIII w 1899 roku dokonał aktu poświęcenia 
całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. 

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 
1921 roku, po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości biskupi dokonali aktu 
poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu 
Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie 
z konsekracją świątyni Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok 
wcześniej, 27 lipca 1920 roku, w obliczu 
nawałnicy bolszewickiej zagrażającej 
Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli 
nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. 
W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik 
„SacratissimoCordi – Polonia Restituta”, 
który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie 
odbudowany. 

Po wojnie w 1948 roku w obliczu 
nasilających się represji, z inicjatywy 
Prymasa kard. Augusta Hlonda biskupi 
zachęcili wiernych do osobistego poświęcenia 
się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, 
a trzy lata później, 28 października 1951 
roku, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan 
Wyszyński na Jasnej Górze - w obecności 
niemal miliona wiernych - odnowił akt 
zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Został on 
ponowiony w 1975 roku. Po raz kolejny akt 
ten został proklamowany w wolnej Polsce 
1 lipca 2011 roku w krakowskiej bazylice 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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O odnowę na polskiej ziemi

Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia 
Najświętszemu Sercu Jezusa, dlatego, że 
osobiście i zbiorowo pragniemy oddać 
się w opiekę Bogu, który jest Miłością. 
W szkole Jezusa, który powiedział o sobie, 
że jest „cichy i pokornego serca” (Mt 11, 
29), pragniemy się uczyć, jak stawiać 
czoło nowym wyzwaniom, jak podejmować 
odpowiedzialność za siebie i innych, jak 
kochać i służyć. 

W nawiązaniu do setnej rocznicy 
poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt 
w duchu dziękczynienia za dar obecnej od 
ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, 
że Polska stała się znów pełnoprawnym 
członkiem wspólnoty europejskich narodów 
(Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap 
jej historii. 

Mamy przy tym świadomość, że z tej 
wolności nie zawsze potrafimy właściwie 
korzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie 
społeczne i polityczne w Polsce naznaczone 
jest niekończącymi się napięciami, 
konfliktami, nienawiścią i wrogością, 
w której trudno się dopatrzyć troski 
o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje 
się jedność naszej wspólnoty narodowej, 
dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia. 

W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo 
i każdy z nas, dokonajmy rachunku 
sumienia i prośmy Boga o łaskę nawrócenia. 
W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, 
módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym 
człowieku – takżeinnym czy myślącym 
inaczej - potrafili dostrzec brata. 

Rozmawiajmy językiem miłości, 
przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, 
nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi 
wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty 
ponad podziałami, a spory rozwiązujmy 
w duchu dialogu i pojednania. Nie 
zapominajmy, że dialog należy do samej 
istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu 
świadectwo! 

Polska rodzina znalazła się w kryzysie, 
co trzecie małżeństwo się rozpada. 
W obliczu tych bolesnych faktów prośmy 
o odnowienie łask sakramentalnych 
i umocnienie więzi rodzinnych - 
o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu 
rodzącego przemoc. Nie zapominajmy też 

o potrzebie międzypokoleniowego przekazu 
wiary, który dziś wydaje się być szczególnie 
zagrożony. 

Jako wspólnota Kościoła zdajemy 
niełatwy egzamin wiarygodności tak mocno 
zachwianej wskutek grzechów i ran zadanych 
braciom i siostrom przez niektórych 
duchownych. Jesteśmy świadomi, że grzech 
wykorzystywania seksualnego - jak ostrzegał 
papież Benedykt XVI - może skutecznie 
przyćmić blask Ewangelii. W Kościele 
niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby 
o przebaczenie ze strony skrzywdzonych 
i otoczenia ich szczególną troską. 

Czyńmy świat bardziej ludzkim! 
W społeczeństwie, które podlega atomizacji 
wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, 
bolesnej samotności doświadczają starsi, 
chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys 
ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają 
się jeszcze bardziej ubożsi. 

Otwórzmy się na nich, nie zapominając, 
że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni winni 
być również w centrum zainteresowania 
każdej ludzkiej społeczności. 

Znakiem cywilizacji miłości jest też 
otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy 
człowiek, a  szczególnie ten bezbronny 
i nienarodzony, ma prawo do życia. 

Budujmy postawę braterstwa, o co 
usilnie apeluje papież Franciszek. Czyńmy 
to zarówno na gruncie polskim jak 
i międzynarodowym, w duchu przebaczenia 
i pojednania, czemu Polska dała już dobitne 
świadectwo w XX stuleciu, inicjując 
pojednanie z sąsiednimi narodami.  

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi 
odnowy, jak nawrócenie czyli zwrócenie się 
do Odkupiciela i Jego zranionego Serca, 
„przez które stało się nam zbawienie”. 

Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie 
i łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii. 
Z ufnością powierzamy Mu Kościół 
i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas 
stanowi. 

Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam 
błogosławimy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, 
zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji 

Episkopatu Polski
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INTENCJE MSZALNE lipiec 2021

  1. czwartek 
  2. piątek  
  3. sobota   
  
  4. niedziela 

  
  5. poniedziałek 
  6. wtorek   
  7. środa
10. sobota 
11. niedziela

12. poniedziałek
13. wtorek   
14. środa
15. czwartek 
16. piątek
17. sobota           

18. niedziela

19. poniedziałek
20. wtorek
21. środa 
22. czwartek
23. piątek
24. sobota

25. niedziela

26. poniedziałek

27. wtorek
28. środa
29. czwartek
30. piątek
31. sobota

700

1800   
1800

1900

730

930

1100

1800

700

700

1800

730   

930

1100

1800 

1800 
700 
700 

1800 
1800

 730   

930

1100

1800

1800

700 
700 

 1800 

1800 

730     
930

 1100

700 
1800      
1800

700

700

1800 

1800 

+ Antoni Sowiński: 1. rocznica śmierci
+ Piotr Grabiński
+ Zofia, Zenon, Henryk Kolbusz oraz Szczepan: 30. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Wiktorii i Weroniki Szymikowskich: 18. rocznica urodzin
+ Czesława i Leon Chodowscy oraz Kazimiera i Wiesław Śliwiccy (intencja Teresy 
   i Grzegorza Śliwickich)
dzięk. błag. w intencji Igi Płotka: 2. rocznica urodzin
+ Krzysztof Łepkowski: z okazji imienin oraz dziadkowie z obojga stron
+ Zygmunt Gaładyk: 15. rocznica śmierci
+ wypominkowa za zmarłych
+ Gertruda i Jan Kuduk oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
dzięk. błag. w intencji Leokadii Pieleckiej: 80. rocznica urodzin
+ tata Paweł, babcia Marianna, dziadek Jan
+ Czesław Ronowicz: 5. rocznica śmierci
+ zmarli z rodzin Płońskich i Szymańskich
+ Ryszard Brzoskowski
+ Roman Kiełczykowski
+ Ryszard Brzoskowski
+ Roman Kiełczykowski
+ Józefa Senderska: 3. rocznica smierci
+ Mieczysław Turski; rodzice Katarzyna i Jan Turscy; Stefania  i Władysław Balińscy 
   oraz rodzeństwo z obojga stron
+ Kinga i Zbigniew oraz zmarli z rodzin Kozaków i Groszów
+ Pelagia Wilga i mąż Wacław
+ Zbigniew Kloskowski: rocznica urodzin
+ Roman Kiełczykowski
+ Andrzej Walkusz
+ Wiesław Mierzejewski
+ Andrzej Walkusz
+ Roman Kiełczykowski
+ Imgarda i Bronisław Falkiewicz; zmarli z rodzin Zarzyckich i Wasilewskich 
   oraz Mieczysław Stajniak: 1. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Zofii Zawadzkiej: 80. rocznica urodzin (intencja Żywego Różańca)
+ Feliks Butowski: 33. rocznica śmierci, żona Zofia oraz rodzice z obojga stron
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jadwigi Ronowicz
+ Roman Kiełczykowski
+ Antoni Gordon: rocznica urodzin i Anna Gordon: z okazji imienin
+ Andrzej Walkusz
+ Przemysław Klepacz
+ Andrzej Walkusz
dziek. Błag. w intencji Zofii Zawadzkiej: 80. rocznica urodzin
+ Ignacy Kujach: rocznica urodzin i z okazji imienin

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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ROZWAŻANIA O KORONCE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W MIERZESZYNIE
Siostra Irena Radzymińska IMB, 5-6 czerwca 2021 roku

Treści zawarte w „Dzienniczku – Miłosierdzie Boże w duszy mojej”, św. Faustyny Kowalskiej ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, nie tracą na aktualności. Jest to wciąż aktualne 
arcydzieło teologii duchowości, które wymaga nieustannego przybliżania jego treści ciągle 
zabieganemu człowiekowi. Współczesny człowiek żyjący w Trzecim Tysiącleciu coraz częściej 
uświadamia sobie, że tylko w Miłosierdziu Bożym znajdzie pokój serca. Miłosierdzie Boga 
ochrania nas przed słuszną karą. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in Misericordia” 
przypomniał o podstawowej powinności Kościoła, jaką jest wołanie o Miłosierdzie Boże wobec 
wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża.

Odkupiciel rozpięty na krzyżu, jest tarczą miłosierdzia, jest Pośrednikiem między grzesznym 
światem, a po trzykroć świętym Bogiem. To Jezus oddala kary, jakie należą się grzesznikom 
i bierze tych, którzy do niego wołają z pokorą i skruszonym sercem pod swoją opiekę. Grzesznika, 
modlącego się koronką, przenikają promienie Miłosierdzia Bożego. Modlitwa ta jest prosta, 
krótka, łatwa i skuteczna, a bogata w obietnice Zbawiciela.

Koronka do Miłosierdzia Bożego, jest modlitwą, którą w sposób nadprzyrodzony przekazał 
nam Bóg. Jest jedną z czterech form kultu Miłosierdzia Bożego podanego przez Chrystusa św. 
Faustynie. Należy do nich także obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie”, święto Miłosierdzia 
Bożego, a także Godzina Miłosierdzia, czyli godzina śmierci Pana Jezusa na krzyżu tj. 15.00.

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą, w której odwołujemy się do nieskończonej 
dobroci Bożej przez zasługi Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Po prostu Bóg patrzy 
na nasze prośby, intencje z którymi do Niego przychodzimy przez swojego Syna Najmilszego 
i dla Jego ofiary złożonej ku czci Boga Ojca, a dla naszego zbawienia chce okazywać nam swoje 
Miłosierdzie. Odmawiając koronkę sprawiamy radość Jezusowi, który tak powiedział: „Wielką 
Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam skarby swych łask” 
(Dzienniczek 1578).

siostra IRENA RADZYMIŃSKA IMB
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