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Gdy dusza szuka Boga, 

umiłowany szuka ją jeszcze 

więcej  

              bł. Michał Sopocko  
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UROCZYSTOŚĆ SERCA PANA JEZUSA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
  

 

 
    

 

 

 

Od 2 MAJA   w naszej parafii rozpoczęły się uroczystości Pierwszej 
Komunii Świętej. W poszczególne soboty i niedziele w maju i czerwcu         
25 dzieci przystąpi po raz pierwszy do Sakramentu Ołtarza. Otoczmy                    
je naszymi gorącymi modlitwami, aby Ciałem pańskim posilały się jak 
najczęściej. Poszczególne tygodnie dla dzieci będą tzw. BIAŁYM 
TYGODNIEM. Zapraszamy do uczestnictwa  w nabożeństwie majowym                  
i Mszy św. o godz. 18.00.  

 
5 CZERWCA W SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO DO 
KOMUNI ŚW. PRZYSTĄPIŁY NASTEPUJĄCE DZIECI: 
EMILIA, WIKTORIA ORAZ FILIP 
 
WIELU ŁASK BOŻYCH Z TEJ OKAZJI NASZYM NAJMŁODSZYM 
PARAFIANOM ŻYCZĄ DUSZPASTERZE ORAZ SIOSTRY ZSJM 
                           SZCZĘŚĆ BOŻE… 
 
CHŁOPCÓW ZAPRASZAMY DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
(MINISTANCI), ZBIÓRKA CZWARTEK 18.30, A DZIEWCZYNKI 
DO ŚPIEWU W SCHOLCE, PRÓBA NIEDZIELA 12.30 
 
 
 

 

. 

. 

 

 
KULT SERCA PANA JEZUSA… 
 
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. 
Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. 
Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor 
poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy 
Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie - bardzo wcześnie przyswoił sobie 
nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus 
wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. 
Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym 
nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia. 
 Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej 
zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan 
Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do 
tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. 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 odbywałą 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". 

 

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque 

dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli 

Jego Serca: 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 

3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 

4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a 
szczególnie w godzinę śmierci. 

5. Będę im błogosławił w ich 
przedsięwzięciach. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło 
i ocean miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe prędko dojdą do 
doskonałości. 

9. Będę błogosławił domom, w których 
wizerunek Serca mojego będzie 

czczony. 

10. Osoby, które będą to nabożeństwo 
rozszerzały, będą miały imię swoje 

wypisane w Sercu moim. 
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc 

nawet najzatwardzialszych. 
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca 

mojego przyrzekam tym wszystkim, 

którzy będą komunikować w pierwsze 
piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy 

z rzędu w intencji wynagrodzenia, że 
miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie 

umrą w mojej niełasce, ani bez 

Sakramentów świętych, a Serce moje 
będzie im pewną ucieczką w ostatniej 

godzinie życia. 

 

 

 
ŚW. MARIA MAŁGORZATA  

ALACOQUE 

11 czerwca br., w setną rocznicę poświęcenia ojczyzny 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, akt ten ma być odnowiony przez 
polskich biskupów w jezuickiej bazylice Najśw. Serca Pana Jezusa 
w Krakowie. Będzie to centralne wydarzenie liturgiczne zebrania 
plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, która ma obradować w 
Kalwarii Zebrzydowskiej 11-12 czerwca br. „Chcemy w ten sposób 
na nowo zawierzyć Boskiemu Sercu Kościół, który jest w Polsce” – 
podkreśla bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny KEP. 

 

 

Od minionej Soboty rozpoczęło się 
bezpośrednie przygotowanie do 
Sakramentu Dojrzałości chrześci-
jańskiej. 22 osoby z naszej parafii, 
młodzież kl. VIII SP, będzie spotykać 
się przez 9 dni z rzędu na wspólnej 
modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego 
oraz Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Wszystkich Was Drodzy 
parafianie prosimy o modlitwę za Tych 
MŁODYCH aby ich Serca były zawsze 
otwarte na działanie Ducha Św. 
Spotkania mają miejsce w Sanktuarium 
o godz. 18.30. Sakramentu udzieli                   
14 czerwca o godz. 18.00. ks. Abp 
Andrzej Dzięga 
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Intencje Mszalne 

   Instytut bł. Michała Sopocki                 OGŁOSZENIA                      SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

X NIEDZIELA ZWYKŁA- 06.06 

7
30

 + Zuzanna Michalak (10r. śm), Stanisław, Ryszard 

Michalak                                                                                                   

9
00

 +Władysława (2r. śm), Ryszard (26 r. śm), Józef (17r. 

śm), ++Krawiec                                                                                                                      

11
00

  za parafian                                                                                                     

13
00

  W int. p. Lucyny Klepsa,                                                            

13
00 

ROCZNICA I KOMUNII,                                                                                                  

13
00

 W int. Bogusława i Jolanty Zborowskich z okazji 40 

lecia ślubu o zdrowie dla Sławomira Zborowskiego                              

18
00

 + Czesława Miśkiewicz (greg.6) 

9
00 

NAWROCKO  rez. Koneczek                                                                      

10
15

 DALSZE + Tobaczuk, Romaniuk, Napierka                                   

11
30

WIERZBÓWEK  +StanisławBartczak (12r. śm), + 

Józefa, Jana, Józefa 

PONIEDZIAŁEK- 07.06                                                                                                                   

8
00

  O Boże błogosławieństwo dla wnuków, Dariusza, 

Pauliny, Katarzyny, Konrada, Nikoli z okazji dnia dziecka,  

za ich rodziców (int. Od babci)                                                                                                          

18
00

 + Czesława Miśkiewicz (greg.7),                                                       

18
00

Przebłagalna za grzechy naszych przodków z prośbą o 

miłosierdzie dla nich i dla nas i o łaskę uwolnienia od 

konsekwencji grzechów dla naszych rodzin 

WTOREK  - 08.06  - ŚW. JADWIGII KRÓLOWEJ                                                                                          
8

00 
 + Czesława Miśkiewicz (greg.8)                                                             

18
00

 o zdrowie dla Marianny Ornat i Krystyny 

Chmielewskiej, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, 

18
00 

+Bogdan Szatkowski (4r. śm) 

ŚRODA -09.06                                                                                                

8
00

  + Czesława Miśkiewicz (greg.9)                                                             

18
00

  Przebłagalna za grzechy naszych przodków z prośbą o 

miłosierdzie dla nich i dla nas i o łaskę uwolnienia od 

konsekwencji grzechów dla naszych rodzin,                            

18
00 

+Iwona Górka (18r. śm) 

CZWARTEK – 10.06                                                                                          

8
00

    + Czesława Miśkiewicz (greg.10)                                                                            

18
00

   W int. Wspólnoty Różańca za dzieci,                         

18
00  

Przebłagalna za grzechy naszych przodków z prośbą o 

miłosierdzie dla nich i dla nas i o łaskę uwolnienia od 

konsekwencji grzechów dla naszych rodzin 

 

 Intencje Mszalne  

  

 
 

X NIEDZIELA ZWYKŁA - EWANGELIA  

WYKAZ TELEFONICZNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW 

 
 

TEMATYKA PORAD 

 

DNI 

MIESIĄCA 

 

GODZINA 

 

KONTAKT 

 

PORADY NOTARIALNE 

 

I  WTOREK 

 

14.30-15.30 

 

95 747 34 67 

 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE, 

REJESTRACJA  -  KRS   

 

I 

CZWARTEK 

 

 

16.00-17.00 

 

603 894 475 

 

EMERYTURY, RENTY 

,ZASIŁKI , 

UBEZPIECZENIA -  ZUS 

 

II WTOREK 

 

16.00-17.00 

 

667 697 260 

  

PORADY W ZAKRESIE 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

II 

CZWARTEK 

 

14.00-15.00 
 

602 597 813 

 

PORADY 

PEDAGOGICZNE 

 

III  

WTOREK 

 

16.00-17.00 

 

501 090 861 

 

PORADY PRAWNE 

 

III 

CZWARTEK 

 

16.00-17.00 

 

607 998 152 

 

WSPARCIE 

PSYCHOLOGICZNE 

 

IV WTOREK 

 

16.00-17.00 

 

692 666 944 

 

POMOC DUCHOWA 

 

IV 

CZWARTEK 

 

16.00-17.00 

 

531 749 730 

 
HOSPICJUM „RÓŻA” -                                                                 

W KAŻDĄ ŚRODĘ MIESIĄCA -                                                                                                                                                                             

GODZ. 10.00 – 11.00. 

INSTYTUT im. bł. Michała Sopoćki -                                          

W KAŻDĄ ŚRODĘ MIESIĄCA - 

GODZ. 10.00 – 11.00.                                                              

DYŻUR W INSTYTUCIE                                                                                                                                                                              

KS.  JANUSZA ZACHĘCKIEGO 

 

SIEDZIBA INSTYTUTU IM. BŁ. MICHAŁA SOPOĆKI,                                                                                                                                                             

HOSPICJUM DOMOWEGO „RÓŻA”                                                      

I PORADNII MIŁOSIERDZIA  -                                                                                                                                                         

UL. PIONIERÓW 13,                                                                                                                                                                                                                                            

74-300 MYŚLIBÓRZ  / DAWNE GIMNAZJUM/ 

Tel.  531 749 730 

instytut-sopocko@wp.pl 

 

 

(Mk 3, 20-35) Jezus przyszedł z uczniami swoimi do 

domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się 

nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, 

żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od 

zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli                               

z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy 

złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał 

ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może 

Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest 

wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się 

ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki 

dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan 

powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie 

może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść 

do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 

wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy                               

i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im 

odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 

Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 

winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma 

ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka                       

i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 

przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu 

powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze 

szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją 

matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na 

siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi 

bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, 

siostrą i matką". Oto Słowo Pańskie... 

ZATRZYMAJ SIĘ… 

Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką 

(Mk 3,35) – śmiało można powiedzieć, że jest to jedno 

z tych zdań zapisanych na kartach Biblii, które 

streszcza całą naukę Jezusa. Również św. Łukasz 

nazywa matką i braćmi Jezusa tych, którzy słuchają                     

i wykonują wolę Boga (Łk 8,21). Co to dla nas 

oznacza? Jezus, swoim krewnym, członkiem rodziny, 

czyni każdego z nas. Mamy tylko i aż wypełniać wolę 

Boga, być Bogu posłusznym. 

PIĄTEK – 11.06 - UROCZYSTOŚC NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA PANA JEZUSA 

8
00

  + Irena, Leszek Pomianowscy, ++ z obojga stron,                              

8
00

  +Czesława Miśkiewicz (greg.11)                                                                                       

17
00    NAWROCKO                                                                                                                                                                

18
00

 +Stanisław Czerniak (26 r. śm) 

SOBOTA  - 12.06. - NIEPOKALANEGO SERCA NMP                        

8
00

 W int. Hani w 10r. przyjęcia Komunii św. i za Jej rodziców        

i brata o Boże błogosławieństwo                                                                            

18
00

 + Czesława Miśkiewicz (greg.12),                                                                                       

18
00

+Jan Nowaczewski (int. od brata Julina z rodziną) 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 13.06 

0
00

 w  int. Czcicieli Najświętszego Sakramentu                                                        

7
30

 + Antonina (z okazji imienin), Franciszek,                                                     

7
30

+ Czesława Miśkiewicz (greg.13)                                                                       

9
00

 rez. Pełka                                                                                                             

11
00

  za parafian                                                                                             

13
00

 +Zofia Chudzik (4r. śm), +Kazimierz Chojnacki (31r. śm)                                        

18
00

 +Stanisław Tolski (5r. śm), +Bronisława Musidlak, 

+Krystyna, Marian Pawłowski 

9
00 

NAWROCKO  w int. Juli z okazji 1 r. urodzin                                                         

10
15

 DALSZE + Antoni, Stanisława, Mariusz Wołczecki, + 

Barbara Królikowska                                                        

11
30

WIERZBÓWEK  +Teodora, Zygmunt Lewkowicz 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOW NA CZERWIEC  

Intencja powszechna —                                               
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy 
przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu 
wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w 
miłości, z wielkodusznością, wiernością i 
cierpliwością. 
Intencja parafialna —                                                                               
Módlmy się, aby młodzież, która przyjęła i 
przyjmie w czerwcu sakrament bierzmowania – 
aby wszystkie sprawy swojego życia zawierzyli 
Miłosierdziu Bożemu.  

 

 

 

NAJBLIŻSZA SOBOTA  

NIEPOKALANEGO SERCA NMP 

 

  

 

Dziś w naszej parafii gościć będziemy kleryków z 
Seminarium Duchownego Księży Salezjanów wraz z 
kapłanem - opiekunem, którzy będą się z nami 
modlić i wypraszać nowe, święte powołania 
kapłańskie i zakonne. W naszej wspólnocie dzieci 
zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o 
godz. 13.00. Odbędzie się wspólne dziękczynienie 
za dar Pierwszej Komunii św. i rocznica Pierwszej 
Komunii św; a po Mszy zapraszamy na 
poczęstunek.  

Nabożeństwo czerwcowe dziś i przez cały tydzień 
o godz. 17.30. W kościołach filialnych 
nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.00. 

W czwartek 10 czerwca zakończenie Oktawy 
BOŻEGO CIAŁA i poświęcenie wianków. Msza św. 
poranna w kaplicy.  

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. W Szczecinie w Sanktuarium Najświętszego 
Serca Pana Jezusa podczas nabożeństwa 
czerwcowego o godz. 18.00. odbędzie się wręczenie 
dekretów nowo mianowanym Szafarzom 
nadzwyczajnym Komunii Św. Z naszej parafii dekret 
otrzyma 4 mężczyzn. Otoczmy ich naszymi 
modlitwami by godnie pełni swoją posługą zanosząc 
chorym Komunię św. w niedzielę.  

Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na 
utrzymanie parafii i sanktuarium oraz na 
Seminarium Duchowne i za każdy przejaw Waszej 
dobroci i życzliwości. Serdeczne Bóg zapłać.   

Parafianom, jubilatom, solenizantom                                      
i pielgrzymom nawiedzającym Myśliborskie  
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego życzymy 
obfitości łask Bożych, dobrego zdrowia, opieki 
Matki Najświętszej, św. Józefa i naszych patronów: 
św. Faustyny i bł. Michała.  

Błogosławionej dobrej niedzieli! 

 

Objawienie Niepolanego Serca Maryi było 
wyjawienie największego sekretu Maryi 
oraz celem wydarzeń w Fatimie. To właśnie 
w Fatimie to Serce zostało objawione światu. 
Pokazane zostało znaczenie, cel i konieczność 
uciekania się całej ludzkości do Jej Niepokalanego 
Serca. Słowa przekazane dzieciom w Fatimie 
dotyczą nie tylko ich samych, skierowane są 
do każdego nas. To jest plan Boży głoszony 
przez Maryję Pannę dla świata: „Jezus chce się 
posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. On 
pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo 
do Mojego Niepokalanego Serca. Każdemu kto je 
przyjmie, obiecuję zbawienie; te dusze będą 
miłe Bogu jak kwiaty umieszczone przeze mnie dla 
ozdoby Jego tronu. Moje Niepokalane Serce będzie twoją 
ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. 

 


