
    

 

Budujmy cywilizację miłości!

    11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi polscy ponowią akt 
poświecenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich 
polskich parafiach. Kult Serca Jezusa  wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione 
grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią  biły w rytmie Najświętszego Serca 
Zbawiciela, w którym najpełniej objawiła się światu miłość kochającego Ojca. Kult Serca 
Jezusa prowadzi nas również do zadośćuczynienia i wynagrodzenia za popełnione grzechy. 
Oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia 
Bożego, na które tak wrażliwy jest współczesny człowiek.  

   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 r. dla ówczesnego Królestwa Polskiego a na cały Kościół święto to rozszerzył 
Pius IX w 1856 r. W 1899 r. papież Leon XIII dokonał aktu poświecenia całego rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.   

   Sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali
aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w 
obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz 
naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. Po II wojnie światowej, 28 października 1951 r. 
Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze – w obecności niemal 
miliona wiernych – odnowił ten akt zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Po raz kolejny został on 
proklamowany w obecnych czasach 1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.    

   Jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku sumienia i prośmy Boga o 
łaskę nawrócenia. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas 
skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągajmy rękę do zgody. Polska rodzina 
znalazła się w kryzysie: prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi 
rodzinnych. Nie zapominajmy też o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który 
dziś jest szczególnie zagrożony. Czyńmy świat bardziej ludzkim!      

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          
(Sady Antoniukowskie)
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Komunikaty   

Nabożeństwa czerwcowe w naszej parafii codziennie po Mszy Świętej wieczornej o godz.
18.00.  

Księża Salezjanie zapraszają do wspólnego świętowania 40 – lecia koronacji obrazu 
Matki Bożej Różanostockiej. Dziękczynna Eucharystia będzie celebrowana 27 czerwca
2021 r. o godz. 17.00.       

W maju 2021 r. w naszej parafii: 

Sakrament chrztu przyjęli: 
   

1. Leon Wiśniewski, ur. 30.01 2021 r.; ochrzczony: 02.05.2021 r. 12.2020 r.    
2. Melania Jabłońska, ur. 28.02.2021 r.; ochrzczona: 08.05.2021 r.   
3. Tymoteusz Żdanuk, ur. 04.09.2020 r.; ochrzczony: 15.05.2021 r.  
4. Gabriela Bahl, ur. 05.02.2021 r. ; ochrzczona: 16.05.2021 r.  
5. Anastazja Ewa Baranowska, ur. 11.12.2020 r.; ochrzczona: 23.05.2021 r. 
6. Aleksander Lunievski, ur. 28.01.2021 r.; ochrzczony: 29.05.2021 r.  
7. Alicja Ratyńska, ur. 04.03.2021 r.; ochrzczona: 30.05.2021 r.   
8. Piotr Rydzewski, ur. 04.03.2021 r.; ochrzczony: 30.05.2021 r.    

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!     

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Henryka Czeszczewik,  zm. 14.05.2021 r.  
2. św.p. Jadwiga Ludwik, zm. 23.05.2021 r.  
3. św.p. Aniela Teresa Jurkowska, zm. 24.05.2021 r.    

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie!  

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl


