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Czerwiec 2019: 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. 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 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. 

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć 
wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio 
zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do 
chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, 
który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów, był 
Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym 
jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał 
podaje najpierw historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące 
z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon 
XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

Intencja Papieskie na czerwiec: Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, 
zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Najświętsze  Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami !



INTANCIE MSZY ŚW.  NA CZERWIEC:
2.06: Rochdale 10.00: + Władysław, Anna Cyrulik ( od córki )
         Oldham 12.30: + Jan, Katarzyna Sokalscy ( od córki )   
5.06: Rochdale:  --  --
6.06: Oldham: + Janina, Piotr Rembielak  ( od rodziny )
7.06: Rochdale: W intencji dusz czyśćcowych  ( od Ryszarda )
9.06: Rochdale 10.00: + Zenon Woźniak, Maria Sikorska ( od rodziny )
         Oldham 12.30: + Jadwiga, Jan Mączyńscy ( od siostry z rodziną )
12.06: Rochdale:  --  --
13.06: Oldham: W int. Ani w 13 rocz. urodzin. O Boże błogosławieństwo  ( od rodziców i rodzeństwa )
14.06: Rochdale: Z okazji urodzin Basi Smyk i o Boże bł. dla rodziny  ( od przyjaciół )
16.06: Rochdale 10.00: O Boże bł. dla Kamila z okazji 18 urodzin ( od rodziców i rodzeństwa )
           Oldham 12.30: + Engolburt, Anna Dronia ( od L. Platt )
19.06: Rochdale: --  --
20.06: Oldham: O Boże bł. dla bp. Stefana Regmunta z okazji urodzin ( od L. Platt )
21.06: Rochdale: + Eugenia Dyczewska ( od rodziny )
23.06: Rochdale 10.00: + Marek Dybała – 18 rocz. śmierci ( od rodziny )
           Oldham 12.30: --  --
26.06: Rochdale: --  --
27.06: Oldham: + Janina Ryza ( od syna z rodziną )
28.06: Rochdale: --  --
30.06: Rochdale 10.00: + Krystyna, Kazimierz Ostrowscy ( od syna z rodziną )
           Oldham 12.30: W intencji bierzmowanych

      OGŁOSZENIA: 

1. W miesiącu czerwcu przed każdą mszą św. odprawiać będziemy nabożeństwo do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

2. W niedzielę Wniebowstąpienia modlimy się z dziećmi, które obchodzą rocznicę Pierwszej 
Komunii Św.

3. W dniu 1.06 modlimy się za wszystkie dzieci  prosząc Boga o błogosławieństwo dla nich.
4. Kalendarz  Świąt: Wniebowstąpienie - niedziela 2 czerwca, Zesłanie Ducha Świętego-niedziela 

9 czerwca, Trójcy Świętej-niedziela 16 czerwca, Boże Ciało-niedziela 23 czerwca i Dzień Ojca.
( 10.06 - Matki Kościoła; 13.06 - Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana; 24.06 - Narodzenie 
Jana Chrzciciela; 28.06 – Najświętszego Serca Pana Jezusa; 29.06 – Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła )

5. Tegoroczna Ur. Bożego Ciała z procesją eucharystyczną w niedzielę 23 czerwca w Rochdale o 
godz. 15.00. Nie ma porannej mszy św. Bardzo proszę poszczególne grupy i osoby 
indywidualne o włączenie się w przygotowanie ołtarzy i procesji.  Parafian z obu wspólnot 
zapraszam do wzięcia udziału w tym Eucharystycznym Święcie.

6. W niedzielę 30.06 w kościele Św. Patryka w Oldham o godz. 12.30 Ks. Biskup Stefan Regmunt 
z Zielonej Góry udzieli sakramentu bierzmowania kandydatom z naszych parafii.                                  
Próba przed bierzmowaniem w Św. Patryku w niedzielę 16.06 po mszy świętej.

7. Składki miesiąca maja: Rochdale - Taca:284.86; Gift Aid: 157.30; Fundacja JP2:35.00            
Oldham - Taca: 538.29; Gift Aid: 190.50; Fundacja JP2: 39.55  Heritage Day: 577.00

8. Serdeczne podziękowanie wszystkim za zorganizowanie i wsparcie PHD w Oldham i Dnia 
Dziecka w Rochdale. Dziękuję także panom za naprawienie podłogi i balustrady przy kaplicy w 
Rochdale, za naprawy w domu księdza, oraz za porządkowanie pokoju z książkami na strychu.

9.  Na  rozpoczynające się urlopy i wakacje życzę wszystkim bezpiecznego podróżowania i 
udanego wypoczynku. 

10. Celebrującym imieniny, urodziny oraz małżeńskie rocznice życzę błogosławieństwa  Bożego i 
opieki Maryi. 


