
 

 

 

 

 
 

		

 

 Bóg nie tylko nas stworzył, nie tylko przyszedł do nas, stając się 
Emmanuelem czyli „Bogiem z nami”, ale nadto chce być w nas. Dlatego 
„tchnął” na nas Ducha Świętego. Bóg chce uczestniczyć w całej pełni 
w naszym życiu, dlatego daje nam swego Ducha. To prowadzi z kolei do 
naszego pełnego uczestnictwa w życiu Boga. To wszystko może się stać pod 
warunkiem, że weźmiemy Ducha Świętego. A z tym mamy często problem. 
Zamiast Ducha Świętego bierzemy innego ducha - ducha tego świata. 
Zapamiętajmy sobie jednak, że owoce Ducha Świętego są wspaniałe: 
radość, pokój, miłość itd. Owoce ducha tego świata są zupełnie inne. Jeśli 
nawet daje nam radość, to jest ona ulotna i krucha. 
 Duch Święty jest „adwokatem i obrońcą”. On broni przed fałszem 
i wszystkimi niewłaściwymi kierunkami, jakie proponuje współczesny 
świat. Duch Święty jest „wspomożycielem, doradcą”. Poprzez Niego Jezus 
jest obecny w swoich uczniach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, 
w zderzeniu z rzeczywistością świata, życia. Duch Święty jest 
„pocieszycielem i ożywicielem”. On ożywia to wszystko, co w nas chore, 
obumarłe. Wnosi w życie nową nadzieję . Duch Święty jest 
„duchem prawdy”. On przyszedł, jak mówi Jezus, aby przekonać świat 
„o sądzie, sprawiedliwości i grzechu”. 
 Jeśli chcemy być naprawdę szczęśliwi, weźmy Ducha Świętego! Kto 
bierze Ducha Świętego, bierze specyficzny rodzaj życia, bo Duch Święty to 
Życie - Życie pełne w obfitości.www.miliardowice.com	

e-mail:	miliardowice.parafia@gmail.com
tel.:	32	215	70	83	
kom.:	600	150	014
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 Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce 
jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bowiem do 
swojego jedynego Syna. Dlatego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi 
Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny 
w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono - jak 
nauczał papież Leon XIII - „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” 
Jezusa do wiernych. 
 Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się 
dość późno, bo dopiero w XIX wieku. Sam kult Serca Jezusowego został już 
wcześniej zainicjowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque - francuską 
wizytkę. Zakonnica ta w drugiej połowie XVII stulecia doświadczyła objawień 
Pana Jezusa, który wzywał ją do upowszechnienia w całym Kościele 
nabożeństwa ku czci swojego Serca. 
 Kult Serca Jezusowego przybierał najrozmaitsze formy. Samo zaś 
nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku 
za sprawą innej zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix. Otóż podczas dziękczynienia 
po przyjęciu Jezusa w Komunii św. pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony 
Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się 
tym pomysłem z innymi. Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć szybko 
oficjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię. 
 Historia powstania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest dosyć 
ciekawa. Gdy w XVIII wieku w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic 
ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. 
Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej 
jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca 33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę 
lat życia Jezusa na ziemi. 
 Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego był Ojciec Święty 
Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swej radości z faktu, że w Polsce ta 
forma pobożności jest wciąż obecna. W Elblągu w 1999 r. powiedział: „Cieszę 
się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo 
śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa 
i ciągle podtrzymywana”. Jest to pochwała, ale i zadanie dla nas - katolików, 
rodaków Jana Pawła II. Zadanie, aby te nabożeństwa przetrwały i były 
kultywowane przez kolejne pokolenia.
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PONIEDZIAŁEK	1	czerwca	
18:00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże    
 błogosławieństwo dla Alfredy, dzieci, wnuków i prawnuków 

WTOREK	2	czerwca
7:00  + Franciszek Bebek w 6 rocznicę śmierci, rodzice i krewni

ŚRODA	3	czerwca
18:00  + Leszek Chromik

CZWARTEK	4	czerwca
18:00  + Andrzej Strach w rocznicę śmierci

PIĄTEK	5	czerwca	
7:00  + Dziadkowie Elżbieta i Jan Krzempek, Maria i Józef Sikora 
18:00  + Rodzice Donocik, Strzała, rodzeństwo, Małgorzata i Bronisław   
 Magazynowscy, syn Edward

SOBOTA	6	czerwca
7:00  + Marianna i Władysław Żoczek, zmarli z rodzin Żoczek   
 i Janus 
17:00 + Maria i Alojzy Maga, 4 synów, synowa, zięć, wnuk  

UROCZYSTOŚĆ	TRÓJCY	ŚWIĘTEJ	7	czerwca	
7:30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże    
 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Jarczok 
9:30  + Krzysztof Londzin w 3 rocznicę śmierci, Maria i Karol   
 Niewdana, Antoni Londzin 
11:00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże    
 bł. i opiekę MB dla Marii Żoczek z okazji 85 rocznicy urodzin 
 2) + Adam Przemyk w rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA

We Mszy Świętej i nabożeństwach nie obowiązuje już limit osób. 
Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii 

zostaje zawężona do osób starszych i chorych. 
W świątyni przebywamy z zasłoniętymi ustami i nosem. Nie trzeba 

zachowywać 2-metrowych odstępów.  
Do Komunii św. przystępujemy rozpoczynając od tyłu kościoła. 

Najpierw podchodzą osoby, które chcą przyjąć Komunię na rękę.

• W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek 
i sobotę miesiąca - możliwość spowiedzi świętej pół godziny przed 
Mszą św., wieczorem przed modlitwą różańcową o godz. 20:30 
i w piątek od godz. 16:30. 

• W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy, 
która kończy okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.  

• Pragnę bardzo podziękować Parafialnej Grupie Remontowej, 
za prace renowacyjne przy drzwiach kościoła i oświetleniu 
oraz gospodyniom z Nowego Światu, za generalne porządki. 

• W poniedziałek (01.06) po Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci 
z klas III. 

• Z kaplicy można zabrać materiały do dekoracji domów na Boże Ciało.

Rozpoczynamy	miesiąc	poświęcony	
wdzięczności	i	wynagrodzeniu	

Najświętszemu	Sercu	Pana	Jezusa
W	środę	i	czwartek	wystawienie	Najświętszego	
Sakramentu	i	nabożeństwo	od	godz.	17:30.		
W	pozostałe	dni	Litania	do	Serca	Pana	Jezusa	

odmawiana	będzie	po	Mszy	SJwiętej.	


