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Temat: Czerwiec miesiącem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Niezwykle ważnym elementem kultu Najświętszego Serca są nabożeństwa czerwcowe. Ich
pomysłodawczynią była wychowanka jednego z klasztorów Aniela de Sainte – Croix, która uznała, że
skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu.

Oprócz argumentu przytoczonego powyżej, niebagatelne znaczenie miał też fakt, iż to właśnie w
tymmiesiącu w 1875 doszło do najważniejszego z wielkich objawień św. Małgorzacie.

Zasadniczymi elementami nabożeństwa czerwcowego są: adoracja Najświętszego Sakramentu
oraz Litania do Najświętszego Serca Jezusowego ( zapisz – zeszyt)

Wielkim orędownikiem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa był św. Jan Paweł II. Wielokrotnie
podkreślał on, że ,,Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa”.

Naród Polski aż cztery razy oficjalnie poświęcono Sercu Jezusa:

 27 lipca 1920 na Jasnej Górze
 3 czerwca 1921 na Małym Rynku w Krakowie
 28 października 1951 we wszystkich kościołach w Polsce
 1 lipca 2011 w Krakowie, w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa Ojców Jezuitów.

19 czerwca przypada Święto Serca Pana Jezusa.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – w liturgii Kościoła katolickiego uroczystość ku czci
Serca Jezusa przypadająca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała[1], a zatem w piątek po drugiej
niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielonych Świątkach, Pięćdziesiątnicy). Może więc wypaść
pomiędzy 29 maja a 2 lipca. (zapisz – zeszyt)

Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque
w latach 1673-1675. W objawieniach tych Chrystus polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca
w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym,
którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask (tzw. obietnice Serca Jezusowego).

Formalnie święto, jako uroczystość liturgiczna, zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII w
dniu 6 lutego 1765, wówczas tylko dla Królestwa Polskiego, w wyniku zgody papieża na skierowany
do niego memoriał biskupów polskich. Uroczystość tę rozszerzył na cały Kościół dopiero papież Pius
IX w dniu 23 sierpnia 1856.

Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzą w Polsce również kościoły tradycji starokatolickiej:
Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Katolicki Mariawitów oraz Starokatolicki.

Drodzy uczniowie!

Zachęcam was do uczestniczenia w nabożeństwach czerwcowych jak również udziału we Mszy
Świętej w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Szczęść Bożę!
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