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UROCZYSTO�Æ NAJ�WIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W trakcie objawieñ Pan Jezus przekaza³ siostrze Ma³gorzacie Marii Alacoque przyrzeczenia skierowa-
ne do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisa³a je w listach. Ju¿ po jej �mierci rozproszone informacje zebrano
w s³ynne 12 obietnic. Czcicielom Swego Serca Pan Jezus obieca³:

 1.    Dam im wszystkie ³aski potrzebne w ich stanie.
 2.    Zgoda i pokój bêd¹ panowa³y w ich rodzinach.
 3.    Bêdê ich pociesza³ we wszystkich ich strapieniach.
 4.    Bêdê ich bezpieczn¹ ucieczk¹ za ¿ycia, a szczególnie przy �mierci.
 5.    Wylejê obfite b³ogos³awieñstwa na wszystkie ich przedsiêwziêcia.
 6.    Grzesznicy znajd¹ w mym Sercu �ród³o nieskoñczonego mi³osierdzia.
 7.    Dusze oziêb³e stan¹ siê gorliwymi.
 8.    Dusze gorliwe dojd¹ szybko do wysokiej doskona³o�ci.
 9.    B³ogos³awiæ bêdê domy, w których obraz mego Serca bêdzie umieszczony i czczony.
10. Kap³anom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzaæ bêd¹ to nabo¿eñstwo, bêd¹ zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostan¹.
12. Przyrzekam w nadmiarze mi³osierdzia Serca mojego, ¿e wszechmocna mi³o�æ moja udzieli tym wszystkim,

którzy komunikowaæ bêd¹ w pierwsze pi¹tki przez dziewiêæ miesiêcy z rzêdu, ³askê pokuty ostatecznej, ¿e nie umr¹ w
stanie nie³aski mojej ani bez sakramentów i ¿e Serce moje stanie siê dla nich bezpieczn¹ ucieczk¹ w godzinê �mierci.

 Szczególnie wa¿na jest obietnica dwunasta, zwana Wielk¹. Jezus zapowiada w niej najwiêksz¹ ³askê, jakiej
cz³owiek mo¿e dost¹piæ na ziemi - �mieræ w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej. Jej warunkiem jest godne przyjmowanie Komunii
�w. przez dziewiêæ kolejnych pierwszych pi¹tków miesi¹ca. Wielka Obietnica jest niezwyk³a. Daje wyraz najwy¿szej
troski Pana Jezusa o nasze zbawienie i dowód Jego wielkiego mi³osierdzia. Powinni�my pamiêtaæ, ¿e dwunast¹ obiet-
nicê z³o¿y³ Chrystus w akcie wyj¹tkowej hojno�ci - w "nadmiarze mi³osierdzia Serca swojego". Wielka Obietnica wla³a
nadziejê w dusze rzeszy wiernych i znacznie przyczyni³a siê do o¿ywienia pobo¿no�ci. Ludzie gorliwie przyst¹pili do
praktyk pierwszopi¹tkowych. Dzi� ka¿dy z nas zna sentencjê: "Kto dziewiêæ pi¹tków odprawi jak trzeba, nie umrze w
grzechach, lecz pójdzie do nieba".

Do Komunii �wiêtej trzeba przystêpowaæ w kolejne pierwsze pi¹tki miesi¹ca. Je¿eli zdarzy siê, ¿e np. z powodu
choroby nie mo¿emy w kolejny pierwszy pi¹tek przyj¹æ Cia³a Pana Jezusa, to nasz¹ nowennê trzeba rozpocz¹æ od
nowa. Wa¿na jest tak¿e intencja Komunii �wiêtej, któr¹ w tym dniu przyjmujemy jako wynagrodzenie Bo¿emu Sercu za
grzechy i zniewagi, jakie spotykaj¹ Je w Naj�wiêtszym Sakramencie.

12 obietnic Pana Jezusa dla czcicieli Serca Jezusowego
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 W Polsce Marta Robin nie jest
tak znana jak �w. Ojciec Pio, �w.
Franciszek z Asy¿u czy �w. Siostra
Faustyna Kowalska. Przyjrzyjmy siê
wiêc tej niezwyk³ej postaci, któr¹
kiedy� kto� nazwa³ najwiêksz¹ ko-
biet¹ XX wieku.

DZIECIÑSTWO
Marta Robin (czyt. Robê), czasa-

mi s³usznie nazywana "Mart¹ od mêki
Pañskiej", przysz³a na �wiat w 1902 r.
w niewielkiej wiosce francuskiej Châte-
auneuf-de-Galaure 60 km na po³udnie od
Lyonu. By³a najm³odsz¹ spo�ród sze-
�ciorga rodzeñstwa. By³a to typowa,
ch³opska, biedna rodzina niczym nie
wyró¿niaj¹ca siê. Zosta³a zapamiêtana
jako pogodne, weso³e dziecko, lubi³a
modliæ siê, tañczyæ, �miaæ, ¿artowaæ.
Gdy sz³a pa�æ krowy zawsze bra³a z
sob¹ Ró¿aniec �wiêty.

Marta jako ma³e dziecko jest nad
wyraz pobo¿na, ma szczególne nabo-
¿eñstwo do Naj�wiêtszej Panienki, na-
zywa³a J¹ pieszczotliwie "moja Mama".
W wieku 2 lat Marta zapada na tyfus.

ZAPOWIED� CIERPIENIA
Niestety rok 1918, kiedy Marta ma

16 lat, zapowiada siê pesymistycznie,
Marta zaczyna podupadaæ na zdrowiu,
ma silne bóle g³owy, zdarza siê, ¿e tra-
ci przytomno�æ, lekarze nie potrafi¹ po-
stawiæ jednoznacznej diagnozy, s¹ bez-
radni. Pod koniec listopada Marta upa-
da w kuchni, okazuje siê ¿e jest to pa-
rali¿ nóg. Stan jej zdrowia raz siê po-
garsza, raz polepsza. Dnia 2 grudnia
k³adzie siê definitywnie do ³ó¿ka, leka-
rze rozk³adaj¹ rêce nie mog¹c nic zara-
dziæ. Marta nie mo¿e je�æ, nie jest w
stanie znie�æ �wiat³a.Zadziwiaj¹ce jest
niezwyk³e zdarzenie z 1921 roku. Od-
wiedzi³ j¹ ksi¹dz proboszcz, a Marta
podczas rozmowy straci³a przytomno�æ
i obudzi³a siê dopiero po miesi¹cu! Wy-
darzenia te by³y ju¿ przygotowaniem do
tego, co mia³o nast¹piæ pó�niej. Dnia 20
maja 1921 roku dosz³o do niezwyk³ego
wydarzenia, �pi¹ca Alicja, siostra Mar-
ty obudzi³a siê widz¹c intensywne �wia-
t³o w pokoju, spyta³a Martê co to za
�wiat³o? Otrzymuje odpowiedz: "Tak, to
piêkne �wiat³o, ale ja widzia³am te¿ Naj-
�wiêtsz¹ Dziewicê". To by³o pierwsze z
licznych objawieñ jakie mia³a Marta w
swoim d³ugim 79-letnim ¿yciu.

Po tej wizji nast¹pi³a cza-
sowa poprawa stanu zdrowia do
tego stopnia ¿e uda³a siê z piel-
grzymk¹ w okolice Chateau-
neuf-de-Galaure. Marta s¹dzi³a,
¿e zosta³a ca³kowicie uzdrowio-
na, nawet nosi³a siê z zamia-
rem wst¹pienia do Karmelu tak
jak jej idea³ - �w. Tereska z Li-
sieux. Pod koniec listopada po-
wróci³y bóle nóg i parali¿ dol-
nych koñczyn. Le¿y w ³ó¿ku,
modli siê na Ró¿añcu, haftuje,
czyta Ewangeliê, ksi¹¿ki, prze-
wa¿nie z dziedziny ¿ycia mi-
stycznego, ¿ywoty �wiêtych.
Notowa³a my�li, które j¹ szcze-
gólnie uderza³y.

W listopadzie 1923 roku w
jej parafii wyrusza pielgrzymka do Lour-
des, Marta ma ostatni¹ nadziejê na wy-
zdrowienie, jednak dowiaduje siê ¿e jed-
na z parafianek te¿ chora, bardzo pra-
gnie tam pojechaæ, wiêc ustêpuje jej
miejsca.

Dla Marty to by³a ostatnia szansa
na odzyskanie si³, nie pojechaæ tam
znaczy³o dla niej zrezygnowaæ z nadziei
na uzdrowienie. Powoli odkrywa, ¿e jest
wezwana do tego, by jako osoba �wiec-
ka czyniæ swe ¿ycie nieustannie ofiar¹
dla Ko�cio³a i �wiata w zjednoczeniu z
Jezusem ukrzy¿owanym.

Jest rok 1926 ogólny stan zdrowia
24-letniej Marty pogarsza siê do tego
stopnia, ¿e s¹dzi siê ¿e nast¹pi nie-
uchronna �mieræ. Marta by³a w �pi¹cz-
ce, która trwa³a 3 tygodnie. Gdy siê obu-
dzi³a powiedzia³a: "S¹dzê, ¿e nie umrê",
potem doda³a: "Widzia³am �wiêt¹ Tere-
sê". Pó�niej przysz³a do niej �w. Tere-
ska od Dzieci¹tka Jezus jeszcze raz,
da³a jej wybór: mog³a od razu pój�æ do
nieba albo przyj¹æ cierpienie w intencji
odrodzenia Ko�cio³a i ¿ycia chrze�cijañ-
skiego we Francji. Postanowi³a z³o¿yæ
ofiarê ze swego cierpienia.

PE£NIA OFIARY
W 1927 roku cierpienia Marty

zwiêkszaj¹ siê, teraz obejmuj¹ bóle g³o-
wy, nóg, ramion i pleców, a w 1928 roku
dotyka j¹ ca³kowita blokada kr¹¿enia w
koñczynach, co oznacza ¿e odt¹d po
kres swojego ¿ycia bêdzie le¿eæ w ³ó¿ku
(47 lat) jakby tego by³o ma³o Marta le¿y
na zgiêtych kolanach, mo¿na jako� so-
bie wyobraziæ godzinne le¿enie na zgiê-

tych kolanach, ale trudno wyobraziæ
sobie, ¿e kto� tak przele¿a³ 47 lat. Ju¿
samo le¿enie w ³ó¿ku w ca³kowitej bez-
czynno�ci jest cierpieniem, Marta jed-
nak nie mog³a nawet przechylic siê na
bok. Ka¿dy dotyk zadawa³ jej ból. Tak
wiêc ta kobieta przele¿a³a 47 lat w jed-
nej pozycji, na plecach, ze zgiêtymi
kolanami. Je�li przeliczyæ okres od kie-
dy ma ca³kowity parali¿, (trzeba zauwa-
¿yæ ¿e Marta ju¿ wcze�niej by³a przy-
kuta do ³ó¿ka) da nam to ponad 50 lat w
³ó¿ku. Czy kto� jest w stanie wyobraziæ
sobie ogrom tych cierpieñ?

Marta Robin cierpia³a dodatkowo
na wiele innych sposobów. Najbardziej
w tym wszystkim zadziwiaj¹cy jest fakt
¿e Marta w ogóle nie �pi, nie je i nie
pije! Nie zosta³a pod³¹czona do kroplów-
ki i nikt jej nie dawa³ po kryjomu po¿y-
wienia, by³a obserwowana przez scep-
tyków. Jakiekolwiek podjadanie zosta³o
ca³kowicie wykluczone! Marta nie mo-
g³a nic piæ, wlewano jej na si³ê do ust
wodê, lecz woda sp³ywa³a na tackê.
Marta ci¹gle odczuwa³a pragnienie pi-
cia, lecz niestety nie by³a w stanie prze-
³kn¹æ nawet kropli, co potêgowa³o jej i
tak bardzo du¿y ogrom cierpieñ.

Dodatkowo szatan drêczy³ j¹ od-
krêcaj¹c kran, Marta s³ysza³a plusk p³y-
n¹cej wody, co jeszcze bardziej przy-
t³acza³o j¹. Nie spa³a a przecie¿ sen jest
ucieczk¹ od smutnej rzeczywisto�ci,
jest wybawieniem. Marta nie by³a w sta-
nie nic prze³kn¹æ, a jednak jakim� cu-
dem wch³ania³a konsekrowan¹ hostiê,
to by³ jej jedyny pokarm przez 52 lata.
Jak to wyt³umaczyæ?

Marta Robin - ¿ywi³a siê tylko Eucharysti¹



W ka¿dy czwartek o. Finet przy-
nosi³ jej Cia³o Jezusa, Marta tylko wte-
dy by³a w stanie prze³kn¹æ i to by³ jej
jedyny pokarm. Kiedy�, kto� napisa³ ¿e
Marta Robin by³a w stanie postu eucha-
rystycznego, to nie jest prawd¹! Post
siê wybiera, natomiast ona nie by³a w
stanie je�æ, to by³o jej przeznaczenie, a
nie post.

Kolejnym zadziwiaj¹cym zjawi-
skiem by³o to ¿e hostia sama wêdrowa-
³a do ust Marty. Wystarczy³o, ¿e kap³an
zbli¿y³ jej hostiê do ust, a ta sama ja-
kim� cudem jakby wyrywa³a siê z pal-
ców i wêdrowa³a prosto do jej ust. Nie-
raz nawet hostia przemierza³a odleg³o�æ
20 cm zanim trafi³a do ust. To wszystko
niezbicie dowodzi, ¿e Jezus Chrystus
Zbawiciel wszech�wiata jest rzeczywi-
�cie obecny cia³em i krwi¹ w konsekro-
wanej hostii.

Dnia 2 listopada 1928 roku zosta-
je przyjêta do III Zakonu �w. Francisz-
ka, nastêpnej nocy szatan uderza j¹ z
w�ciek³o�ci piê�ci¹ tak mocno, ¿e wy-
bija jej dwa zêby. Szatan nigdy nie da-
rzy³ mi³o�ci¹ tych, którzy sk³adaj¹ sie-
bie w ofierze za ocalenie dusz.

Dnia 2 lutego 1929 roku traci w³a-
dze w ramionach i nie mo¿e ju¿ odt¹d
haftowaæ, a w czerwcu traci w³adze w
d³oniach i nie mo¿e ju¿ przesuwaæ pa-
ciorków Ró¿añca. Stan zdrowia coraz
bardziej pogarsza siê, rodzina s¹dzi, ¿e
Marta nied³ugo umrze, lecz opatrzno�æ
Bo¿a ka¿e jej prze¿yæ jeszcze wiele lat,
bardzo p³odnych lat, w tym czasie Mar-
ta wyrwa³a szatanowi niezliczon¹ ilo�æ
dusz.

WRZESIEÑ, ROK 1930
Ukaza³ siê jej Jezus i zapyta³:

"Czy chcesz byæ jak Ja?" Marta ju¿
wcze�niej wyrazi³a swoje ca³kowite od-
danie w "Akcie ofiarowania" w swej po-
korze i zaufaniu powiedzia³a "tak".

Jezus nazwa³ j¹ "Moja córeczka
ukrzy¿owana z mi³o�ci". Marta wpada
w mistyczne stany, dzieje siê to w ka¿-
dy czwartek, po przyjêciu euchary-
stycznego Jezusa, wtedy jest ca³kowi-
cie wy³¹czona dla otoczenia, tak jest do
niedzieli. Trudno cokolwiek powiedzieæ
na temat tych mistycznych stanów,
Marta nie zwierza siê, co siê wtedy z
ni¹ dzieje, wiadomo jest tylko, ¿e prze-
¿ywa Mêkê, tak jakby by³a na Golgo-
cie. Z jej oczu sp³ywa krew, na swoim
ciele nosi �lady stygmatyzacji. Marta
ka¿dego czwartku wieczorem bardzo
dr¿y ze strachu. Wszystko wskazuje na
to, ¿e prze¿ywa³a realnie fizycznie i psy-

chicznie Mêkê Jezusa, pocz¹wszy od
Ogrójca a¿ po �mieræ na Golgocie.

Pewnego dnia Marcie ukaza³ siê
Jezus mówi¹c:

"To ciebie wybra³em, aby� prze¿y-
wa³a moj¹ Mêkê w sposób najpe³niej-
szy od czasu mojej Matki i nikt po tobie
nie bêdzie jej prze¿ywa³ w Ko�ciele w
takiej pe³ni. Aby� mog³a prze¿ywaæ j¹
ca³kowicie, nigdy nie za�niesz, coraz
bardziej postêpuj¹c w cierpieniu. Spaæ
znaczy³oby porzuciæ cierpienie. Bê-
dziesz cierpieæ coraz bardziej."

Proboszcz parafii nakaza³ zacho-
waæ absolutne milczenie w sprawie wy-
darzeñ, jakie mia³y miejsce w Chateau-
neuf-de-Galaure, niestety wie�ci roze-
sz³y siê po ca³ej okolicy. Do domu pañ-
stwa Robin zaczêli przybywaæ ludzie,
jedni, ¿eby siê pomodliæ inni z czystej
ciekawo�ci. Znamienny jest fakt, kiedy�
odwiedzi³o j¹ 3 m³odych ateistów, jeden
mê¿czyzna i dwie kobiety, przyszli tyl-
ko po to aby siê z niej wy�miaæ, Marta
przywita³a ich s³owami: "Tak to prawda,
jestem �miechu godna" to by³ pocz¹tek
rozmów w których owocem by³o to, ¿e
ca³a trójka wst¹pi³a do surowych zako-
nów, a przecie¿ byli ateistami. Mê¿czy-
zna wst¹pi³ do Trapistów, dwie kobiety
do Karmelu. Marta mia³a wiele darów,
wiedzia³a co pisze w li�cie zanim go
otworzono, potrafi³a przewidywaæ przy-
sz³o�æ, posiada³a dar bilokacji, proroc-
twa. Wioska Marty Chateauneuf-de-Ga-
laure jak i ca³y tamtejszy region Drome
zacz¹³ siê powoli nawracaæ, trzeba pod-
kre�liæ, ¿e w tamtych czasach w regio-
nie Drome panowa³a ogólna niewiara.
Martê zaczêto nazywaæ "�wiêt¹".

Jest rok 1939 hitlerowskie wojska
niemieckie przekraczaj¹ granicê fran-
cusk¹, Marta czyni kolejn¹ ofiarê z sie-
bie, oddaje Bogu swój wzrok w intencji
ocalenia Francji. Jej pro�ba zostaje wy-
s³uchana Marta przestaje widzieæ. Od
roku 1939 a¿ do jej �mierci w 1981 roku
(42 lata) Marta jest stale w pó³mroku,
jej pokój jest zaciemniony, okiennice
zamkniête, nawet �ciany pomalowano
na br¹zowo. Najmniejszy promieñ �wia-
t³a zadawa³ jej ból nie do zniesienia.

Dla Marty cierpieæ oznacza³o bar-
dziej s³u¿yæ Bogu, jeszcze mocniej Go
kochaæ. Obarcza³a siê cierpieniami in-
nych, zw³aszcza grzeszników, ¿y³a mi-
³o�ci¹ najtrudniejsz¹ czyli najbardziej
bezinteresown¹, nie lêkaj¹c¹ siê po-
nie�æ ofiary za innych. Marta by³a szczê-
�liwa, cierpia³a ogromnie i by³a szczê-
�liwa. Bardzo trudno to przeciêtnemu
cz³owiekowi zrozumieæ. Nale¿y te¿ wy-

ra�nie zaznaczyæ, ¿e Marta by³a tylko
cz³owiekiem, wszystko prze¿ywa³a na
swój sposób, oczywi�cie te¿ rozpacza-
³a, p³aka³a, zdarza³y siê u niej stany
za³amania.

ZMAGANIA Z SZATANEM
Z³y duch nawiedza³ j¹, drêczy³ i

maltretowa³ duchowo i fizycznie. Pod-
dawa³ w w¹tpliwo�æ jej ofiarê, sugero-
wa³ jej ¿e to wszystko nie ma sensu, ¿e
te wszystkie dusze i tak zostan¹ potê-
pione. ̄ e jej ojciec duchowy o. Finet nie
chce mieæ z ni¹ nic wspólnego. U Mar-
ty to wszystko potêgowa³o cierpienie.
Czêsto pyta³a ojca Fineta czy to praw-
da? Szatan obchodzi³ siê z Mart¹ bar-
dzo brutalnie, uderza³ j¹ fizycznie. Nie
rzadko bywa³o tak, ¿e o. Finet, gdy przy-
chodzi³ do domu Marty, zastawa³ j¹ le-
¿¹c¹ na pod³odze, pobit¹ i posinia-
czon¹. A przecie¿ Marta by³a ca³kowi-
cie sparali¿owana, nie mog³a siê nawet
obróciæ na bok le¿¹c w ³ó¿ku. Zdarza³o
siê nie raz, ¿e szatan uderza³ jej g³ow¹
o �cianê. Nikt inny nie móg³ tego uczy-
niæ, gdy¿ tylko o. Finet mia³ klucze do
jej domu. Bywa³o czasem ¿e o. Finet
przychodzi³ z kim� do Marty, ju¿ przed
drzwiami by³o s³yszeæ jakie� odg³osy
jakby walki.

Na fotografiach pokoju Marty mo¿-
na zauwa¿yæ na pod³odze przy ³ó¿ku
le¿¹cy gruby materac, po³o¿ono go po
to aby ograniczyæ moc uderzenia, gdy
szatan rzuca³ j¹ o pod³ogê. Zdarza³o siê,
¿e ataki nastêpowa³y w obecno�ci o.
Fineta i osób przyby³ych. �wiadkowie
tych zdarzeñ byli zbulwersowani tym,
co siê dzia³o. Szatan tak j¹ mocno i na
ró¿ne sposoby maltretowa³, ¿e pewne-
go dnia skrêci³ jej kark. Jej ból by³ prze-
ra¿aj¹cy.

Bardzo zagadkowa jest �mieræ
Marty Robin, nie umar³a ze staro�ci. Jest
to jeden z niewielu bardzo rzadkich zgo-
nów, w których Bóg dopu�ci³, aby sza-
tan odebra³ cz³owiekowi ¿ycie.

Pogrzeb odby³ siê 12 lutego, Mar-
tê pochowano w Saint-Bonnet-de-Galau-
re obok rodziców, brata i sióstr.

Marta Robin pozostawi³a po sobie
wspólnoty "Ogniska Mi³o�ci", które za-
³o¿y³a przy pomocy swojego ojca ducho-
wego o. Fineta w 1936 roku. S¹ to kato-
lickie wspólnoty ochrzczonych kobiet i
mê¿czyzn. Zadaniem wspólnot jest or-
ganizowanie piêciodniowych rekolekcji
oraz dni skupienia. Na ca³ym �wiecie
jest ponad 70 takich wspólnot, w tym
dwie w Polsce.
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Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
Kancelaria Parafialna (kontakt w godzinach urzêdowania Kancelarii).

Strona Parafii: www.oficerskie.info
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PONIEDZIA£EK 19.06.2017
  8.00 ++ Stanis³aw, Katarzyna,

Romuald, W³adys³awa
18.00  + Bogus³aw Czajkowski (4 r.�m.)

WTOREK  20.06.2017
  8.00 ++ Franciszek (47 r.�m.), Anna,

Józef Hyla, Stefania Zaj¹c
 18.00  1) + Lucyna Sieciñska� int. od

chrze�nicy Anety z rodzin¹
2) + Stanis³aw Sawicki (1. r.�m.)

�RODA 21.06.2017
  8.00 + Wanda Zdeb
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 22.06.2017
   8.00 + Juliusz (7 r.�m.)
18.00 1) ++ Antoni, Wojciech £yko

2) O �wiat³o Ducha �wiêtego
i wszelkie potrzebne ³aski dla
s. Aleny

PI¥TEK 23.06.2017
  8.00 ++ Jan Wójciak Zbigniew, Józef

Gruszczyñski, Tadeusz
Szryniawski

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Marian Gruca

SOBOTA 24.06.2017
  8.00 1) + Jan Koziar i ++ z rodzin

Koziarów i Wyszyñskich
2) + Antoni Paw³owski (20 r.�m.)

18.00 ++ Jan, Maria, Adam Frydlewicz

NIEDZIELA 25.06.2017
  8.00 + Jan Kania
  9.30 ++ Jan, Maria Kapela
11.00 ++ z rodziny Kawalców: Jan,

Rozalia, Halina, Bogdan, Józef
12.00 O zdrowie i potrzebne ³aski dla

Antoniego Czyszczoñ
13.00 + W³adys³aw G¹sto³
18.00 ++ Lucyna, Pawe³ Duka³a

INTENCJE MSZY �W.
19.06.2016 - 25.06.2017

Zapraszamy na Nabo¿eñstwa Czerwcowe
ku czci Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa

codziennie po mszy �w. wieczornej
(oko³o godz. 18.30)

9 pierwszych pi¹tków -
na czym to polega?
   Co miesi¹c w I Pi¹tek Miesi¹ca wiele osób przystêpuje do Sakramen-

tu pojednania. Czym spowodowana jest ta praktyka i jaki jest jej sens? Dla-
czego Pierwsze Pi¹tki? Ale zanim: dlaczego? Trzeba zacz¹æ od innej sprawy.

Otó¿ praktyka Pierwszych Pi¹tków Miesi¹ca kojarzy siê bardziej ze spo-
wiedzi¹, Sakramentem Pokuty i jest to pewne wypaczenie samej idei. Bo
sens Pierwszych Pi¹tków polega na przyjêciu Komunii �w. Wynagra-
dzaj¹cej. To jest istota tego nabo¿eñstwa objawiona �w. Ma³gorzacie Marii
Alacoque przez samego Jezusa Zbawiciela. A skojarzenie ze spowiedzi¹ jest
reminiscencj¹ niegdysiejszego pogl¹du, ¿e tylko po spowiedzi i tylko jeden
lub niewiele razy mo¿na przyj¹æ Komunie �w. Zrodzi³ siê pewien mechanizm
¿ycia religijnego - spowied� i najlepiej w ten sam dzieñ Komunia �w. i potem
d³ugo, d³ugo nic, a¿ do nastêpnej spowiedzi. Mechanizm ten wypacza zarów-
no Sakrament Pokuty jak i Eucharystiê. Na czym to wypaczenie polega. Otó¿
spowied� zak³ada poprawê i radykaln¹ zmianê ¿ycia - to jest jeden z warun-
ków. Nie dokonuje siê on przez kolejn¹ spowied�, ale przez pracê nad sob¹.
Istota nawrócenia nie tkwi w bardzo czêstych spowiedziach, ale w rzetelnej,
popartej ³ask¹ Boga pracy nad sob¹ i otwarciem na dzia³anie Zbawiciela.

Nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób nast¹pi³o przesuniêcie akcentu na-
bo¿eñstwa Pierwszych Pi¹tków Miesi¹ca z Komunii �w, na spowied�. Na pew-
no jednak spraw¹ �wiadomego chrze�cijañstwa jest przywrócenie w³a�ciwych
proporcji i przyjêcie objawienie Chrystusa takim, jakie zosta³o przekazane.

Tak, wiêc nie sama spowied� konkretnie w Pierwszy Pi¹tek Miesi¹ca
jest celem tego nabo¿eñstwa, ale przyjêcie Komunii �w. wynagradzaj¹cej.
Spowied� mo¿e byæ w ka¿dy inny dzieñ, stanowi¹c przygotowanie do przyjê-
cie Chrystusa, i trzeba powiedzieæ jeszcze co� - nie jest Pierwszym Pi¹tkiem
Miesi¹ca spowied�, nawet podpis na karteczce i do domu bez udzia³u we
Mszy �w., i przyjêciu Komunii �w. Niestety tak robi¹ dzieci, czêsto te¿ doro�li
- mo¿na to zaobserwowaæ w ka¿dym ko�ciele. Trzeba po³o¿yæ akcent na
przyjêcie Komunii �w., a spowied� pokazaæ jako �rodek do godnego
przyjêcia Chrystusa, a nie cel sam w sobie.

http://www.parafiajasien.gda.pl/9-pierwszych-piatkow-248
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IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.


