								
Chojna, 31 maja 2022 roku

Czcigodny Księże Proboszczu,
„Czcić Serce Chrystusa oznacza zwrócić się ku głębinom wnętrza Osoby Zbawiciela - owemu
wnętrzu, które Biblia utożsamia właśnie z Jego Sercem, siedzibą miłości, która odkupiła świat.
Jeżeli już serce ludzkie stanowi niezgłębioną tajemnicę znaną tylko Bogu, o ileż bardziej
doskonałe jest Serce Jezusa, w którym pulsuje życie Słowa! W nim, jak sugeruje – powtarzając
za Pismem – piękna Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdują się wszystkie skarby
mądrości i umiejętności, cała pełnia Bóstwa”.
Te słowa św. Jan Paweł II wypowiedział niemal dokładnie 20 lat temu – 23 czerwca
2002 roku. Te słowa przytaczam w czasie, kiedy zjednoczenia z Najświętszym Sercem Jezusa
Chrystusa szczególnie nam potrzeba. W czasach, kiedy naszą Ojczyznę nawiedzają tak straszliwe
zagrożenia jak pandemia czy widmo wojny.
Należną cześć, jaką winniśmy otaczać Syna Bożego i Jego Najświętszą Matkę i jaka jest
przecież najgłębszą ludzką potrzebą, pragnieniem każdego z nas, odwołujących się nieustannie
do Bożej miłości, oddamy w tym roku w Sanktuarium w Chojnie w wyjątkowy sposób. 24 czerwca
o godz. 18.00, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozpocznie się centralna
uroczystość, w czasie której dokonany zostanie akt poświęcenia siebie Sercu Jezusa i Sercu Maryi
oraz ponowimy uznanie Jezusa Chrystusa Królem swojego serca, rodziny i Ojczyzny. Dziełu temu
błogosławi arcybiskup Andrzej Dzięga.
Założeniem owego aktu poświęcenia jest objęcie nim wszystkich polskich wspólnot,
dlatego zwracam się do czcigodnego Księdza Proboszcza o zorganizowanie tego wydarzenia,
24 czerwca na terenie swojej Parafii. Wierni mogliby wziąć w nim udział podczas uroczystości
w kościele lub w swoich domach. Godną oprawą uroczystości przewidzianych w kościele byłaby
poprzedzająca je Eucharystia. Jeżeli natomiast Parafia miałaby możliwość przeżywania
wydarzenia w łączności z naszym Sanktuarium, przesyłam porządek uroczystości, jakie
odbędą się w Chojnie:
godz. 18.00 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Guza
godz. 19.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z aktem
przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa
godz. 19.30 – procesja Eucharystyczna-przebłagalna za grzechy Narodu Polskiego
godz. 20.20 – różaniec w intencji Polaków w Ojczyźnie i na całym świecie
godz. 21.00 – apel Jasnogórski
godz. 21.15 – akt poświęcenia siebie Sercu Jezusa i Sercu Maryi
godz. 21.30 – akt uznania Jezusa Chrystusa Królem i Panem swojego serca,
małżeństwa, rodziny i Ojczyzny

Prosiłbym o wcześniejsze, z tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomienie parafian
o planowanym wydarzeniu, celem umożliwienia im przygotowania się do tego ważnego aktu.
Ufam, że zbliży nas on do naszego Zbawiciela, zaowocuje przemianą naszych serc.
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