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Wspólnoty dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Króla królów i Pana panów 
Diecezja Łomżyńska

Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywają w tym roku 20. rocznicę 
Dzieła Intronizacji Serca Pana Jezusa w Polsce, a w Diecezji Łomżyńskiej upływa 17. rok tego dzieła. Dla 
upamiętnienia zbożnej praktyki modlitewnej Wspólnoty diecezjalne przygotowały „Kronikę Wspólnot 
dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla królów i Pana panów Diecezji Łomżyńskiej”.

Dzieło dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa funkcjonuje w Diecezji Łomżyńskiej w kilku 
ośrodkach duszpasterskich i przynosi obfite owoce w postaci rozmodlenia wiernych i szerzenia kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Warto też przypomnieć znaczącą rocznicę, bowiem 250 lat temu nasi 
przodkowie po raz pierwszy obchodzili uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zatwierdzoną dla 
Rzeczypospolitej przez papieża Klemensa XIII w roku 1765.

Punktem wyjścia dla ustanowienia tej uroczystości były słowa samego Chrystusa: „Uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Jezus wskazuje nam na swoje serce, które jest pełne 
cichości, pokory i miłości. To miłujące serce Jezusa stało się w Kościele przedmiotem szczególnego kultu. 
Miłość Chrystusa okazywana ludziom jest zarazem miłością całej Trójcy Przenajświętszej. Dlatego słusznie 
mówimy, że Bóg nas umiłował w Chrystusie, że zostaliśmy ogarnięci miłością Bożą przez serce i w sercu 
Jezusa Chrystusa. Kult serca Jezusowego jest hołdem składanym Bogu za Jego bezgraniczną miłość do 
człowieka, Bogu, który jest samą Miłością. Podstawową racją tego kultu jest miłość Boga, jaką poznaliśmy 
i otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie – Wcielonym Synu Bożym. Odpowiedzią naszą jest przede wszystkim 
cześć i uwielbienie oraz wdzięczność dla tej miłości. Serce Jezusa jest wymownym obrazem miłości 
boskiego Odkupiciela, a Jego serce przebite włócznią żołnierza stanowi żywy wyraz i znak odkupienia. 
W kulcie tym czcimy Jezusa Chrystusa, jako Króla i centrum wszystkich serc, jako Głowę Kościoła, jako 
początek i pierworodnego spośród umarłych. Fundamentalne podstawy tego kultu zawarte są w Piśmie 
Świętym, w nauce Ojców Kościoła, teologów, papieży i soborów powszechnych. Znamienne są słowa św. 
Jana Pawła: „Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać 
siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, w jedności i zgodzie”.

Jestem głęboko przekonany, że Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Diecezji 
Łomżyńskiej spełniają niezwykle ważną rolę, modląc się za kapłanów, osoby życia konsekrowanego, o dobre 
i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o nawrócenie zatwardziałych grzeszników, a szczególnie w intencjach 
wynagradzających Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy współczesnych ludzi, także chrześcijan.

Jako Pasterz Kościoła Łomżyńskiego pragnę gorąco podziękować wszystkim Wspólnotom za 
modlitwę i świadectwo życia oraz błogosławić na dalszą apostolską pracę w naszej diecezji.

Niech „łaska i pokój” towarzyszą Zarządowi Wspólnot oraz ich poszczególnym członkom.

 Biskup Łomżyński
Łomża, dnia 26 listopada 2015 r. 
N. 1651/B/2015
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O królowaniu Chrystusa i Jego Boskiego Serca

Bóg jest Królem. Jezus, Odwieczny Syn Boży, jest Królem. Ta prawda przewija się przez całe Pismo 
Święte. W Apokalipsie Zmartwychwstały Chrystus ukazany jest jako zwycięski Król królów i Pan 
panów (Ap 19,16). Prorok Daniel ukazuje Jezusa jako Syna Przedwiecznego, któremu Powierzono (…) 
panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest 
wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie (Dn 7, 13-14). 

Już od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie Królestwo Boże. Oznacza ono: 
wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo 
sprawiedliwości, miłości i pokoju oraz Królestwo nadziei i zbawienia. Jest to królestwo duchowe. Jezus 
mówi Piłatowi: Królestwo moje nie jest z tego świata.

Chrystus przychodzi do ludzi, posłany przez Boga Ojca, bez wszelkich zewnętrznych oznak swego 
majestatu; przynosi Najświętsze swe Rany, a całym bogactwem jest Jego Miłujące Serce, które ponad 
wszystko ukochało wszelkie stworzenie. 

Jezus jest Królem Miłości, z miłości ku ludziom chciał poznać wszystkie ich cierpienia i troski. 
Chce też, aby wszyscy ubodzy, aby wszyscy, którzy cierpią i pracują, aby wszyscy, którzy pragną odkryć 
tajemnicę miłości Ojca przyjęli i uznali królowanie Jego Boskiego Serca. Bóg pragnie królować w ludzkich 
sercach, rodzinach, społecznościach. Trzeba uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się jego władzy, 
która oznacza moc obdarowywania nowym życiem i Zbawieniem. 

Jezus domaga się, byśmy żyli Jego miłością, umiłowali Jego Najświętsze Serce i oddali Mu swoje 
serca. Wyrazem naszego oddania powinno być zawierzenie Mu siebie i naszych rodzin, dokonanie 
– jak się domaga – Intronizacji Jego Serca oraz podjęcie posługi miłosiernej a także posłuszeństwo 
przykazaniom i swoim pasterzom. 

Leon XIII w encyklice „Annum Sacrum” przedstawił akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa, który ma być uznaniem władzy Chrystusa nad całym światem i jednocześnie świadectwem 
naszej miłości ku Jego Przenajświętszemu Sercu. Encyklika stała się podstawą ustanowienia przez 
Piusa XI w 1925 roku Święta Chrystusa Króla. Papież wydał jednocześnie encyklikę „Quas primas” 
polecając w niej, aby każdego roku w Święto Chrystusa Króla Wszechświata ponawiano ofiarowanie 
się Jego Najświętszemu Sercu.

Pius XI w encyklice „Miserentissimus Redemptor” akcentował obowiązek wynagrodzenia 
Najświętszemu Sercu, czyli zadośćuczynienia rozumianego przede wszystkim jako odstąpienie od 
grzechu i życie zgodne z Prawem Bożym, a także przez uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa i składanie 
ofiary za braci.

Wstęp

Jezu, jesteś Królem!
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Święta Małgorzata Maria Alacoque

Francuska wizytka i mistyczka, żyła w latach 1647–1690. W klasztorze Sióstr Nawiedzenia w Paray-
le-Monial Pan Jezus w objawieniach przedstawiał jej swoje Serce – tak często przez ludzi zapominane – 
bezgranicznie kochające ludzi i oczekujące ich miłości. Siostra Małgorzata obdarzona nadprzyrodzonym 
poznaniem tajemnic Najświętszego Serca Pana Jezusa, niezmordowana czcicielka, orędowniczka za 
grzeszników jest wzorem oddania się woli Jezusa Zmartwychwstałego. Wyniesiona została na ołtarze 
13 maja 1920 r. W objawieniu dnia 27 grudnia 1673 r. Jezus wypowiedział do niej następujące słowa: 
Moje Boskie Serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących 
płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić 
ludzi swoimi skarbami. 

Pan Jezus ukazując jej Swoje Serce jaśniejące chwałą, płonące miłością, otoczone cierniową koroną 
z krzyżem na szczycie, skarżył się na niewdzięczność, oziębłość i wzgardę ludzi. Za tę obrazę domagał się 
zadośćuczynienia i wynagrodzenia. W kolejnych objawieniach Jezus udzielał św. Małgorzacie wskazań, 
jak szerzyć kult Jego Najświętszego Serca. 

W 1856 r. papież Pius IX uczynił Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego obowiązującym 
w Kościele na całym świecie. Szczególną cechą tego Nabożeństwa jest mnogość łask zawartych 
w Obietnicach Jezusa Chrystusa danych za pośrednictwem św. Małgorzaty: 

Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
 4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek Mego Boskiego Serca będzie czczony.
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane 

i na zawsze w nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja udzieli tym 

wszystkim, którzy przyjmą Komunię Świętą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu 
łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce Moje będzie im 
pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia. 

Obietnica dla rodziny osobiście poświęconej Bożemu Sercu:
Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym 

(krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich 
potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością.

Wstęp

Słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. Małgorzaty  
Marii Alacoque w 1675 r.:
Oto jest Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświę-
ciło się do samego końca, aż do całkowitego wyczerpania 
i udręczenia, aby dać im świadectwo swojej miłości.
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Święta Faustyna Kowalska (1905–1938 ) – Apostołka Miłosierdzia 
Bożego, Świadek Wiary i Miłości Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Wielka mistyczka, siostra Faustyna Kowalska, od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do 
służby Bożej. Rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru. Przynaglona jednak wizją 
cierpiącego Chrystusa, w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez 
rok pracowała jako pomoc domowa, aby zgromadzić środki na skromny posag. Pierwszego sierpnia 
1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. 
W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, 
Płocku i Wilnie, gdzie pełniła obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie, ogrodniczki i furtianki. 

Chorowała na gruźlicę płuc. Ponad 8 miesięcy spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Wszystkie 
cierpienia znosiła jako dobrowolną ofiarę za grzeszników. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: 
objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich. Charakterystycznym 
rodzajem obdarowania, którego dostąpiła św. Faustyna, była szczególna łaska „daru Serca Jezusa”. 
Mistyczkę cechowało wyraźne pragnienie komunii z Jezusem, prosiła Jezusa o Jego Serce, chciała 
być podobna do Tego, którego kochała. Pragnienie Siostry zostało spełnione, rozpoznawała Jego Serce 
w swoim sercu ( Dz. 242).

Miłość św. Faustyny do Najświętszego Serca Jezusa stała się jej drogą do poznania Miłosierdzia 
Bożego. Jezus Chrystus wybrał ją do przekazania Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia, które jest 
przypomnieniem biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wezwaniem do 
zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Pan Jezus objawił św. Faustynie nowe 
formy kultu: obraz ze słowami Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Z każdą z nich, a także 
z głoszeniem orędzia Miłosierdzia Chrystus wiązał wielkie obietnice, pod warunkiem troski o postawę 
zaufania Bogu, czyli pełnienia Jego woli oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim.

Formacja zakonna i mistyczne doświadczenia utwierdzały św. Faustynę w miłości do Ojczyzny. 
Czytamy w Dzienniczku: Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż 
jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić (Dz. 1039). Przykład życia świętej pokazuje, że 
poprzez serce kochające Boga, Ojczyznę Niebieską i wieczność, dąży ona do realizacji dobra doczesnego, 
które wyraża się w ukochaniu Ojczyzny.

 Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 r. mając 33 lata. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła. 
Jej relikwie znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Święty Jan Paweł II napisał, że w wieku wielkich totalitaryzmów Siostra Faustyna stała się rzeczniczką 
przesłania, iż jedyną siłą zdolną zrównoważyć ich zło jest prawda o miłosierdziu Boga. Jej Dzienniczek 
nazwał Ewangelią miłosierdzia pisaną w perspektywie XX wieku, która pozwoliła ludziom przetrwać 
niezwykle bolesne doświadczenia tych czasów. 

W czasie Mszy Świętej ujrzałam Pana Jezusa przybitego 
do krzyża w wielkich mękach. Cichy jęk wychodził z Jego 
Serca, po chwili rzekł: 

Pragnę, pragnę zbawienia dusz; pomóż Mi, córko Moja, 
ratować dusze. Złącz swe cierpienia z męką Moją i ofiaruj 
Ojcu niebieskiemu za grzeszników (Dz. 1032) (…)

Kiedy przychodzę w Komunii świętej do serca ludzkiego, 
mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale 
dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie, pozostawiają 
Mnie samego, a zajmują się czym innym. O, jak Mi smutno, 
że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze Mną jak 
z czymś martwym (Dz. 1385). 

Wstęp
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Służebnica Boża Rozalia i jej przesłanie

Służebnica Boża Rozalia Celakówna polska mistyczka żyła w latach 1901–1944. Pracowała jako 
pielęgniarka w szpitalu św. Łazarza w Krakowie na oddziale chorób wenerycznych. Drogę świętości 
rozpoczęła Rozalia bardzo wcześnie, bo już w wieku kilkunastu lat poświęciła się Bogu. Pan Jezus 
w sposób wyjątkowy zesłał na Rozalię ogromne cierpienia duchowe. Idea poświęcenia się i wynagradzania 
Sercu Jezusa stanowiła ośrodek życia duchowego Służebnicy Bożej Rozalii i jej apostolatu. 

Służebnica Boża Rozalia była inspiratorką Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa, zatwierdzonego przez kardynała Sapiehę. Idea ta była kontynuacją objawień św. 
Małgorzaty Marii Alacoque z Paray-le-Monial. Pod wpływem modlitwy i bogatego życia wewnętrznego 
Rozalia miała doświadczenia mistyczne, dzięki którym stała się świecką apostołką poświęcenia się Sercu 
Jezusa oraz Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ożywiała ją wielka ufność w „nieskończone 
miłosierdzie, w dobroć i miłość Najświętszego Serca Jezusowego”. Pragnienie, by Jezus był znany 
i miłowany przepełniało serce Rozalii. Bolała nad tym, że ludzie obrażają Boga, cierpiała nad zatratą 
dusz. Szczególne wezwanie do podjęcia wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa otrzymała 
Rozalia podczas pracy na oddziale chorób wenerycznych. Od 1924 r. treścią jej codziennych modlitw 
była błagalna prośba, by Jezus rozszerzył w sercach ludzkich słodkie panowanie swej miłości. Często 
podkreślała, że najważniejsze w jej życiu są: Najświętszy Sakrament, Najświętsza Maryja Panna i Krzyż 
Pana Jezusa. 

W szczególnych widzeniach mistycznych usłyszała wewnętrzny nakaz, by wraz ze swym kierownikiem 
sumienia zabiegać ze wszystkich sił o Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce i na całym 
świecie, aby ocalić ludzkość od zagłady: Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację 
Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. (…) Polska nie 
zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla (…) Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich. 

Na fundamencie doświadczeń i przeżyć związanych z poświęceniem się Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa i wynagrodzeniem Bogu za grzechy, ale zarazem w oparciu o mistyczne natchnienia i wezwania 
wewnętrzne Służebnica Boża Rozalia Celakówna budowała kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej 
życie i duchowość spowodowały, że stała się inspiratorką powstania Wspólnot dla Intronizacji NSPJ. Na 
polecenie swojego spowiednika, który był jej kierownikiem duchowym, Rozalia spisała swoje duchowe 
doświadczenia w dziełach: „Pisma” i „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”.

5 listopada 1996 r. kardynał Franciszek Macharski na prośbę osób zainteresowanych osobą Rozalii 
Celakówny i przekazanym jej orędziem wraz z założycielką pierwszej Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ 
rozpoczął w archidiecezji krakowskiej proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, 
który w 2007 r. został zakończony przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza na szczeblu diecezjalnym 
i przekazany do Rzymu. 

 

Wstęp

Misją Rozalii Celakówny było przekazanie wezwania 
Serca Jezusa do narodu polskiego.

Patrz dziecko! Królestwo Chrystusowe przychodzi 
do Polski przez Intronizację.

„Wielkie wezwanie Serca Jezusa do narodu polskiego”
Wydawnictwo WAM
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Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa
Króla królów i Pana panów

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to świadomy akt, decyzja, aby w każdym przejawie 
życia osobistego, rodzinnego i społecznego punktem odniesienia był Chrystus, Jego Serce, a w relacjach 
międzyludzkich – miłość. Intronizacja NSPJ to życie według Dekalogu, Ewangelii i nauki Kościoła. Nikt 
nie może dokonać intronizacji za kogoś, bo wiąże się to z porzuceniem grzechów a tego zobowiązania 
nikt nie może za nikogo zrobić. Intronizacja to wyznanie wiary w tajemnicy Bożego Serca.

Intronizacja Serca Jezusowego jest oficjalnym i społecznym uznaniem Jego najwyższej władzy nad 
rodziną, środowiskiem, narodem. Jest to świadomy akt woli, decyzja, przez którą wybieramy Jezusa jako 
Pana, Zbawiciela i Króla. Decyzja ta musi być podjęta indywidualnie we własnym sercu – w wymiarze 
osobistym. W wymiarze rodzinnym Intronizacja dokonuje się dzięki woli wszystkich członków rodziny. 
Intronizacja w wymiarze społecznym, dokonywana jest publicznie w świątyni, wobec władz kościelnych, 
państwowych i z ich udziałem. Jest wyznaniem, świadectwem wiary, że Jezus jest Królem, że pragnie 
się żyć według Jego Serca, poświęca się Jego Sercu. Uroczystości tej towarzyszy akt poświęcenia. 

Chrystus chce zachować naszą wolność i nie narzuca nam swego panowania. Chce, abyśmy 
dobrowolnie odpowiedzieli miłością na Jego Miłość. Uznanie Jezusa Królem uzewnętrzniamy przez 
uroczyste umieszczenie wizerunku Serca Bożego na najważniejszym miejscu (w domu, w szkole, 
gmachu urzędu państwowego).

Pius XII w  encyklice „Huarietes aquas” o Kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa najobszerniej 
ukazuje miłość Jezusa, jaką ku nam żywił i którą ciągle nam okazuje. Kult Serca Jezusowego jest 
kultem miłości, jaką Bóg nas obdarza, miłości, którą należy uwielbiać i naśladować oraz miłości, za 
którą należy ustawicznie dziękować.

Wybierając Chrystusa naszym Królem zobowiązujemy się budować cywilizację miłości. Jeśli chcemy, 
aby przyszło na świat Królestwo Boże – Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości, aby państwa 
i narody uznały Chrystusa Królem, musimy odnowić podstawową komórkę społeczną – rodzinę. Rodzina 
ma być pierwszym i żywym tronem Króla Miłości, którego ogłaszamy naszym Panem, najlepszym 
Przyjacielem i Doradcą, uznajemy Go Głową swojej rodziny. Oddając w ten sposób cześć Sercu Jezusa, 
pragniemy wynagrodzić Zbawicielowi za wzgardę i odrzucanie Jego miłości.

W aktach intronizacji we wspólnotach ważne są trzy elementy: 1. Wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, 
który jest Królem: „Jezu, jesteś Królem! Jezu, jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie! Oto 
jestem! ; 2. Poświęcenie się Jego Najświętszemu Sercu; 3. Publiczne zobowiązanie się do wszechstronnego 
wypełniania tego, co wynika z wiary chrześcijańskiej w wymiarze indywidualnym i społecznym. 

Podstawowymi aktami religijnymi kultu Serca Bożego są: poświęcenie i zadośćuczynienie oraz 
intronizacja. 

Wstęp

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa  
jest to wybór Jezusa w tajemnicy Jego Przenajświętszego Serca.
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„Bóg jest miłością” (1J 4,8)

„Toteż żywimy mocną nadzieję, że Bóg który w swoim miłosierdziu gotów był dla dziesięciu 
sprawiedliwych oszczędzić Sodomę, oszczędzi tym bardziej cały rodzaj ludzki, jeśli społeczność wiernych, 
razem z Chrystusem, Pośrednikiem i Głową, zanosić będzie do nieba modły przebłagalne w imieniu 
wszystkich ludzi”.

Papież Pius XI

„Niewysłowiona miłość Pana Jezusa ku nam uczyniła Go więźniem przybytków naszych, bo przebywa 
w nich we dnie i w nocy i przebywać będzie do końca wieków, spełniając w ten sposób obietnicę. Tu 
jest On obecny z całym swoim Bóstwem i Człowieczeństwem, z całą swoją potęgą i miłością, jako nasz 
Bóg, Król, Zbawca, Ojciec, Przyjaciel i Lekarz, by nie tylko czcić Ojca swego i cześć naszą odbierać, 
ale także by nas uświęcać i nam błogosławić. Dlatego też obowiązkiem naszym jest spieszyć do Pana 
z miłością, hołdem, dziękczynieniem i prośbą. Idźmy i my jak najczęściej do Pana, nie tylko w dni 
święte, ale także w powszednie”.

Św. Józef Sebastian Pelczar, Wpatrzeni w Serce Jezusowe, wyd. Edycja Świętego Pawła

„... Pięknie jest zatrzymać się z Chrystusem i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć 
dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca... Ileż to razy, moi drodzy bracia i siostry, przeżywałem to 
doświadczenie i otrzymałem dzięki Niemu siłę, pociechę i wsparcie”.

Encyklika Ecclesia de Eucharystia, św. Jan Paweł II

„Największą radością moją jest codzienna komunia święta i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. 
A do najpiękniejszych chwil w mym życiu zaliczam te, które spędziłam u stóp Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie Miłości”.

Rozalia Celakówna, Pisma, WAM

„I ja zachęcam was do odnowy i rozwoju czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przybliżajcie do 
tego źródła życia i świętości osoby, rodziny, wspólnoty parafialne, środowiska, aby mogły z Niego 
czerpać niezgłębione bogactwo Chrystusa. Tylko ludzie w miłości wkorzenieni i ugruntowani potrafią 
przeciwstawić się cywilizacji śmierci i tworzyć na gruzach nienawiści, pogardy i przemocy cywilizację, 
która ma swe źródło w Sercu Zbawiciela”.

Św. Jan Paweł II, Przemówienie do Episkopatu Polski w katedrze warszawskiej, 11.06.1999 r.

„(...) objawienie tajemnicy Najświętszego Serca Jezusowego jest odsłonięciem miłości, przepełniającej 
to Serce, i jego żądań, a nabożeństwo do Serca Jezusowego jest niczym innym, tylko odwzajemnieniem 
się Boskiemu Zbawicielowi miłością za miłość i gorącym pragnieniem zadośćuczynienia za wzgardę 
i niewdzięczność, jakiej od ludzi doznaje zwłaszcza w Tajemnicy Ołtarza, a tym samym rozszerzania 
Jego królestwa na ziemi”.

Św. Józef Sebastian Pelczar, Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego, Przemyśl 1921, s. 8–9

„Pragnieniem Najświętszego Serca Jezusowego jest, aby odbierało publiczną cześć i królowało 
w każdej rodzinie, w każdym domu; wielkie jest bowiem znaczenie rodziny wobec Boga, Kościoła 
i społeczeństwa”.

Św. Józef Sebastian Pelczar, List Pasterski z dn. 20 czerwca 1920 r.

„Za mało jestem kochany! Moja miłość jest zapomniana, ludzie jej nie znają. Was obsypię moimi 
łaskami. Uczynię z was arcydzieła mojej Miłości, byście mnie bardzo, bardzo kochali za cały grzeszny 
świat. Poddajcie się słodkiemu działaniu miłości, bądźcie wierni mojej łasce”.

Rozalia Celakówna, Wyznania z przeżyć wewnętrznych, WAM Kraków 2007 r.

„Ratunek dla Polski jest tylko w Moim Boskim Sercu. Prymas Polski odda całą Polskę Mojemu 
Sercu. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus panował. Jeżeli chcecie ratować świat, 
trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach 
na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą 
się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie 
powstaną. Pamiętaj... by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie... 
by nie było za późno. Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni 
wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy. „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla 
w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. 
Inaczej moje dziecko nie ostoi się. Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu 
przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem”.

Rozalia Celakówna, Wyznania z przeżyć wewnętrznych, s. 88

„Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie 
już jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Nie trzeba zaniedbywać sprawy o przyspieszenie chwili Intronizacji 
w Polsce. Polska ma wielkie zadanie, bo ma się stać wzorem i przykładem życia Bożego dla całego 
świata”.

Rozalia Celakówna, Wyznania z przeżyć wewnętrznych, s. 88

Wstęp
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Wstęp

Ewa i Janusz Nosiadkowie z rodziną, Kraków, 1992 r.

Wypełnienie Orędzia Serca Jezusowego do narodu polskiego  
we Wspólnotach dla Intronizacji NSPJ

Pan Jezus w marcu 1939 r. skierował do Rozalii Celakówny słowa: Straszne są grzechy Narodu 
polskiego, Bóg chce go ukarać. Ratunek dla Polski jest tylko w moim Boskim Sercu. (…) tylko te państwa 
nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem 
i Panem. 

Przekazany przez Teresę Włodarczyk maszynopis przesłania Pana Jezusa do Rozalii, poruszył serce 
Janusza Nosiadka. Słowa Jezusa, szczególnie wypowiedź, że nie jest kochany przez ludzi, zatrwożyły 
i zmobilizowały go do działań. 

Dr Nosiadek, nauczyciel akademicki, wspaniały mąż i ojciec, społecznik, czciciel Serca Jezusa 
i Maryi, obrońca krzyża, inicjator Róży Różańcowej męskiej, założyciel bractwa trzeźwości w parafii, 
radny dzielnicy nie zlekceważył tych słów. Tekst przesłania do Rozalii wydano w 1994 r. w Chicago 
dzięki staraniom Teresy Włodarczyk. 

Janusz Nosiadek dla Dzieła Intronizacji NSPJ podjął się wynagradzania, ofiarowania codziennej 
Mszy Świętej, Komunii Świętej i Koronki do Miłosierdzia Bożego, organizowania czuwań nocnych 
w parafii i czterdziestodniowego postu o chlebie i wodzie. Apostołował wśród znajomych i przyjaciół 
z wielką gorliwością. Śmierć na skutek zawału serca 12 maja 1995 r. przerwała jego działanie. 
W ostatnich słowach podzielił się radością, że w katedrze Notre-Dame przywrócono należną Bogu 
cześć w Najświętszym Sakramencie. 

Jako żona chciałam wypełnić jego pragnienie, aby Bóg królował w sercach ludzi i wraz z gronem 
przyjaciół w miesiąc po śmierci męża utworzyłam 12 czerwca 1995 r. Krakowską Wspólnotę dla 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. WAM wydało pierwszą książkę o Rozalii, podjęto adoracje 
Najświętszego Sakramentu w Bazylice Serca Jezusa oraz comiesięczną piątkową całonocną adorację 
w intencji Intronizacji i beatyfikacji Rozalii Celakówny. 

4 września 1995 r. wystąpiłam do ks. kardynała Franciszka Macharskiego o poparcie dla dzieła, 
które obejmowało: 1) wydanie książek poświęconych Sł. Bożej Rozalii; 2) przeniesienie jej zwłok do 
Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa; 3) Msze Święte i czuwania w intencji Intronizacji; 4) podjęcie 
modlitwy różańcowej, postów, pielgrzymek, rekolekcji; 5) adoracje wynagradzające Bożemu Sercu; 
6) dokonywanie Aktów Intronizacji w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym; 7) wzniesienie 
pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako wotum za Intronizacje. 

Realizację zadań w wymiarze duchowym przewidywałam w ścisłej współpracy z kapłanami. Przy 
wsparciu duchowym kardynała Franciszka Macharskiego i finansowym Straży Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa z parafii pw. św. Kamila, podjęliśmy starania o otwarcie procesu beatyfikacyjnego 
Sł. Rozalii, które dokonało się już 5 listopada 1996 r. 

Do Dzieła Intronizacji włączyło się Radio Maryja w Toruniu, ojcowie redemptoryści oraz inne zakony. 
Książka Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu polskiego dotarła do wszystkich parafii pw. Serca Jezusa 
i Chrystusa Króla. Siedmiodniowa całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii  pw. Matki 
Boskiej Ostrobramskiej przez Wspólnotę krakowską zaowocowała powstaniem kolejnych Wspólnot. 

Śp. ojciec Henryk Klimaj CSsR szerzył Dzieło Osobistego Poświęcenia się Sercu Pana Jezusa.  
Śp. ojciec Jan Mikrut CSsR, jako opiekun duchowy Wspólnot, wskazywał właściwy kierunek Intronizacji 
NSPJ. Prof. Władysław Kubik SJ poświęcił się pracy w procesie beatyfikacyjnym Sł. Bożej Rozalii.  
Ks. prof. Janusz Królikowski teolog, współpracuje w Dziele Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

Przesłanie Serca Jezusa, skierowane do Polaków przez Rozalię Celakównę, trafia na gorące serca 
i dokonują się Akty Intronizacji w licznych parafiach w Polsce i na świecie. Dwudziestoletni okres 
działania Wspólnot dla Intronizacji NSPJ owocuje ponad 300 Wspólnotami w 37 diecezjach polskich 
za zgodą ich ordynariuszy, budzeniem świadomości i realizacją praw Bożych w życiu codziennym 
Polaków, w życiu w Bogu i z Bogiem. Pragniemy, Jezu, wypełnić Twoją Wolę względem nas i Polski, 
Ojczyzny naszej. Niech Bóg będzie uwielbiony. Króluj nam Chryste!

Ewa Nosiadek – Krajowa Założycielka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Ojciec Jan Mikrut, Opiekun Duchowy Wspólnot  
dla Intronizacji NSPJ w Polsce (1998–2013)

Ojciec Jan Mikrut był kapłanem Serca Jezusowego, cały Jezusa i Maryi, jak wspominali go księża 
biskupi, kapłani i współpracownicy świeccy. Urodzony redemptorysta – patrzył w przyszłość poprzez 
krzyż i wiarę, a nie tylko poprzez logikę – tak mówił o nim ks. bp Stanisław Stefanek, duszpasterz 
Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji łomżyńskiej. Ojciec Jan odszedł 
do Domu Ojca 4 stycznia 2013 roku w pierwszy piątek miesiąca, w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Ojciec Jan Mikrut urodził się 17 czerwca 1942 roku w Borku Nowym koło Rzeszowa. Po maturze wstąpił 
do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. W 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem 
w parafiach redemptorystowskich w Elblągu, Krakowie, Gliwicach, Toruniu i Tuchowie. Kilkanaście lat pełnił 
posługę w Radiu Maryja. Od 1978 roku prowadził i rozwijał Ośrodek Rekolekcyjny w miejscowości Brzegi 
– Rynias, który był Jego Pustelnią. Ojciec Jan zapraszał tu animatorów i członków Wspólnot dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa na rekolekcyjne spotkania z Panem Bogiem. Przez 15 lat sprawował opiekę 
nad Wspólnotami dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. 

W diecezji łomżyńskiej w 1998 roku przeprowadził pierwsze Rekolekcje Intronizacyjne w Brańszczyku, 
w 2000 r. w Łomży, w 2002 r. w Troszynie, w 2003 r. w Ostrołęce, w 2005 r. w Łomży i w Długosiodle. 
Prowadził dni skupienia dla Wspólnot przy parafiach w Łomży, Zambrowie, Czyżewie i Wysokiem 
Mazowieckiem. W październiku 2012 roku Ojciec Jan ze względu na ciężki stan zdrowia połączył się 
telefonicznie z uczestnikami dni skupienia w Łapach i Jasienicy, udzielając Błogosławieństwa Bożego. 
Nie dane mu było cieszyć się owocami Rekolekcji Intronizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem 
z października 2013 roku. Wierzymy mocno, że im błogosławił. Obecność Ojca Jana na naszej Podlaskiej 
Ziemi w ogromnej mierze przyczyniła się do rozwoju Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
co zaowocowało powstaniem wielu Wspólnot, a także uczestnictwem wiernych w organizowanych 
rekolekcjach, czuwaniach i sympozjach z Jego udziałem.

To Dzieło, zwłaszcza pod koniec Jego życia, było przedmiotem troski, modlitwy, ofiary i nadzwyczajnych 
starań. W Wigilię Bożego Narodzenia 2012 roku w rozmowie z Krajową Założycielką Wspólnot Ewą 
Nosiadek wyznał, że ze względu na utratę sił pozostawi wszystkie sprawy oprócz Dzieła Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Całe swoje życie złożył w ofierze Bogu. Ból i cierpienie, jakie przyniosła 
choroba, ofiarował i poświęcił Dziełu Intronizacji. 

Znakiem i inspiracją w życiu śp. ojca Jana była Sł. B. Rozalia Celakówna, w której odnajdował 
wspaniały wzór. Zawsze podkreślał Jej pragnienie wypełnienia woli Bożej poprzez heroiczną służbę 
najbardziej potrzebującym bliźnim oraz żarliwą miłość do Ojczyzny – Polski. Wielokrotnie wskazywał 
trzy najważniejsze wartości w Jej życiu: Najświętszy Sakrament, Najświętsza Maryja Panna i Krzyż Pana 
Jezusa. Ojciec Jan Mikrut był oddanym i niestrudzonym kontynuatorem przesłania Rozalii Celakówny, 
i, jak Ona, pozostawił Polakom, kochającym Boga i Ojczyznę, Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Mottem Jego życia były słowa „JEZU 
UFAM TOBIE”. Wielbiąc Trójcę Świętą po każdym zdarzeniu w życiu mówił: Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Ojcze Janie – my, czciciele Serca Jezusowego Podlaskiej Ziemi wierzymy, że zawsze Jesteś z nami 
blisko i orędujesz za nami u Boga. Króluj nam Chryste!

Wstęp

„Gigant modlitwy i czynu” – książka poświęcona osobie 
i posłudze o. Jana Mikruta CSsR, kapłana wielkiej 
wiary, orędownika Dzieła Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Jest to zbiór wspomnień i świadectw 
o tym niezwykłym kapłanie, wydany po Jego śmierci. 
Zawiera 16 świadectw osób z diecezji łomżyńskiej.

„Wspólnota jest darem. Wspólnota jest łaską. 
Spotykajcie się na modlitwie i dzielcie się świadectwem”.

Ojciec Jan Mikrut
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Postawić Boga na pierwszym miejscu

Wspólnoty nasze służą wielbieniu Boga, wielbieniu Jego miłości, nasze modlitwy są aktami 

ekspiacji, wynagradzania, dziękowania. Intronizacja jest to akt naszej wiary wyrażony w tajemnicy 

Serca Jezusowego, jest to postawienie Boga na pierwszym miejscu we wszystkich dziedzinach naszego 

życia. Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zachowują otwartość – są dostępne 

dla wszystkich. Stopniowo, w miarę przyjmowania Bożej łaski, nasze Wspólnoty się budują. Prawda 

rozgrzewa serca, które mają zapłonąć w modlitwie wspólnotowej na miarę tych wszystkich, którzy 

poprzedzili nas w miłowaniu Boskiego Serca. Należąc do tych Wspólnot trzeba się także liczyć z mieczem, 

który przeniknął Niepokalane Serce Maryi i z włócznią, która przebodła Najświętsze Serce Jezusa, ale 

ufamy, że za te cierpienia otrzymamy udział w miłości Jezusa. Muszą nam towarzyszyć na co dzień 

sakramenty święte i czyny miłości względem bliźnich. Gdy się one spotkają, to modlitwa adoracyjna 

doprowadzi do ustąpienia zatwardziałości serc wielu.

Dziełu budowania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa niech towarzyszy 

światło Ducha Świętego i moc Bożego błogosławieństwa.

Biskup Stanisław Stefanek TChr

Łomża, dnia 25 maja 2015 r.
w święto NMP Matki Kościoła

Wstęp

JE Ks. Biskup Stanisław Stefanek – Duszpasterz Diecezjalny 
Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ksiądz biskup Stanisław Stefanek TChr – doktor teologii, 
członek Prezydium Papieskiej Rady Rodziny, wiceprzewodniczący 
Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, urodził się 7 maja 1936 r. 
w Majdanie Sobieszczańskim (woj. lubelskie). Został wyświęcony 
na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym 28 czerwca 1959 r. 
w Poznaniu. Mianowany biskupem tytularnym Forilimpopoli 
(we Włoszech), ustanowiony został biskupem pomocniczym 
w Szczecinie 4 lipca 1980 r. Konsekrowany był przez biskupa 
szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego 24 sierpnia 
1980 r. w katedrze szczecińskiej. Od 1993 do 2008 r. dyrektor 
Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie (obecnie UKSW). 

Został mianowany biskupem łomżyńskim w dniu 26 października 
1996 r., a uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej odbył 17 listopada 

1996 r. Jego zawołanie biskupie to: „In omnibus Christus”. W trakcie pełnienia urzędu ordynariusza 
łomżyńskiego utworzył Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Centrum Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego oraz Okno Życia. Promował ruchy prorodzinne, takie jak Ruch Rodzin Nazaretańskich, Domowy 
Kościół i wspólnoty Focolari. Zainicjował otwarte studium dla małżonków, a także Marsze dla Życia oraz 
Dni Młodzieży. Przyczynił się do powstania Radia Nadzieja. Decyzją Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
z dn. 2.10.2009 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 11 listopada 2011 r. jest 
Biskupem Seniorem i nadal bardzo angażuje się w życie Kościoła. Jest autorem wielu publikacji o duchowości 
małżeńskiej i rodzinnej, a także bierze aktywny udział w audycjach TV Trwam i Radia Maryja. 

Sprawuje patronat nad Wspólnotami dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji 
łomżyńskiej. Za czasów Jego posługi pasterskiej w parafii Brańszczyk, w 1998 roku, odbyła się pierwsza 
Intronizacja NSPJ na terenie diecezji łomżyńskiej. W 2003 roku, w dwudziestą piątą rocznicę pontyfikatu 
Ojca Św. Jana Pawła II, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. biskup uroczyście zawierzył  Jezusowi 
Chrystusowi miasto Łomża i całą diecezję łomżyńską. 

Uczestniczył w Intronizacjach NSPJ w wymiarze społecznym w wielu parafiach diecezji. Nadal 
otacza opieką Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ realizując Dzieło Intronizacji, rozpoczęte przez Sł. Bożą 
Rozalię Celakównę. Wspiera budowanie nowych Wspólnot dla Intronizacji NSPJ, które adorują Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz rozszerzają kult i potrzebę Intronizacji Jego Najświętszego 
Serca. Od czerwca 2012 roku, w Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, bierze udział w spotkaniach 
Wspólnot diecezjalnych oraz sprawuje uroczystą Eucharystię w kościele katedralnym w Łomży w intencji 
rozwoju Dzieła Intronizacji NSPJ. Angażuje się w organizowanie i prowadzenie ogólnopolskich spotkań 
modlitewnych dla Wspólnot, podkreślając w ten sposób wagę rekolekcji oraz czuwań, które dają siłę 
do dalszego działania. Prowadzi  rekolekcje diecezjalne i ogólnopolskie dla animatorów i członków 
Wspólnot. 

Ksiądz biskup uwrażliwia na regularną adorację Najświętszego Sakramentu, która jest źródłem 
niezliczonych łask wypraszanych u Boga. Króluj nam Chryste!
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Wspólnoty dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów

Ksiądz biskup Edward Frankowski powiedział: Przez św. Małgorzatę Marię Alacoque Pan Jezus 
ukazał światu Swoje zranione Serce naszymi grzechami i prosił o wynagrodzenie. Przez św. s. Faustynę 
Kowalską ukazał światu Serce pełne miłosierdzia przebaczające nam grzechy, gdy z ufnością do Niego 
przyjdziemy, zaś przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę domaga się, byśmy serca nasze oczyszczone 
z grzechów uczynili tronem Jego Serca, które ma królować nad naszym.

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ powstaje w parafii z inicjatywy świeckich. Jej podstawą jest potrzeba 
osobistego i wspólnotowego adorowania i wynagradzania za grzechy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
Zadaniem Wspólnot jest prowadzenie cotygodniowej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, 
modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby. Członkowie wspólnot starają się żyć 
w łasce uświęcającej i często przystępują do Sakramentów świętych, raz w tygodniu podejmują modlitwę 
wspólnotową adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie, uczestniczą w rekolekcjach, czuwaniach, 
dniach skupienia, sympozjach organizowanych przez Wspólnoty i apostołują.

Dzieło to zapoczątkowała w 1995 r. Wspólnota Krakowska powołana przez Ewę Nosiadek, która 
jako Krajowa Założycielka Wspólnot dla Intronizacji NSPJ współpracowała ze śp. o. Janem Mikrutem 
– redemptorystą. Na przestrzeni lat powstały w Polsce setki takich Wspólnot. Dokonano Intronizacji 
NSPJ w bardzo wielu parafiach w Polsce i wiele miast przyjęło królowanie Jezusa poprzez Intronizację 
Jego Najświętszego Serca. 

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ – to grupa osób, które pragną służyć Bogu i odpowiedzieć na 
Jego wezwanie. Spotykają się one na cotygodniowych adoracjach NSPJ, modląc się i wynagradzając za 
grzechy swoje, rodziny, parafii i narodu, a także za tych, którzy żyjąc w grzechach odeszli od Boga i nie 
chcą Go poznać. Wspólnoty modlą się także o Dzieło Intronizacji w Polsce i na świecie.

Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ działają we współpracy z duszpasterzami. Polem działalności Wspólnot 
jest najbliższe otoczenie: rodzina i środowisko. Wszędzie, gdzie są ludzie, którzy pragną odpowiedzieć 
na wezwanie Zbawiciela, przyjąć Jego królowanie w życiu osobistym i pragną, aby Jezus królował w ich 
grupach modlitewnych, rodzinach, zakładach pracy, parafiach, miastach, diecezjach, w Polsce i świecie 
– włączają się do już istniejących Wspólnot lub tworzą je w swoich parafiach. Jest to trudne dzieło, lecz 
wielu ludziom nie braknie Bożej łaski, by poszerzać i tak już potężny ruch wynagradzający, jaki powstał 
w Polsce w ostatnich latach. Dzieło Intronizacji NSPJ, realizowane przez Wspólnoty, to program pracy 
podejmowany przez świeckich na rzecz Intronizacji. Jest to formacja tych osób, dokonująca się podczas 
rekolekcji, misji, adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas modlitwy. 

Budowanie wspólnoty ludzi zaangażowanych w Dzieło Intronizacji jest owocem świadectwa i troski 
o innych. Do Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ przyłączają się osoby, które wybierają Jezusa i Jego Boskie 
Serce, i są gotowe stosować naukę Kościoła w życiu osobistym i społecznym. Zewnętrznym znakiem 
jedności Wspólnot jest proporzec z wizerunkiem Chrystusa Króla oraz nazwą miejscowości i parafii. 

Wstęp

Najświętsze Serce Jezusa, niech Królestwo Twe przyjdzie przez Miłość Eucharystyczną!
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FORMACJA OGÓLNA
Za czystość kultu Sł. Bożej Rozalii Celakówny odpowiedzialni są ojcowie jezuici. Wspólnoty 

dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa bazują na materiałach źródłowych wydawnictwa 
WAM: „Wielkie wezwanie Serca Jezusa do narodu polskiego”, „Wyznania z przeżyć wewnętrznych” 
(listy Rozalii do ostatniego spowiednika ks. Zygmunta Dobrzyckiego) i „Pisma” (zawierające: notatki 
osobiste Rozalii, listy do spowiednika o. Władysława Całki oraz odpowiedzi na pytania zadane jej przez 
ostatniego spowiednika ks. Dobrzyckiego). Bardzo pomocne są też informacje na stronie internetowej: 
www.redemptor.pl/intronizacja.

DNI SKUPIENIA
Ojciec Jan Mikrut CSsR – przez 15 lat prowadził wraz z Ewą Nosiadek dni skupienia w naszej diecezji. 

Po śmierci śp. o. Jana Mikruta odbyły się dni skupienia współprowadzone przez księży proboszczów 
i Krajową Założycielkę Wspólnot.  Następnie kontynuowane były przez ojców redemptorystów: Andrzeja 
Bałuka, Andrzeja Zająca, Waldemara Sojkę i ojca pallotyna Marka Tomulczuka. 

REKOLEKCJE INTRONIZACYJNE W PARAFIACH
Rekolekcje Intronizacyjne prowadzone były przez ojców redemptorystów: Jana Mikruta, Jacka Dubla, 

Ryszarda Kiełbasę, Stanisława Kuczka, Stanisława Patalitę, Stanisława Demskiego, Andrzeja Bałuka, 
Andrzeja Zająca i Waldemara Sojkę. Wspólnoty, współpracując z duszpasterzami, włączają się czynnie 
w przygotowanie rekolekcji przed Intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po ich zakończeniu 
trwają na modlitwie w intencji rozwoju Dzieła Intronizacji NSPJ.

FORMACJA ANIMATORÓW 
Rekolekcje diecezjalne dla animatorów i członków Wspólnot organizowane w Brańszczyku i Łomży 

oraz ogólnopolskie w Wadowicach, na Ryniasie i w Zębie prowadzili o. Klimaj, śp. o. Jan Mikrut, ks. 
prof. Janusz Królikowski i ks. biskup Stanisław Stefanek – duszpasterz diecezjalny Wspólnot.

ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Wspólnoty gromadzą się na cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzonej przez 

osoby świeckie w duchu wynagrodzenia Bożemu Sercu. W ramach Wielkiej Nowenny Adoracyjnej, 
trwającej od Święta Podwyższenia Krzyża Świętego do Święta Chrystusa Króla, organizowane są 
całodobowe adoracje Najświętszego Sakramentu w 16 parafiach diecezji.

PIELGRZYMKI ORGANIZOWANE PRZEZ WSPÓLNOTY DLA INTRONIZACJI NSPJ
Od 1998 r. Wspólnoty brały udział w ogólnopolskich nocnych czuwaniach na Jasnej Górze 

i w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Wyjeżdżaliśmy na sympozja 
do Krakowa-Łagiewnik, nawiedzając grób Sł. Bożej Rozalii Celakówny, uczestnicząc we Mszy 
Świętej o jej beatyfikację w bazylice Serca Pana Jezusa u o. jezuitów i w spotkaniach z ks. prof. 
Władysławem Kubikiem wicepostulatorem procesu beatyfikacji Sł. Bożej Rozalii. Pielgrzymowaliśmy 
do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce. Uczestniczyliśmy w modlitewnych nocnych 
czuwaniach w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Organizowane były pielgrzymki 
Wspólnot do Rzymu, Paray-le-Monial i Monte Sant Angelo.

Wstęp

  1. Brańszczyk, parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela
  2. Czerwin, parafia pw. Trójcy Przenajświętszej
  3. Czyżew, parafia pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła
  4. Dąbrowa Wielka, parafia pw. Świętego Stanisława BM
  5. Dąbrówka Kościelna, parafia pw. św. Anny
  6. Długosiodło, parafia pw. św. Rocha
  7. Jabłonka Kościelna, parafia pw. św. Michała Archanioła
  8. Jasienica, parafia pw. św. Rocha
  9. Klukowo, parafia pw. NMP Częstochowskiej
10. Kolno, parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata
11. Kulesze Kościelne, parafia pw. św. Bartłomieja
12. Łapy, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
13. Łapy, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
14. Łapy, parafia pw. Świętego Krzyża
15. Łomża, parafia katedralna pw. św. Michała Archanioła
16. Łomża, parafia pw. Bożego Ciała
17. Łomża, parafia pw. św. Brunona

18. Łomża, parafia pw. Miłosierdzia Bożego
19. Mały Płock, parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego
20. Myszyniec, parafia pw. Trójcy Przenajświętszej
21. Nowe Kupiski, parafia pw. Świętej Jadwigi Śląskiej 
22. Ostrołęka, parafia pw. NMP Królowej Rodzin
23. Ostrołęka, parafia pw. Świętego Wojciecha
24. Ostrołęka, parafia pw. Zbawiciela Świata
25. Piątnica, parafia pw. Przemienienia Pańskiego
26. Rosochate Kościelne, parafia pw. św. Doroty
27. Szepietowo, parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia
28. Troszyn, parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła
29. Wojny Krupy, parafia pw. NMP Królowej Świata
30. Wysokie Mazowieckie, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
31. Zambrów, parafia pw. Ducha Świętego
32. Zambrów, parafia pw. Świętego Józefa Rzemieślnika
33. Zambrów, parafia pw. Trójcy Przenajświętszej



2� 2�

Akt  Intronizacji  złożyły  lokalne władze. Pod  aktem podpisali  się  obecni  parlamentarzyści, 
przedstawiciele Izb Rolniczych i Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi i Małych Miast. 

Animatorką Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii jest Barbara 
Wyszyńska, zainspirowana słowami Psalmu – „Oto Panie idę pełnić Twoją wolę”. 

Adoracje Najświętszego Sakramentu odbywają się w każdy piątek w godzinach: 15.00–17.00. 
Uczestniczy w nich od 15 do 35 osób, natomiast w pierwszy piątek miesiąca ponad 100 osób. 
Od 2003 r. prowadzimy adoracje całodobowe z 20 na 21 dnia każdego miesiąca. 
W każdym miesiącu, w czasie trwania adoracji całodobowej, w naszym kościele sprawowana 
jest Eucharystia w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Podejmujemy 
nowenny i posty we wskazanych intencjach. 
Uczestniczymy, wraz z członkami innych Wspólnot, w organizowanych przez nie rekolekcjach, 
pielgrzymkach i sympozjach. 

Sympozjum  z okazji 20-lecia istnienia Wspólnot, Łagiewiniki 2015 r.

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. św. Jana ChrzcicielaBRAŃSZCZYK

Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Brańszczyku należy do Dekanatu Wyszków w diecezji 
łomżyńskiej. Proboszczem od 25 lat i opiekunem Wspólnoty jest ks. kanonik Paweł Stachecki. 

Aktu  Intronizacji  Najświętszego Serca Pana  Jezusa Króla  królów  i Pana  panów w parafii 
Brańszczyk dokonał ks. biskup Stanisław Stefanek w dniu 13 grudnia 1998 r. Odbyło się  to 
podczas rekolekcji dla rolników, które prowadził ojciec Jan Mikrut, redemptorysta.  

Ojciec Jan Mikrut CSsR Ks. biskup Stanisław Stefanek TChr
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Parafia katedralna  
pw. św. Michała Archanioła  

Podjęliśmy post w intencjach:  o pokój  na  świecie,  za  naród  ukraiński  i palestyński  oraz  za 
prześladowanych chrześcijan. Wspólnota uczestniczy w nowennach, m.in.: o beatyfikację Sł. Bożej 
Rozalii Celakówny, o zdrowie dla ks. biskupa Stanisława Stefanka i Krajowej Założycielki Wspólnot 
Ewy Nosiadek. W Roku Różańca Świętego (10.2002–10.2003) Wspólnota podjęła całodniowe 
adoracje kwartalne 26. dnia każdego miesiąca, o wyproszenie łask dla siebie, swojej parafii oraz 
wynagrodzenie Bożemu Sercu za nasze grzechy. Ponadto bierzemy udział w rekolekcjach, dniach 
skupienia, uroczystych Mszach Świętych Intronizacyjnych w sąsiednich parafiach.  
Intronizacja Najświętszego Serca Pana  Jezusa w parafii  katedralnej w Łomży  odbyła  się 
14  grudnia  2005  roku,  dzięki modlitwie  podejmowanej  przez  grupę wiernych,  adorowaniu 
i wynagradzaniu NSPJ. 
Intronizacja NSPJ w naszej parafii dokonała się za zgo-
dą ks. proboszcza dziekana Mariana Mieczkowskiego. 
Przed uroczystością Intronizacji odbyły się trzydniowe 
rekolekcje, które przeprowadził o. redemptorysta Jan 
Mikrut. Tematyka rekolekcji dotyczyła Intronizacji w wy-
miarze osobistym,  rodzinnym  i społecznym. Uroczy-
stej Mszy Świętej przewodniczył ks. biskup Tadeusz 
Zawistowski wraz z kapłanami  i alumnami WSD. Na 
uroczystość przybyła Krajowa Założycielka Wspólnot 
Ewa Nosiadek, przedstawiciele Wspólnot   z diecezji 
łomżyńskiej, przedstawiciele władz świeckich miasta 
Łomży, zakładów pracy i różnych grup zawodowych. 
Wszyscy dokonali też Aktu Poświęcenia się Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa. 

Króluj nam Chryste!

14.12.2005 r. Podpisanie uroczystego Aktu 
Intronizacyjnego przez kapłanów parafii katedralnej.  

Od prawej: ks. dziekan proboszcz Marian Mieczkowski, 
ks. Jan Sołowianiuk – wikariusz biskupi, ks. prałat  Ludwik 

Brzostowski – Oficjał Sądu Biskupiego

14.12.2005 r. Złożenie kwiatów przed figurką 
Chrystusa Króla przez przedstawicielki  
Wspólnoty przy katedrze łomżyńskiej

ŁomżA

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy parafii katedralnej w Łomży 
powstała 1  sierpnia 1999  roku.  Inicjatorami  powstania Wspólnot  intronizacyjnych w diecezji 
łomżyńskiej  byli małżonkowie Teresa  i Ryszard Rutkowscy,  animatorzy Wspólnoty  z parafii 
pw. św. Brunona w Łomży. Pierwszą Wspólnotę  tworzyły 22 osoby, opiekunem był  ks. Adam 
Izbicki, a animatorem jest Janina Zielińska. Obecnie opiekę sprawuje ks. Maciej Curyło.
Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w każdy czwartek od godz. 16.30 do 17.30. 
Przedłużeniem adoracji jest modlitwa różańcowa do godz. 18.00. Spotkania formacyjne z opiekunem 
Wspólnoty odbywają się w ostatni wtorek każdego miesiąca. W adoracji Najświętszego Sakramentu 
uczestniczy około 15 parafian. 

W 9. rocznicę istnienia Wspólnoty dla Intronizacji 
NSPJ z ks. opiekunem Adamem Izbickim

Uroczysta Msza Święta w katedrze  
łomżyńskiej pod przewodnictwem ks. biskupa  

Tadeusza Zawistowskiego – 14 grudnia 2005 r.

Ojciec Jan Mikrut głoszący homilię podczas  
Mszy Świętej 14 grudnia 2005 r.

Kościół katedralny pw. św. Michała Archanioła  
w Łomży

Podziękowanie o. redemptoryście  
Janowi Mikrutowi za trud i przeprowadzenie  

Rekolekcji Intronizacyjnych
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Parafia pw. św. Brunona 

Od chwili powstania Wspólnota zbiera się w każdą niedzielę w godzinach 8.00–9.00 na wspólnej 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Kontynuuje również uczestnictwo w Całodobowej Nowennie 
Adoracyjnej przed Świętem Chrystusa Króla Wszechświata – w dniu 25 października w adoracji 
bierze udział cała parafia. 

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa czci Niepokalane Serce Maryi, 
angażując się w realizację  fatimskiego orędzia. Wynagradzając Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa podejmujemy modlitwy ekspiacyjne w intencji dzieci poczętych, a nienarodzonych.
Wspólnota  realizuje  również  zadania modlitewne  zalecane przez  animatora  diecezjalnego, 
np.  odprawienie  nowenny w intencji  ks.  biskupa Stanisława Stefanka  oraz Ewy Nosiadek 
– Krajowej  Założycielki Wspólnot. Każdego  roku Wspólnota  bierze  udział w diecezjalnych 
dniach skupienia, organizowanych w katedrze łomżyńskiej oraz rekolekcjach dla animatorów 
i członków Wspólnot.

Króluj nam Chryste!

Spotkanie opłatkowe Wspólnoty wraz z kapłanami

Jubileusz 20-lecia powstania Wspólnot dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Łagiewniki 2015 r.

ŁomżA

Wspólnota  dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana  Jezusa powstała w lutym 2000  roku 
z inicjatywy Teresy i Ryszarda Rutkowskich, za zgodą ks. Henryka Jankowskiego – proboszcza 
parafii. Pierwszym opiekunem Wspólnoty był ks. Krzysztof Łapiński. 
Obecnie proboszczem parafii jest ks. Dariusz Nagórski. 
Wspólnotą opiekuje się ks. Piotr Kleczyński, a animatorką jest Helena Syczewska. Wspólnota 
liczy 28 osób.
Od początku istnienia Wspólnota trwała na modlitwie podejmując również różne formy umartwienia. 
Co kwartał od 25 stycznia prowadzono całonocne adoracje Najświętszego Sakramentu. Od 2008 
roku członkowie Wspólnoty przyjmowali w domach peregrynujące obrazy Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Króla królów i Pana panów i Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, prowadząc 9-dniowe 
modlitwy w intencjach wynagradzających Najświętszemu Serca Pana Jezusa i Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Członkowie Wspólnoty brali udział w ogólnopolskich czuwaniach na Jasnej Górze 
i Sanktuarium Świętego Krzyża oraz pielgrzymowali do sanktuariów w Polsce: Lichenia, Loretto  
k. Wyszkowa, Gietrzwałdu, Hodyszewa, a także Łagiewnik. 

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii pw. św. Brunona.

Owocem kilkunastoletnich modlitw Wspólnoty jest dokonanie w dniach 9–12 czerwca 2013 r. 
Aktu  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  wymiarze  osobistym,  rodzinnym 
i społecznym.

Spotkanie modlitewne w katedrze łomżyńskiej

Spotkanie z o. profesorem Władysławem Kubikiem SJ 
– wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego  
Sł. Bożej Rozalii Celakówny, Kraków 2015 r.
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Jesienią 2000 roku po Ogólnopolskich Reko-
lekcjach dla Rolników, prowadzonych przez 
ojca Jana Mikruta w parafii Brańszczyk, po-
wstała Wspólnota dla  Intronizacji Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w naszej parafii. 
Proboszczem parafii jest ks. kanonik Jarosław 
Olszewski.  Opiekunem  Wspólnoty  jest  ks. 
Dariusz Krajewski, a animatorem Kazimierz 
Pękała. 

Wspólnota liczy 10 osób. Na godzinnej adoracji 
przed Najświętszym Sakramentem członkowie 
Wspólnoty i osoby wspierające spotykają się 
w każdy  poniedziałek  od  godziny  17.00  do 
17.55. W każdy pierwszy poniedziałek miesią-
ca Wspólnota spotyka się z księdzem opieku-
nem Dariuszem Krajewskim. 

Wspólnota uczestniczy we Mszy Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
w każdy pierwszy piątek miesiąca. 

W intencji  Intronizacji Najświętszego Serca Pana  Jezusa  członkowie Wspólnoty  z osobami 
chętnymi odprawiają drogę krzyżową w każdy piątek o godzinie 17.00, a w okresie wielkanocnym 
Drogę Paschalną Światła.

Członkowie Wspólnoty brali udział w rekolekcjach diecezjalnych i dniach skupienia w Łomży, 
Ostrołęce, Sokółce i w parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. 
W 2003 r. braliśmy udział w rekolekcjach diecezjalnych Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

Parafia pw. Ducha Świętego

W 2013 roku odbył się w naszej parafii diecezjalny 
dzień skupienia, prowadzony przez ojca Andrzeja 
Bałuka CSsR i Ewę Nosiadek Krajową Założycielkę 
Wspólnot.
Ówczesny  proboszcz  ks.  Sławomir  Banach  na 
zakończenie dnia skupienia udzielił błogosławień-
stwa w Dziele Intronizacji  Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.
W  2015  w roku  upłynęło  15  lat  od  powstania 
naszej Wspólnoty. Trwając  na modlitwie  przed 
Najświętszym Sakramentem prosimy o potrzebne 
łaski, by Intronizacja Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszym mieście  odbyła  się  zgodnie 

z wolą Bożą. Podejmujemy nowenny, całodobowe adoracje Najświętszego Sakramentu oraz 
posty indywidualne oczekując tego dnia z nadzieją w sercach. 

Ogólnopolskie rekolekcje Wspólnot – Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Krzeptówki 2015 r.

Króluj nam Chryste!

ZAmBRów

Poświęcenie proporca przez ojca Jana Mikruta  
podczas rekolekcji w Łomży

Kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu
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Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

W 2009  r.  odbyło  się  uroczyste  poświęcenie  figury  Chrystusa  Króla  przed  kościołem  
pw.  św. Bartłomieja. W uroczystości wziął  udział  ks. biskup Tadeusz Bronakowski  – biskup 
pomocniczy diecezji łomżyńskiej. 

Wspólnota prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu w każdy piątek, podczas Wielkiego 
Postu w każdą środę. W modlitwie uczestniczy 15–30 parafian, a w pierwszy piątek miesiąca 
około 100 osób. Od 2003 roku Wspólnota uczestniczy w Całodobowej Nowennie Adoracyjnej. 

               Nocne czuwanie – Święty Krzyż    Ogólnopolskie rekolekcje – Rynias

Członkowie  Wspólnoty  dla  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  uczestniczą 
w rekolekcjach, sympozjach i pielgrzymkach. Podejmujemy nowenny i posty we wskazanych 
intencjach. 

Króluj nam Chryste!

TRoSZYn

Inspiracją  dla  zbudowania  Wspólnoty 
w parafii  było  podjęcie  przesłania 
Pana Jezusa,  skierowanego do Rozalii 
Celakówny:  „Polska  nie  zginie,  o ile 
przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego 
słowa znaczeniu; jeżeli się podporządkuje 
pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. 
(…). Tylko  te  państwa nie  zginą,  które 
będą oddane Jezusowemu Sercu przez 
Intronizację, które Go uznają swym Królem 
i Panem”. 
Proboszczem  parafii  i  opiekunem 
Wspólnoty  jest  ks.  kanonik  Tadeusz 
Siedlecki.  Animatorką  Wspólnoty  jest 
Bożena Onyszk.

W rekolekcjach dla rolników w Szelkowie uczestniczyła Ewa Nosiadek, Krajowa Założycielka 
Wspólnot dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa,  która zaprezentowała książkę 
„Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego” oraz historię powstawania Wspólnot 
dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana  Jezusa. Troska o Ojczyznę  i przyszłe  pokolenia 
spowodowała  działania, mające na  celu  dokonanie  Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, rodzinach, naszej parafii, gminie i Ojczyźnie. 

O. Jan Mikrut CSsR w dniach 18–20 
października  2002  r.  głosił  rekolek-
cje przed Intronizacją Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w parafii w Tro-
szynie. W rekolekcjach uczestniczyła 
Ewa Nosiadek. Intronizacja Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa odbyła się 
20 października 2002 r. 
Podczas  tej uroczystości Aktu  Intro-
nizacji  Najświętszego  Serca  Pana 
Jezusa  Króla  królów  i Pana  panów 
w wymiarze  społecznym  dokonało  
9 delegacji. Byli to przedstawiciele po-
szczególnych grup społecznych, za-
wodów i stanów wraz z kapłanami. 
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Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Rodzin

11 listopada 2005 r. powtórnie wyjeżdżaliśmy do Wadowic na rekolekcje prowadzone przez ks. 
prof. dr. hab. Janusza Królikowskiego. W Sanktuarium na Świętym Krzyżu uczestniczyliśmy 
w czuwaniach modlitewnych na Jasnej Górze w uroczystość Matki Bożej Gromnicznej oraz 
w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. W 2009 roku braliśmy udział 
w rekolekcjach dla animatorów na Ryniasie. Organizujemy spotkania opłatkowe Wspólnoty. 

Każdego roku w rocznicę Misji  Intronizacyjnych dziękujemy Bogu biorąc udział w uroczystej 
Eucharystii. Od kilku lat uczestniczymy w adoracji całodobowej przed uroczystością Chrystusa 
Króla Wszechświata. 
W czerwcu 2010 roku pielgrzymowaliśmy do Krakowa, by uczestniczyć w sympozjum z okazji  
15. rocznicy istnienia Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W październiku  2010  roku  uczestniczyliśmy  w ogólnopolskiej  pielgrzymce Wspólnot  dla 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana  Jezusa  do Rzymu wraz  z posłami  i senatorami  ze 
Wspólnoty parlamentarnej. Opiekunem duchowym pielgrzymki był o. Jan Mikrut. 

Włączamy się we wszystkie formy modlitwy służące rozwojowi Dzieła Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz duchowemu ubogaceniu członków naszej Wspólnoty. 

Króluj nam Chryste!

oSTRoŁęKA

Zanim zbudowano kościół, miejscem spotkań modlitewnych 
była kaplica w budynku parafialnym. Modlitwy Wspólnoty 
wynagradzające Sercu Jezusa za grzechy nasze, naszych 
rodzin i całej wspólnoty parafialnej rozpoczęły się w piątek 
22 lutego 2002 roku. 

Proboszczem parafii do 2013 r. był ks. Janusz Tyszka. 
Obecnie proboszczem parafii jest ks. Dariusz Łapiński. 
Animatorką Wspólnoty  dla  Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa została Alicja Marcińczyk. 

7 czerwca 2003 r. rozpoczęły się Misje Intronizacyjne, 
prowadzone przez redemptorystów: o. Andrzeja Zająca 
i o. Jacka Dubla. Trwały 9 dni i zakończyły się Intronizacją 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej 15 czerwca 2003 r. 

Msza Święta Intronizacyjna była pierwszą, którą sprawowano w nowym, jeszcze nieukończonym 
budynku  świątyni. Akt  Intronizacji w imieniu  kapłanów  złożył  proboszcz  parafii  ks.  Janusz 
Tyszka. 

Z okazji  tej  uroczystości Wspólnota  ufundowała  chorągiew Chrystusa Króla Wszechświata 
z napisem: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie oraz w 2009  roku złożyła w darze dla 
parafii sztandar z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wspólnota liczyła 44 osoby. Modliliśmy się w każdy piątek przez jedną godzinę podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu.
W październiku  2003  roku  braliśmy  udział w rekolekcjach  dla  animatorów w Wadowicach, 
prowadzonych przez o. Henryka Klimaja i o. Jana Mikruta oraz Krajową Założycielkę Wspólnot 
Ewę Nosiadek.
Uczestniczyliśmy  w rekolekcjach  w Brańszczyku  oraz  w maju  2004  roku  w rekolekcjach 
w Szelkowie. We wrześniu 2004 r. braliśmy udział w sympozjum poświęconym Sł. Bożej Rozalii 
Celakównie w 60. rocznicę jej śmierci. 
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W każdy wtorek gromadzimy się na adoracji Najświętszego Sakramentu, w której uczestniczy 
10–12 osób. W Nowennie Adoracyjnej 24-godzinnej uczestniczymy od 2003 r. 

Sympozjum Kraków-Łagiewniki, 2010 r. 

Wspólnota  podejmowała  post  i uczestniczyła w nowennach w intencjach  podanych  przez 
animatorkę diecezjalną, m.in.: beatyfikacji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, o rozwój Dzieła 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, o potrzebne łaski i zdrowie dla JE ks. biskupa 
Stanisława Stefanka oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla Krajowej Założycielki Wspólnot Ewy 
Nosiadek.
Członkowie Wspólnoty  uczestniczą w  rekolekcjach  diecezjalnych,  dniach  skupienia  oraz 
sympozjach.

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. św. Rocha 

Rekolekcje diecezjalne  
ks. bp Stanisław Stefanek i ks. Andrzej Mikucki,  

dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Modlitewne całonocne czuwanie z udziałem  
ks. Jana Pawlaka i parlamentarzystów, Jasna Góra 

Od 2004 roku proboszczem parafii i opiekunem Wspólnoty jest ks. Stanisław Marzec. Wspólnota 
dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w 2002 roku z inicjatywy animatorki 
diecezjalnej Teresy Rutkowskiej. Animatorką Wspólnoty jest Krystyna Sępkowska.

Intronizacja  Najświętszego  Serca 
Pana Jezusa, poprzedzona rekolek-
cjami prowadzonymi przez ojca Jana 
Mikruta CSsR, odbyła się 18 wrze-
śnia 2005 r. Uroczystą Mszę Świętą 
sprawował JE ks. biskup Stanisław 
Stefanek,  duszpasterz  Wspólnot 
w diecezji łomżyńskiej.
Pragniemy,  aby  Jezus  Chrystus 
królował  w  naszych  rodzinach, 
aby  całe  społeczeństwo  stało  się 
Chrystusowym, a zasady Dekalogu  
oraz  Ewangelii  były  szanowane 
i przestrzegane  przez  wszystkich 
Polaków. 

DŁugoSioDŁo
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Parafia pw. Świętego Wojciecha

   Ks. biskup Stanisław Stefanek wraz z duszpasterzami       Animatorki Wspólnot parafialnych  
                                                                                                                  składają podziękowanie

Od 2006 roku opiekunem Wspólnoty jest ksiądz proboszcz Marcin Walicki. Animatorką Wspólnoty 
jest Barbara Matłach.

Najświętszy Sakrament adorujemy w każdy czwartek od godz. 17.00 i pragniemy, aby nasz Pan 
Jezus Chrystus był najważniejszy w naszym życiu i w życiu każdego człowieka. Na modlitwie 
adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem gromadzi się około 20 osób.

Wspólnota brała udział w procesji rezurekcyjnej w 2015 r.

Uczestnicząc  w różnych  formach  spotkań  modlitewnych:  rekolekcjach  diecezjalnych 
i ogólnopolskich,  dniach  skupienia,  sympozjach  oraz w nabożeństwach  i uroczystościach 
parafialnych  prosimy Najświętsze Serce Boże  o potrzebne  łaski w intencji  rozwoju Dzieła 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Króluj nam Chryste!

Na przełomie lutego i marca 2003 r., za zgo-
dą księdza proboszcza, Tadeusza Skwarka, 
nasza grupa modlitewna stała się Wspólnotą 
dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.  To  wydarzenie  było  poprzedzone 
uczestnictwem animatorki Wspólnoty w re-
kolekcjach w Brennej, które prowadził ojciec 
Jan Mikrut CSsR – autor książki „Polska nie 
zginie, jeśli…” i Ewa Nosiadek. 

22–26 czerwca 2003 roku przeżywaliśmy rekolekcje przygotowujące parafian do uroczystości 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 26 czerwca po Mszy Świętej  rozpoczęliśmy 
adorację Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Przez cały dzień nieprzerwanie modliły 
się Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z sąsiednich parafii. O godz. 24.00 uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej z udziałem ojca Ryszarda Kiełbasy CSsR wraz z kapłanami. Nasze serca były 
przepełnione miłością  do Boga – Króla Wszechświata  i wdzięcznością  za dzieło  kapłanów, 
których Pan postawił na naszej drodze. 

27 czerwca o godz.16,00, wraz z ks. proboszczem i ojcem redemptorystą, przeszliśmy procesyjnie 
do kościoła Zbawiciela Świata na uroczystość Intronizacji NSPJ w wymiarze społecznym. Tam 
przywitał nas ojciec Jan Mikrut. Przybyli też wierni z parafii św. Antoniego i Najświętszej Maryi 
Panny. 21 grup przyjęło Akt Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

oSTRoŁęKA
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Parafia pw. Zbawiciela Świata

Kapłani, przedstawiciele poszczególnych zawodów i stanów oraz grupy modlitewne przyjmują 
Pana Jezusa jako Króla w Akcie poddania się Jego Bożemu Sercu. 

Całodobowa Nowenna Adoracyjna w jedności  z całą Polską odbyła  się 12–13 października 
2003 r. z udziałem wszystkich Wspólnot działających w parafii. 

W latach  od  2003–2012  animatorką Wspólnoty  była Stanisława Machnowska. Od  2012  r. 
animatorem jest Stanisław Świerdzewski. Wspólnota liczy ok. 28 członków. 

W każdy czwartek odbywa się ado-
racja  Najświętszego  Sakramentu,  
a w pierwsze czwartki miesiąca od-
prawiane są Msze Święte wynagra-
dzające Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa i Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi  za  grzechy w Ojczyźnie,  Euro-
pie i świecie z równoczesną prośbą 
o liczne powołania do stanu duchow-
nego. Następnie opiekun Wspólnoty 
prowadzi godzinę świętą. 

Poprzez  udział  w  rekolekcjach, 
pielgrzymkach,  czuwaniach  oraz 
modlitwach  i uroczystościach para-
fialnych prosimy Najświętsze Serce Boże o rozwój Dzieła  Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w naszych sercach, rodzinach, w Polsce i na całym świecie.

Króluj nam Chryste!

Nawiedzenie grobu Janusza Nosiadka – kontynuatora przesłania 
Rozalii Celakówny, Kraków – sympozjum 2010 r.

oSTRoŁęKA

W  2003  roku  w  naszej  parafii 
została  powołana Wspólnota  dla 
Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Króla królów i Pana 
panów,  która  podjęła  Dzieło 
Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, wg apostołki i Sługi 
Bożej Rozalii Celakówny  (1901–
1944),  pobłogosławione  przez 
Ojca  Świętego  Jana  Pawła II. 
Proboszczem parafii i opiekunem 
Wspólnoty jest ksiądz kanonik Jan 
Świerad.

W  dniach  23–27  czerwca 
2003  roku w całej Ostrołęce 
odbyły się rekolekcje prowa-
dzone  przez  ojców  redem-
ptorystów,  które miały  przy-
gotować wszystkich wiernych 
do  zawierzenia miasta Naj-
świętszemu  Sercu  Jezusa 
i do obrania Chrystusa Kró-
lem i Panem. 

W naszej parafii rekolekcje prowadził opiekun duchowy Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów o. Jan Mikrut CSsR. Na zakończenie rekolekcji 27 
czerwca całe miasto reprezentowane przez wszystkie stany, grupy społeczne i zawodowe obrało 
Chrystusa za jedynego Króla. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Stanisław 
Stefanek. 

 Ojciec Jan Mikrut CSsR    Ks. biskup Stanisław Stefanek  
 wraz z duszpasterzami

Ks. kanonik Jan Świerad składa Akt Intronizacji  
Najświętszego Serca Pana Jezusa w imieniu kapłanów

Animatorki Wspólnot składają podziękowanie
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Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Uczestniczymy w corocznych spotkaniach modlitewnych w uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w katedrze łomżyńskiej. 

27 czerwca 2014 r. dzień skupienia przy katedrze łomżyńskiej – uroczystej Eucharystii przewodził 
JE  ks.  biskup  Janusz Stepnowski wraz  z ks.  biskupem seniorem Stanisławem Stefankiem, 
o. Andrzejem Zającem i Opiekunami Wspólnot.

Dzień modlitwy w intencji rozwoju Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, katedra łomżyńska 12.06.2015 r.

Trwając  na modlitwie wypraszamy  łaski  Intronizacji Najświętszego Serca Pana  Jezusa dla 
naszej parafii.

Króluj nam Chryste!

ZAmBRów

Wspólnota  dla  Intronizacji 
Najświętszego  Serca  Pana 
Jezusa  powstała  w  2003 
roku  za  zgodą  ówczesnego 
proboszcza – księdza Henryka 
Gołaszewskiego. Proboszczem 
parafii  od  2004  roku  jest  ks. 
prałat Jerzy Samsel. Opiekunem 
naszej Wspólnoty jest obecnie 
ksiądz  Tadeusz  Bielski,  zaś 
animatorką Barbara Bełżek. 

Na Rekolekcjach Szkoły Animatora Odnowy w Duchu Świętym w Łomży w 2001 roku otrzymała 
od animatorki diecezjalnej, Teresy Rutkowskiej, propozycję założenia Wspólnoty w Zambrowie. 
Przy pomocy Bożej wyraziła pragnienie zorganizowania adoracji wynagradzających w parafii. 

W adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca uczestniczy około 15–30 
osób. Bierzemy udział w rekolekcjach, czuwaniach modlitewnych, podejmujemy nowenny i posty 
w wyznaczonych intencjach. 

2013 r. diecezjalne rekolekcje dla animatorów Wspólnot w Ośrodku Caritas w Łomży, prowadzone 
przez diecezjalnego opiekuna Wspólnot księdza biskupa Stanisława Stefanka.
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W 2015 roku braliśmy udział w rekolekcjach diecezjalnych dla animatorów i członków Wspólnot 
w Ośrodku Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Bierzemy udział w czuwaniach modlitewnych, w każdy 
piątek przed Mszą Świętą modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a po Eucharystii adoru-
jemy Najświętszy Sakrament. W intencji Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej 
parafii podjęliśmy post oraz nowennę o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. 

Intronizacja Najświętszego Serca Pana 
Jezusa  w  parafii  pw.  św.  Jadwigi  
Śląskiej w Nowych Kupiskach  odbyła 
się w dniach 24–27 maja 2015 r. 
Nauki rekolekcyjne głosił redemptorysta 
– ojciec Andrzej Zając, przygotowując 
wiernych do osobistego wyboru Jezusa 
Chrystusa na Króla własnych serc. 

Podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez 
JE ks. biskupa Stanisława Stefanka, ks. proboszcza 
Piotra Sitkiewicza i obecnych na uroczystości kapłanów, 
dokonano  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana 
Jezusa w wymiarze społecznym. 
Pragniemy,  aby  Jezus Chrystus  królował w naszych 
rodzinach, aby całe społeczeństwo stało się Chrystu-
sowym, a zasady Dekalogu i Ewangelii były szanowane 
i przestrzegane przez wszystkich Polaków.

Ufamy, iż Dzieło Intronizacji Najświętszego 
Serca  Pana  Jezusa  przyniesie  obfite 
owoce  w naszym  życiu  osobistym, 
rodzinnym i społecznym.

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiejnowe KupiSKi

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów przy parafii  
pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kupiskach została założona 27 grudnia 2004 roku za zgodą 
ówczesnego proboszcza ks. mgr Dariusza Nagórskiego.  Na początku opiekunem Wspólnoty 
był proboszcz parafii ks. Dariusz Nagórski, a od 19 września 2010 r. jest ks. mgr kanonik Piotr 
Sitkiewicz, proboszcz parafii. Animatorką Wspólnoty jest Anastazja Morze. Do Wspólnoty należy 
13 osób. Na adoracji Najświętszego Sakramentu spotykamy się w każdą niedzielę po Mszy 
Świętej o godz. 9.00, bierze w niej udział 7–8 osób. 

Spotkania formacyjne odbywają się w niedziele, w wyznaczonych terminach. Wspólnota uczest-
niczy w całonocnych adoracjach, rekolekcjach zamkniętych, uroczystościach Intronizacji Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w innych parafiach. 

Członkowie Wspólnoty uczestniczą w corocznych czuwaniach na Jasnej Górze 1–2 lutego i na 
Świętym Krzyżu 14–15 września. Każdego roku uczestniczymy w uroczystościach Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w katedrze łomżyńskiej.
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Parafia pw. św. Bartłomieja 

W 2009 r. miała miejsce uroczystość Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej 
parafii. Rekolekcje Intronizacyjne prowadził ojciec Stanisław Kuczek, redemptorysta.

W tymże roku odbyły się dożynki parafialne. 
Przygotowano wieniec dożynkowy z wize-
runkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Króla królów i Pana panów.

Uczestniczyliśmy w rekolekcjach diecezjal-
nych w Ośrodku Caritas Diecezji Łomżyńskiej 
prowadzonych przez o. Jana Mikruta CSsR 
i  ks.  bp.  Stanisława  Stefanka  TChr  oraz  
w Intronizacjach NSPJ w naszej diecezji.

W 2012 roku braliśmy udział w uroczystości 
Najświętszego Serca Pana  Jezusa  i spo-
tkaniu integracyjnym, organizowanym przy 
katedrze łomżyńskiej.

Aktualnie Wspólnota dla  Intronizacji NSPJ 
liczy około 30 członków, czynnie uczestniczy-
my w nabożeństwach adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca. Przez modlitwę wynagradzamy Bo-
skiemu Sercu za popełnione grzechy i bluź-
nierstwa przeciwko Bogu oraz Kościołowi 
w naszej Ojczyźnie.

Króluj nam Chryste!

Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego,  
ks. proboszcza Bogdana Malinowskiego, o. Stanisława Kuczka i obecnych na uroczystości księży

KuleSZe KośCielne

W 1998 r. obecni członkowie Wspólnoty uczest-
niczyli w Rekolekcjach Intronizacyjnych przy 
parafii w Brańszczyku,  prowadzonych przez 
ojca  Jana Mikruta CSsR, w  ogólnopolskim 
czuwaniu Wspólnot dla Intronizacji NSPJ na 
Świętym Krzyżu, w dniach  skupienia  i sym-
pozjach.

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa powstała w 2005 r. z inicjatywy 
śp. Teresy Rutkowskiej z Łomży. Opiekunem 
duchowym  Wspólnoty był ks. Henryk Budny. 
Obecnie opiekunem duchowym jest ks. pro-
boszcz  Bogdan  Malinowski.  Animatorką 
Wspólnoty do października 2015 r. była Anna 
Grodzka,  a  obecnie  obowiązki  animatorki 
parafialnej pełni Jadwiga Kulesza.

Rekolekcje Wspólnot Intronizacyjnych Najświętszego Serca Pana Jezusa, 21–23.03.2003 r., Brańszczyk
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We wrześniu  2000  roku ówczesny proboszcz  parafii  ks.  Ferdynand Gryszko  zorganizował 
Rekolekcje Intronizacyjne, które przeprowadził o. Jan Mikrut CSsR. W parafii pw. Bożego Ciała 
w Łomży 17 grudnia 2000 roku dokonano Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w wymiarze społecznym przy uczestnictwie przedstawicieli szkół, zakładów pracy i wiernych.

Wspólnota  dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana  Jezusa Króla  królów  i Pana  panów 
w naszej parafii powstała dnia 21 kwietnia 2006 roku. Poprzednim opiekunem Wspólnoty był 
ks. Dariusz Krajewski, od 2012  roku proboszczem parafii  jest  ks. prałat Wojciech Nowacki, 
a opiekę duchowną nad Wspólnotą sprawuje ksiądz Maciej Przygoda.

Założycielką Wspólnoty była Czesława Śniadoch, która przewodniczyła Wspólnocie Najświętszego 
Sakramentu od 1994 roku. Od stycznia 2015 roku animatorką została Alicja Szymborska. Nasza 
Wspólnota liczy obecnie 18 członków.

Wspólnota dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa  jest dziełem Bożym, któremu 
patronuje Chrystus Król. Podlega Krakowskiej Wspólnocie dla Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, która istnieje od 1995 roku i trwa w jedności z Kościołem. 

Parafia pw. Bożego Ciała

Adoracje Najświętszego Sakramentu  odbywają  się w czwartki  po wieczornej Mszy Świętej 
do godziny 19.30. Spotkania Wspólnoty  odbywają  się w pierwszą  środę  każdego miesiąca 
z udziałem ks. opiekuna i są otwarte. Przed wieczorną Mszą Świętą odmawiany jest różaniec 
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Od 7 lutego 2008 roku ma miejsce 
peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów – chętni 
odbierają obraz do swoich domów, aby przez 7 dni rodzinnie przeżywać swoją wiarę.
Wspólnota  uczestniczy  w uroczystościach  parafialnych  i diecezjalnych  wypraszając  łaski 
w intencji Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Spotkanie Wspólnot przy grobie ojca Jana Mikruta, 2015 r.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, katedra łomżyńska, 2015 r.

Króluj nam Chryste!

ŁomżA

Rekolekcje diecezjalne w Caritas Diecezji Łomżyńskiej  
– ks. bp Stanisław Stefanek i o. Jan Mikrut, 2012 r.

Procesja rezurekcyjna z udziałem Wspólnoty  
dla Intronizacji NSPJ – rok 2014
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W 2012 r. odbyła się w katedrze łomżyńskiej uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Ks. biskup Tadeusz Bronakowski głosi Słowo Boże  
kierowane do Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uczestnicy uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa złożyli podziękowania za koncele-
browanie Mszy Świętej: JE księdzu biskupowi pomocniczemu Tadeuszowi Bronakowskiemu, 
biskupowi  seniorowi Tadeuszowi Zawistowskiemu, proboszczowi parafii  katedralnej  księdzu 
Marianowi Mieczkowskiemu oraz opiekunom Wspólnot. 
Nasza parafia jest przed Intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa, na którą z nadzieją 
w sercach czekamy.

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. św. Józefa RzemieślnikaZAmBRów

Wspólnota  dla  Intronizacji  Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Zambrowie powstała 
23  kwietnia  2006  r. w Święto Miłosierdzia 
Bożego.  W  tym  dniu  poświęcono  figurę 
Pana Jezusa, a także obrazy z wizerunkiem 
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  Króla 
królów i Pana panów. Uroczystość poprzedziła 
dwugodzinna  adoracja  z  wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu. 
W  tym  dniu  Wspólnota  dla  Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana  Jezusa  liczyła 
44 członków. 
Proboszczem parafii  od  jej  powstania  jest 
ks. kanonik Marian Olszewski.

Opiekunem Wspólnoty  dla  Intronizacji  Najświętszego Serca Pana  Jezusa  jest  ks. Maciej 
Kiempista, a animatorką Wiesława Mioduszewska.

Wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca 
przez  godzinę  przed wieczorną Mszą Świętą,  natomiast w pozostałe  piątki  grupa  trwa  na 
godzinnej modlitwie  indywidualnej. Członkowie Wspólnoty  uczestniczą w dniach  skupienia, 
rekolekcjach, nocnych czuwaniach oraz uroczystościach parafialnych i diecezjalnych.
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Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Wspólnota modli  się przed Najświętszym 
Sakramentem,  wynagradzając  Bożemu 
Sercu  za  grzechy  osobiste  i  społeczne. 
W pierwsze  piątki  miesiąca  prowadzone 
są  adoracje  Najświętszego  Sakramentu. 
W pierwsze soboty podejmowana jest mo-
dlitwa  wynagradzająca  Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Członkowie Wspólnoty uczest-
niczą w uroczystościach parafialnych i die-
cezjalnych, wypraszając  łaski  Intronizacji, 
aby Jezus Chrystus królował w ich sercach, 
rodzinach i w całej parafii. 

W 2013 r. Wspólnoty uczestniczyły w ogólnopolskim całonocnym czuwaniu na Jasnej Górze. 
Apel poprowadził JE ks. bp Stanisław Stefanek. Mszy Świętej o północy przewodniczył ojciec 
Andrzej Zając oraz księża opiekunowie Wspólnot z różnych diecezji. 

W  katedrze  łomżyńskiej  27.06.2014  r.  odbyła  się  uroczystość  Najświętszego  Serca  Pana 
Jezusa.

Mszę Świętą koncelebrowali:  JE ks. bp Janusz Stepnowski,  JE ks. bp Stanisław Stefanek, 
o. Andrzej  Zając CSsR  oraz  księża  –  opiekunowie  duchowi Wspólnot  w parafiach.  Homilię 
wygłosił ksiądz bp Janusz Stepnowski. Gospodarzem uroczystości łomżyńskich był ks. dziekan 
Marian Mieczkowski. W uroczystości udział wzięło ok. 250 osób z diecezji.

Króluj nam Chryste!

ŁomżA

Wspólnota dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w parafii w czerwcu 
2007 roku z inicjatywy Teresy i Ryszarda Rutkowskich. Proboszczem parafii od 1998 roku  jest  
ks. prałat Jerzy Abramowicz. Animatorem Wspólnoty został Władysław Kościelecki.
Członkowie Wspólnoty uczestniczyli w uroczystościach Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa  w okolicznych parafiach, brali udział w ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę 
i Święty Krzyż.

Ogólnopolskie coroczne czuwanie mdlitewne na Świętym Krzyżu 

W Bazylice Mniejszej pw. Trójcy Świętej  i w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego 
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ modliły się w intencjach: wynagradzającej za grzechy osobiste 
i społeczne; za Ojczyznę Polskę i rządzących; o rychłą beatyfikację  Sł. Bożej Rozalii Celakówny 
i rozwój Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Delegacja Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa podczas składania Aktu Intronizacji w wymiarze społecznym 

11 czerwca 2010 r.

Od uroczystości Bożego Ciała 2013 r. w naszej parafii trwa codzienne czuwanie przed Panem 
Jezusem Eucharystycznym od Mszy Świętej porannej do wieczornej. Wspólnota dla Intronizacji 
NSPJ czuwa przed Panem Jezusem Eucharystycznym w każdy czwartek i każdego 10. dnia 
miesiąca w godz. 16.00–17.00 oraz każdego 9. dnia miesiąca w godz. 18.00–19.00.

Króluj nam Chryste!

Figura NSPJ wraz z tablicą pamiątkową, 
poświęcona przez ks. biskupa Tadeusza 

Bronakowskiego 11.06.2010 r.  
z okazji dokonania Aktu Intronizacji  

w wymiarze społecznym

mYSZYnieC

Bazylika Mniejsza w Myszyńcu – parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała 6 stycznia 2009 r. Obecnie 
opiekunem Wspólnoty jest ks. Dariusz Grochowski. Animatorem Wspólnoty jest Kazimierz Dawid. 
Spotkania formacyjne odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.
W sierpniu 2003 r. przybyła do naszej parafii Ewa Nosiadek, Krajowa Założycielka Wspólnot 
dla Intronizacji NSPJ, by przekazać Dzieło Intronizacji NSPJ. Spotkanie zaowocowało tym, że 
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Pokój i Dobro”, przy wsparciu kapłanów, postanowili 
adorować Najświętszy Sakrament i modlić się w każdy czwartek po Mszy Świętej wieczornej 
w intencji Intronizacji NSPJ i wyniesienia na ołtarze Sł. Bożej Rozalii Celakówny.
9–10  listopada  2003  r.  adorowaliśmy  Pana  Jezusa  Eucharystycznego.  Z  okazji  Roku 
Eucharystycznego, od  listopada 2004  r.  podjęto w naszej parafii  comiesięczną  (9–10 dzień 
miesiąca)  całodobową adorację Najświętszego Sakramentu,  która  trwa  do  chwili  obecnej. 
W czerwcu 2009  r.  proboszcz parafii  ks. Zbigniew Jaroszewski  zainicjował  czuwanie przed 
Panem Jezusem Eucharystycznym w każdy czwartek. 
Mszę Świętą podczas Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów 
w wymiarze społecznym 11 czerwca 2010 r. celebrował biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski 
oraz proboszcz ks. Zbigniew Jaroszewski  i ks. Marcin Kaczyński. Rekolekcje  Intronizacyjne 
prowadził o. Stanisław Patalita CSsR. 
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Członkowie Wspólnoty  uczestniczą w uroczystościach Najświętszego Serca Pana  Jezusa 
w katedrze łomżyńskiej, w rekolekcjach diecezjalnych przeprowadzanych corocznie w Łomży 
oraz w spotkaniach modlitewnych na Jasnej Górze i Świętym Krzyżu.

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Stefanka, 2015 r.

Wspólnota i parafia przygotowują się do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która 
planowana jest na czerwiec 2016 r.

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata

Spotkanie opłatkowe Wspólnoty wraz z kapłanami Katedra łomżyńska, 2013 r.

Kolno

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kolnie zawiązała się 1 marca 
2009  roku  z inicjatywy  animatora  diecezjalnego  śp. Ryszarda Rutkowskiego. Opiekunem 
Wspólnoty jest ks. proboszcz Wojciech Stefaniak, zaś animatorką Anna Siwik.

7  marca  2009  r.  przedstawiciele 
Wspólnoty  wzięli  udział  w diece-
zjalnym dniu skupienia w parafii pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Zambro-
wie,  prowadzonym  przez  o. Jana 
Mikruta CSsR i Ewę Nosiadek. 

Wspólnotowa  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  ma 
miejsce w każdy czwartek (oprócz pierwszego w miesiącu) 
przez  jedną  godzinę  przed wieczorną Mszą Świętą  oraz 
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (niedziela adoracyjna 
dla parafii) o godz. 15.00. 
Adorację rozpoczyna zwykle około 10 osób, później dołączają 
osoby spoza Wspólnoty. Spotkanie formacyjne odbywa się 
raz w miesiącu.
Do stałego programu Wspólnoty należy 24-godzinna adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ramach Nowenny Adoracyjnej (ostatnia 24–25.10.2014 r.), spotkania 
opłatkowe z kapłanami oraz modlitwy zalecane przez animatora diecezjalnego  (post  rotacyjny 
w intencji pokoju na Ukrainie, nowenny modlitewne w intencji o. Jana Mikruta, biskupa Stanisława 
Stefanka i Ewy Nosiadek).



�0 �1

Parafia pw. Świętego Krzyża 

Dnia 20 października 2012 roku odbył się w naszej parafii dzień skupienia pod przewodnictwem 
proboszcza naszej parafii – ks. Krzysztofa Jurczaka. 

Uczestniczymy również przez kolejne lata w nocnych czuwaniach: na Jasnej Górze, na Świętym 
Krzyżu, w Sokółce oraz w Hodyszewie. Bierzemy udział w uroczystościach Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w katedrze łomżyńskiej. Wyjeżdżamy na rekolekcje diecezjalne i ogólnopolskie 
oraz organizowane sympozja. 

Ogólnopolskie rekolekcje dla animatorów Wspólnot  
z o. Janem Mikrutem i Ewą Nosiadek, Rynias 2012 r. 

Spotkania opłatkowe Wspólnoty wraz z opie-
kunem ks. Antonim Wróblewskim odbywają się 
każdego roku. 
Nasza parafia jest przed Intronizacją Najświęt-
szego  Serca  Pana  Jezusa,  o  którą  w modli-
twach z serca prosimy.

Króluj nam Chryste!

ŁApY

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Króla królów i Pana panów w naszej 
parafii powstała 31 sierpnia 2010  r. po dwóch 
latach modlitwy w sąsiednich parafiach (w Płonce 
Kościelnej  oraz  w parafii  pw.  św.  Apostołów 
Piotra  i Pawła w Łapach). Wspólnota powstała 
z potrzeby  serca,  aby  wynagradzać  Panu 
Jezusowi  za grzechy nasze,  naszych  rodzin, 
parafii i całej Ojczyzny. 
Proboszczem parafii jest ksiądz dziekan Krzysztof 
Jurczak. Opiekunem Wspólnoty był ks. Wojciech 
Bielicki, obecnie opiekę duchową sprawuje ks. 
Antoni Wróblewski,  animatorem  jest  Bożena 
Chrabołowska.

Poświęcenie proporca Wspólnoty nastąpiło dnia 
23 października 2010  roku przez JE księdza 
biskupa Tadeusza Bronakowskiego podczas 
dnia skupienia w Łomży

Wspólnota wraz z parafianami trwa na modlitwie adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem 
w każdy  piątek w  godz.  16.45–18.00. Na  spotkaniach  formacyjnych,  prowadzonych  przez 
opiekuna Wspólnoty,  gromadzimy  się w każdy  ostatni  czwartek miesiąca  (około  30  osób). 
Wspólnota podejmuje nowenny i posty w wyznaczonych intencjach. Od 2012 roku z radością 
uczestniczymy w Wielkiej Całodobowej Nowennie Adoracyjnej w naszej parafii.

Braliśmy udział w uroczystościach Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafiach: 
w Białymstoku (2010 r.), w Dąbrowie Białostockiej (2011 r.), w Wysokiem Mazowieckiem (2013 r.), 
w Rosochatem Kościelnem, Czyżewie i Łapach ( 2014 r.). Uczestniczyliśmy w dniach skupienia 
w Czyżewie, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Ciechanowcu i Łomży.

Czuwanie nocne – Hodyszewo 2014 r.
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Na uroczystość Bożego Ciała przygotowywaliśmy 
ołtarz z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Króla królów i Pana panów. Wspólnota 
uczestniczyła  w  procesjach  i  podejmowała 
nowenny w intencji rozwoju Dzieła Intronizacji, 
które trwały od Święta Bożego Ciała do Święta 
Serca Pana Jezusa. 
Poprzez adoracje wynagradzające Najświętszemu 
Sercu  Pana  Jezusa,  podejmowane  posty, 
ofiarowywane pielgrzymki, udział w rekolekcjach 
i sympozjach oraz uroczystościach parafialnych 
wypraszaliśmy łaski Intronizacji w naszej parafii. 

30.07–2.08.2014 r. w naszej parafii odbyły się 
rekolekcje  przed  Intronizacją  Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Nauki  rekolekcyjne głosił 
o. Andrzej Zając redemptorysta. 
Uroczystą Mszę Świętą sprawował JE ks. bi-
skup Stanisław Stefanek wraz z ks. dziekanem  
Eugeniuszem Sochackim i opiekunem Wspól-

noty ks. Dariuszem Goskiem. Przedstawiciele poszczególnych grup społecznych, zawodów 
i stanów wraz z kapłanami, w imieniu parafii poświęcili się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 
uznali Go Królem swoich  serc,  ro-
dzin, miejsc pracy i całej parafii. 
W  rekolekcjach  uczestniczyła Ewa 
Nosiadek,  Krajowa  Założycielka 
Wspólnot.  Społeczność  parafialna 
wzięła liczny udział w czterodniowej 
uroczystości, która zbiegła się z 40-go- 
dzinnym nabożeństwem. 
Ojciec  Andrzej  Zając,  dziękując 
uczestnikom  w  Dziele  Bożym,  
prosił o modlitwę, aby sprostać zobo-
wiązaniom intronizacyjnym: Niech Je-
zus błogosławi, dodaje sił i mocy.
 

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła CZYżew

Myśl o powstaniu Wspólnoty dla  Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla kró-
lów  i Pana panów przy parafii pw.  św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Czyżewie rodziła się 
w modlitwie i rozeznaniu. Animatorka Wspól-
noty Bogusława Kraszewska pragnęła swoim 
sercem uczcić Serce Pana Jezusa w formacji 
Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, założonych w 1995 roku w Kra-
kowie przez Ewę Nosiadek, która po śmierci 
swojego męża Janusza postanowiła szerzyć 
przesłanie Jezusa Chrystusa do narodu pol-
skiego,  przekazane przez Służebnicę Bożą 
Rozalię Celakównę.

8 września 2010 r. w Święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, za zgodą ówczesnego 
ks. proboszcza Tomasza Wilgi, została powo-
łana Wspólnota dla Intronizacji Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa w parafii. Opiekę duchową nad Wspólnotą powierzono ks. Dariuszowi 
Goskowi. Wynagradzając Bożemu Sercu za grzechy osobiste i społeczne spotykamy się na 
modlitwie adoracyjnej w każdy piątek w grupie 15–20 osób. Od dnia 26 sierpnia 2012  roku 
dziekanem i proboszczem parafii jest ksiądz kanonik Eugeniusz Sochacki.

28 listopada 2010 r. przeżywaliśmy dzień skupienia w naszej parafii. 

Uczestnicy wysłuchali  konferencji  o.  Jana Mikruta CSsR  i Ewy Nosiadek. Po Mszy Świętej 
w kościele  nastąpiło  poświęcenie  proporca Wspólnoty  dla  Intronizacji NSPJ przez  o.  Jana 
Mikruta i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
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Parafia pw. św. Doroty

                             Boże Ciało, 2014 r.                                           Intronizacja NSPJ w Czyżewie, 2014 r.

Od czterech lat uczestniczymy w 24-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Czyżewie 
w dniach 7–8 listopada. Wyjeżdżaliśmy na sympozja organizowane w Częstochowie i Krakowie, 
pielgrzymki na Święty Krzyż i na Jasną Górę oraz braliśmy udział w dniach skupienia w Czyżewie, 
Wysokiem Mazowieckiem, Ciechanowcu, Zambrowie i Jasienicy. 

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii odbyła się 30 lipca 2014 r. pod 
przewodnictwem o. Andrzeja Zająca. 

Uroczystą Mszę Świętą sprawował wikariusz biskupi ks. infułat dr Jan Sołowianiuk

Jezu jesteś Królem!
Jezu jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie.

Oto jestem!

Króluj nam Chryste!

RoSoChATe KośCielne

Wspólnota  dla  Intronizacji  Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa zawiązała 
się 5 sierpnia 2011 r. Inspiracją do jej 
powstania był dzień skupienia przy pa-
rafii Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła w Czyżewie w 2010 r., prowadzony 
przez ojca Jana Mikruta i Ewę Nosia-
dek. Wspólnota liczy 25 osób. 
Proboszczem  parafii  i opiekunem 
Wspólnoty  jest  ksiądz  Antoni  Loro. 
Animatorką jest Danuta Wysk.

W każdy piątek prowadzimy godzinną adorację przed Najświętszym Sakramentem, w której 
bierze udział 7–30 osób. Adorujemy  również przez pół godziny w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca po Mszy Świętej z udziałem parafian. 

Spotkania formacyjne z udziałem opiekuna Wspólnoty odbywają się w ostatni piątek miesiąca. 
Wspólnota podejmuje nowenny i posty wskazane przez Krajową Założycielkę Wspólnot oraz 
animatorkę diecezjalną, w  intencjach dotyczących parafii  i Wspólnoty  (7–13 osób),  a  także 
w intencjach indywidualnych. Podejmowaliśmy modlitwy ekspiacyjne za profanację Cudownego 
Obrazu Matki Bożej oraz za znieważanie symboli religijnych.
W czasie nabożeństwa 40-godzinnego w dniach 2–4 grudnia co  roku prowadzimy adorację 
Najświętszego Sakramentu wraz z całą parafią. Adorujemy również z całą parafią przy Grobie 
Pana Jezusa, od godz. 22.00 w Wielką Sobotę do Mszy Świętej rezurekcyjnej o godz. 6.00 
w Niedzielę Wielkanocną.
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Na modlitwie wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa gromadzi się wraz z parafianami 
około 30 osób. Spotkania formacyjne odbywają się w ustaloną niedzielę miesiąca.

W dniach 10–12 maja 2015 roku uczestniczyliśmy w Rekolekcjach  Intronizacyjnych, prowa-
dzonych przez ojca Waldemara Sojkę, przyjmując Pana Jezusa do swoich serc, rodzin i zakładów 
pracy. 

W dniu  13 maja  2015  r.  podczas  uroczystej Mszy  Świętej  nastąpiła  w  parafii  Intronizacja 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym pod przewodnictwem ks.  infułata 
dr. Jana Sołowianiuka. 

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje.

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. św. Rocha

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa 
Stanisława Stefanka, katedra łomżyńska 2015 r.

Ks. kanonik Piotr Kapelański składa Akt Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w imieniu kapłanów

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w naszej parafii powstała 8 września 2011 roku w Święto Matki 
Boskiej Siewnej za zgodą proboszcza parafii księdza kanonika 
Piotra Kapelańskiego i opiekuna naszej Wspolnoty. Animatorką 
Wspólnoty jest Teresa Chilińska.

Uczestniczyliśmy  w go-
dzinnych i całodobowych 
adoracjach Najświętsze-
go  Sakramentu  w  są-
siednich  parafiach.  We 
wrześniu  2010 r. wyjeż-
dżaliśmy na sympozjum 
do  Krakowa-Łagiewnik 
z okazji 15. rocznicy po-
wstania Wspólnot. 

28 listopada 2010 r. braliśmy udział w dniu skupienia w pa-
rafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie, prowadzonym 
przez ojca Jana Mikruta CSsR i Ewę Nosiadek. 

21 października 2012 roku w naszej parafii odbył się dzień skupienia. Konferencję rozpoczął ojciec 
Jan Mikrut,  łącząc się telefonicznie z czcicielami Serca Jezusowego. Spotkanie i dalsze konfe-
rencje prowadziła Krajowa Założycielka Wspólnot Ewa Nosiadek. Opieką duchową objął Wspól-

notę ks. Piotr Kapelański. Po 
Eucharystii  parafianie wraz 
z uczestnikami dnia skupie-
nia  uczestniczyli w adoracji 
Najświętszego Sakramentu.

Przedstawiciele Wspólnoty 
uczestniczą w procesji  nio-
sąc  obraz  Najświętszego 
Serca  Pana  Jezusa  Króla 
królów i Pana panów. 
Wspólnota nasza uczestniczy 
w Eucharystii o godz. 12.00, 
a następnie  prowadzi  ado-
rację Najświętszego Sakra-
mentu w każdą niedzielę. 

JASieniCA

Święto Zmartwychwstania Pańskiego w 2013 roku – procesja rezurekcyjna 
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W 2014  r. uczestniczyliśmy w Całodobowej Nowennie Adoracyjnej w parafii pw. św. Krzyża 
w Łapach,  braliśmy  udział w rekolekcjach  diecezjalnych  prowadzonych  przez  ks.  biskupa 
Stanisława Stefanka i Krajową Założycielkę Wspólnot Ewę Nosiadek w Łomży. Wyjeżdżaliśmy 
na  czuwania modlitewne na  Jasną Górę  i Święty Krzyż  oraz  na  sympozjum do Krakowa- 
-Łagiewnik.

Sympozjum poświęcone 20-leciu istnienia Wspólnot – prezentacja diecezji

Nasza Wspólnota przygotowuje się do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która 
odbędzie się w maju 2016 r. 

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ z opiekunem 
ks. Witoldem Gromadzkim

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Wspólnot  
z ks. bp Stanisławem Stefankiem opiekunem Wspólnot

ŁApY

Od 2008  r. w naszej  parafii  trwała 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. W 2011  roku  uczestniczyliśmy 
w Ogólnopolskim Sympozjum na Ja-
snej Górze, podczas którego ojciec 
Jan Mikrut CSsR zawierzył przed ob-
razem Matki Bożej Częstochowskiej 
Wspólnoty dla Intronizacji Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. 
W następstwie tych wydarzeń w 2012 
roku powstała Wspólnota dla Intro-
nizacji NSPJ. Proboszczem parafii 
jest ks. Waldemar Krzywiński, opie-
kunem Wspólnoty – ks. Witold Gro-
madzki,  a  animatorką Małgorzata 
Chorodyńska. 
Nasza  Wspólnota  składa  się 

z 18  członków. W pierwsze  czwartki miesiąca  uczestniczymy w spotkaniach  formacyjnych 
prowadzonych przez księdza opiekuna. 

W każdą niedzielę w godzinach od 17.00 do 18.00 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, 
w której bierze udział od 40 do 60 osób.
Jako Wspólnota podejmowaliśmy post w wyznaczonych intencjach. Odprawiliśmy następujące 
nowenny:  o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny;  o szczególne  łaski  z prośbą 
o uzdrowienie o. Jana Mikruta; o potrzebne łaski i zdrowie Jego Ekscelencji ks. biskupa Stanisława 
Stefanka; o potrzebne łaski dla Krajowej Założycielki Wspólnot Ewy Nosiadek.
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3–6  sierpnia  2014  r.  odbyły  się w naszej  parafii  rekolekcje  przed  Intronizacją NSPJ. Nauki 
rekolekcyjne  i  Słowo Boże wygłosił  redemptorysta  –  ojciec Andrzej  Zając,  przygotowując 
wiernych do osobistego wyboru Jezusa 
Chrystusa na Króla własnych serc. 

6 sierpnia 2014 r. – w obecności paste-
rza diecezji  łomżyńskiej JE ks. bisku-
pa Janusza Stepnowskiego, probosz-
cza parafii ks. Zbigniewa Grodzkiego, 
zgromadzonych  księży  i  opiekunów 
Wspólnot, dokonał się Akt Intronizacji 
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa 
Króla królów i Pana panów w wymia-
rze społecznym. 

16  delegacji,  będących  przedstawi-
cielami poszczególnych grup społecz-
nych,  zawodów  i  stanów wraz  z ka-
płanami uznało Pana Jezusa Królem 
swoich serc, rodzin, miejsc pracy i ca-
łej parafii. 

W uroczystości uczestniczyli członko-
wie Wspólnot  z diecezji  łomżyńskiej 
i białostockiej.

Króluj nam Chryste!

Za zgodą proboszcza ks. Zbigniewa Grodzkiego 10.06.2012 r. w parafii pw. Jana Chrzciciela 
w Łapach została założona Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla 
królów i Pana panów. Opiekunem naszej Wspólnoty jest ks. proboszcz, animatorem – Krystyna 
Wyszyńska. Wyjazdy na dni skupienia, rekolekcje w Kleosinie z ojcem Janem Mikrutem i Ewą 
Nosiadek zainspirowały nas do podjęcia adoracji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa w naszej parafii.
Na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu spotykamy się (od 15–35 osób) w każdy czwartek 
tygodnia, po wieczornej Mszy Świętej. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca po wieczornej Mszy Świętej. Wspólnota podejmuje nowenny  i posty w wyznaczonych 
intencjach. Trwa na modlitwach w intencji rozwoju Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, beatyfikacji Rozalii Celakówny oraz prosi o potrzebne łaski dla kapłanów.
Członkowie Wspólnoty uczestniczą w dniach skupienia, rekolekcjach, sympozjach, modlitewnych 
nocnych  czuwaniach  oraz  uroczystościach  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa 
w innych parafiach. 

Uczestniczyliśmy,  podczas  uroczystości  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w katedrze 
łomżyńskiej,  w  dniu  skupienia  oraz  we  Mszy  Świętej  pod  przewodnictwem  JE  księdza 
biskupa Janusza Stepnowskiego.

Parafia pw. św. Jana ChrzcicielaŁApY

Przedstawiciele Wspólnoty dla Intronizacji Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa składają Akt Intronizacji

Ogólnopolskie rekolekcje prowadzone przez  
ks. biskupa Stanisława Stefanka, Ząb 2015 r.
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Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu spotykamy się w każdą niedzielę w godz. 
9.00–10.00  (około  50  osób). W każdą  pierwszą  sobotę miesiąca  uczestniczymy we Mszy 
Świętej sprawowanej w intencji rozwoju Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
Po Eucharystii odmawiamy jedną część różańca św. Trwamy na modlitwie podejmując post 
w intencji pokoju na Ukrainie.

Uczestniczymy w różnych formach modlitw. Włączaliśmy się w nowennę o beatyfikację Sł. Bożej 
Rozalii Celakówny  (13–21.10.2013  r.)  oraz w intencji  JE biskupa Stanisława Stefanka  (15–
23.06.2014 r.). 

Braliśmy udział w dniach skupienia (Łomża 15.06.2012 r., Jasienica 21.10.2012 r., Ciechanowiec 
19.10.2013 r., Łomża 27.06.2014 r.). Współuczestniczyliśmy w Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w parafiach: Troszyn 2012 r., Czyżew 2014 r., Jasienica i Nowe Kupiski 2015 r. 

6 grudnia 2015 roku  w naszej parafii odbył się dzień skupienia prowadzony przez  ojca  Marka 
Tomulczuka SAC i Krajową Założycielkę Wspólnot Ewę Nosiadek.

Przed Eucharystią w duchu wynagrodze-
nia  Boskiemu  Sercu  adorowaliśmy  Naj-
świętszy  Sakrament  i  uczestniczyliśmy 
w uroczystej Mszy Świętej w kościele pa-
rafialnym. Spotkanie modlitewne Wspólnot 
zakończono  Koronką  do  Bożego  Miło-
sierdzia i błogosławieństwem udzielonym 
przez księży. 

Intronizacja  Najświętszego  Serca  Pana 
Jezusa    w  naszej  parafii  odbędzie  się 
w dniach 16–19 października 2016 roku.

Króluj nam Chryste!

CZeRwin

Opiekunem Wspólnoty  jest  proboszcz  parafii w Czerwinie  ks.  prałat  dr Kazimierz Wołpiuk. 
Animatorem Wspólnoty jest Danuta Cichecka.
Wspólnota  dla  Intronizacji  NSPJ  powstała  16  września  2012  roku  z inicjatywy  parafian. 
Impulsem do powstania Wspólnoty były odwiedziny trzech parafianek z Troszyna i uczestnictwo 
w uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa 15 czerwca 2012 w katedrze łomżyńskiej.  

Katedra łomżyńska – grupa uczestników – dzień modlitwy w intencji rozwoju 
Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
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W każdy wtorek na adoracji Najświętszego Sakramentu gromadzi się 45–60 osób. Spotkania 
formacyjne odbywają się w ostatni wtorek miesiąca. Animatorką Wspólnoty jest Dorota Pawluk. 
Uczestniczymy w Całodobowej Nowennie Adoracyjnej,  rozpoczynającej  się od Święta Pod-
wyższenia Krzyża,  trwającej do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Podejmujemy 
nowenny za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w wyznaczonych intencjach. 
W pierwsze czwartki trwamy na nocnym czuwaniu modlitewnym w domach. W intencji pokoju 
na Ukrainie podjęło post 10 osób. Ponadto bierzemy udział w sympozjach, rekolekcjach i uro-
czystościach Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Owocem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa jest adoracja Najświętszego Sakramentu 
przez  pracowników Służby Zdrowia  i chorych w kaplicy  szpitalnej, współprowadzona przez 
kapelana szpitala ks. Andrzeja Chilickiego. 

25 września 2014 roku w szpitalu w Wysokiem Mazowieckiem dokonał się Akt Intronizacji Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa pracowników służby zdrowia w wymiarze społecznym, w obec-
ności pasterza diecezji JE ks. biskupa Janusza Stepnowskiego, przedstawiciela Ministerstwa 
Zdrowia oraz władz samorządowych i miejskich. 

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. św. Jana ChrzcicielawYSoKie mAZowieCKie

W uroczystość  Trójcy  Świętej  2012  r.  w naszej  parafii 
odbył  się  dzień  skupienia  Wspólnot  dla  Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana  Jezusa,  prowadzony  przez 
ojca Jana Mikruta CSsR i Ewę Nosiadek. Słowa o. Jana  
i  adoracja Najświętszego Sakramentu  zapadły  głęboko 
w nasze serca. 21 września 2012 r. za zgodą ks. prałata 
Ryszarda Niwińskiego, proboszcza naszej  parafii i opiekuna 
Wspólnoty  została  powołana Wspólnota  dla  Intronizacji 
NSPJ Króla królów i Pana panów przy naszej parafii. Tego 
dnia,  adorując Najświętszy Sakrament,  po  raz pierwszy 
wypowiedzieliśmy słowa: 

Jezu jesteś Królem! Jezu jesteś moim Królem!
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem!

W  dniach  20–22  października  2013 r.  w  parafii  odbyły  się  Rekolekcje  Intronizacyjne  
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa,  które  prowadzili  redemptoryści:  o.  Andrzej  Bałuk  

i o. Stanisław Patalita wraz 
z uczestniczącymi  w re-
kolekcjach  kapłanami. 
Poprzez modlitwę,  Słowo 
Boże  i Sakramenty  Świę-
te,  przygotowywali  naszą 
parafię do Intronizacji Naj-
świętszego  Serca  Pana 
Jezusa. 
Uroczystej  Mszy  Świętej 
w wymiarze  społecznym 
przewodniczył  duszpa-
sterz diecezjalny JE ksiądz  
biskup Stanisław Stefanek.

Ksiądz prałat Ryszard Niwiński składa Akt Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w imieniu kapłanów 
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Co roku wyjeżdżamy na:
•  Całonocne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze (z 1 na 2 lutego);
•  Całonocne czuwanie modlitewne na Świętym Krzyżu (z 13 na 14 września);
•  Całodobowa Nowenna Adoracyjna w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie; 
•  Rekolekcje  diecezjalne w  Łomży,  prowadzone w styczniu  przez  ks.  biskupa Stanisława 
Stefanka. 

Bierzemy udział w nowennach we wskazanych intencjach. Uczestniczyliśmy w dniach skupienia, 
Rekolekcjach Intronizacyjnych w sąsiednich parafiach (w Wysokiem Mazowieckiem, Rosochatem 
Kościelnem, Czyżewie, Łapach-Osse).

W dniach od 3 do 11 października 2013 roku 
jedna osoba z naszej Wspólnoty wzięła udział 
w ogólnopolskiej  pielgrzymce  Wspólnot  dla 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 
do  Sanktuarium  w  Paray-le-Monial.  Było  to 
przygotowanie  do uroczystości  250.  rocznicy 
ustanowienia  Święta  Najświętszego  Serca 
Pana Jezusa. 

9 maja 2015 roku przeżywaliśmy parafialny dzień 
skupienia, prowadzony przez ojca Waldemara 
Sojkę. 

Owocem kilkuletnich modlitw Wspólnoty  jest  dokonanie w dniach 6–9 grudnia  2015 r. Aktu 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym.  
Niech Bóg będzie uwielbiony!

Króluj nam Chryste!

Parafia pw. Świętego Stanisława BM

Ksiądz dr hab. Janusz Królikowski, prof. UP JPII,  
sympozjum Łagiewniki, 2015 r.

Ogólnopolskie rekolekcje dla animatorów i członków Wspólnot, Ząb 2015 r.

Wspólnota dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa  powstała  11  listopada  2012  roku  z inicjatywy 
parafian. Dni skupienia w parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Wysokiem Mazowieckiem, prowadzone przez o. Jana 
Mikruta  i Ewę Nosiadek,  zachwyciły nas. Szczególnie 
inspirujące były słowa, mówiące o Miłości Pana Jezusa. 

Zgodę na działalność Wspólnoty wyraził ks. proboszcz Antoni Mierzejewski – pierwszy opiekun 
Wspólnoty. 

Od 28 czerwca 2013 roku opiekunem Wspólnoty  jest obecny proboszcz parafii ks. Wiesław 
Pac. Animatorką została Krystyna Dąbrowska. 

Adoracje Najświętszego Sakramentu prowadzone przez naszą Wspólnotę odbywają się w każdy 
piątek o godzinie 15.00. Uczestniczy w nich około 20–30 osób. Spotkania formacyjne odbywają 
się w każdy trzeci piątek miesiąca. Co roku, w czasie Wielkiego Postu, przynajmniej dwukrotnie 
prowadzimy parafialną Drogę Krzyżową. Bierzemy udział z proporcem Wspólnoty w procesjach 
odbywających się w parafii. 

DąBRowA wielKA

Rekolekcje animatorów Wspólnot, Rynias, 2014 r. Modlitewne nocne czuwanie, Hodyszewo, 2014 r. 
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Nawiedziliśmy grób ojca Jana Mikruta i Bazylikę Serca Jezusa w Krakowie, uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej pod przewodnictwem o. prof. Władysława Kubika SJ wicepostulatora procesu 
beatyfikacyjnego Sł. Bożej Rozalii Celakówny.

Członkowie Wspólnoty  biorą  również udział w rekolekcjach,  dniach  skupienia,  sympozjach, 
modlitewnych nocnych czuwaniach oraz uroczystościach Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w parafiach naszej diecezji. 

Nasza  parafia  przygotowuje  się  poprzez modlitwę  adoracyjną  i  udział w  uroczystościach 
parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Króluj nam Chryste!

14–16.06.2013 r. sympozjum w Roku Wiary Jasna Góra – czuwanie modlitewne, 2013 r.

SZepieTowo

3 czerwca 2012 roku, w Święto Trójcy Prze-
najświętszej, w parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Wysokiem Mazowieckiem odbył się 
dzień  skupienia  prowadzony  przez  o. Ja-
na Mikruta CSsR.  Jego  sposób mówienia 
o Jezusie  i wewnętrzny pokój uświadomiły 
przyszłej animatorce, Aldonie Wiśniewskiej, 
potrzebę powołania Wspólnoty dla Introniza-
cji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy 
parafii w Szepietowie. Wspólnota powstała 
25 listopada 2012 r. za zgodą ks. Antonie-
go Bardłowskiego, ówczesnego proboszcza 
parafii. 

Od dnia 1 marca 2013  roku proboszczem 
parafii  w Szepietowie  jest  ks. kanonik 
Stanisław  Szymborski,  a  opiekunem 
Wspólnoty ks. Grzegorz Pęski. 

Wspólnota spotyka się na godzinnej adoracji 
Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek 
tygodnia (około 30 osób). Siedem osób podjęło 
post w intencji pokoju na Ukrainie. Podejmowa-
liśmy nowenny za o. Jana Mikruta, ks. biskupa 
Stanisława Stefanka i Ewę Nosiadek. 

Spotkania  formacyjne Wspólnoty  odbywają 
się  w ostatni  czwartek miesiąca,  po Mszy 
Świętej przy udziale opiekuna Wspólnoty ks. 
Grzegorza Pęskiego.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Matki Miłosierdzia

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie-Łagiewnikach. Sympozjum 2015 r.

Nawiedzenie grobu Służebnicy Bożej 
Rozalii Celakówny, 2013 r.

Jezu jesteś Królem! Jezu jesteś moim Królem!
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem!
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Parafia pw. św. Michała Archanioła

Spotkania  formacyjne  Wspólnoty  odbywają  się  we  wtorki  o  godz.  19:00.  W adoracji 
Najświętszego Sakramentu  uczestniczy  około  20  osób. Podjęliśmy  post w intencji  o pokój 
na Ukrainie. Włączyliśmy się w nowennę diecezjalną (03–11.07.2014 r.) z intencją o zdrowie 
i potrzebne łaski dla JE ks. biskupa Stanisława Stefanka. W sierpniu 2014 r. założony został 
apostolat  ,,Margaretka” w intencji  kapłanów:  ks. Stanisława Cichowskiego  i ks. Stanisława 
Ołowia. W dniach  9–11.01.2014  r.  braliśmy  udział w rekolekcjach  diecezjalnych w Łomży. 
27.06.2014 r. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa uczestniczyliśmy w Eucharystii 
pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. 

          2013 r. sympozjum Kraków-Łagiewniki                        2013 r. Rynias – rekolekcje dla animatorów 

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym, Czyżew 2014 r.

Braliśmy udział w Rekolekcjach Intronizacyjnych w parafiach naszej diecezji. Trwając na modlitwie 
przygotowujemy się do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Króluj nam Chryste!

JABŁonKA KośCielnA

Wspólnota dla Intronizacji Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w naszej parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce 
Kościelnej budowała się przez 6 mie-
sięcy. Jest owocem modlitwy i jedności 
ze Wspólnotami parafialnymi z Dąbro-
wy Wielkiej, Czyżewa, Łap i Wysokiego 
Mazowieckiego. 

Jej  powstanie  poprzedził  udział 
przyszłych członków Wspólnoty w:
•  Adoracji Najświętszego Sakramentu  
w Dąbrowie Wielkiej – 24.05.2013 r.; 

•  Uroczystości NSPJ w katedrze łom-
żyńskiej – 07.06.2013 r.; 

•  Sympozjum „Świadkowie wiary i miłości NSJP” – Kraków-Łagiewniki – 06.2013 r.; 
•  Dniach skupienia: Zambrów – 30.06.2013 r.; Ciechanowiec – 19.10.2013 r.; 
•  Rekolekcjach na Ryniasie – 23 – 27.08.2013 r.; 
•  Ogólnopolskim modlitewnym czuwaniu na Świętym Krzyżu – 14/15.09.2013 r.; 
•  Rekolekcjach Intronizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem – 20/22.10.2013 r. 

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa została powołana 24 listopada 2013 r. 
Zgromadziła 37 członków. Opiekunem Wspólnoty jest ks. kanonik proboszcz parafii – Stanisław 
Ołów, animatorem – Hanna Święcka. 

Uczestnicy Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ odpowiadają na Miłość Bożą adoracją Najświętszego 
Sakramentu w każdy piątek od godziny 15.00 i udziałem w Eucharystii o godzinie 16.00. 



�2 �3

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Członkowie Wspólnoty podjęli modlitwę przed Najświętszym Sakramentem jako wynagrodzenie 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w każdy 
czwartek  po Mszy Świętej  od  godz.  17.00. Wspólnota modli  się  podczas Mszy Świętych 
wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz podejmowane są posty w intencji 
pokoju na Ukrainie.

W 2014 r. Wspólnota uczestniczyła w uroczystościach Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rosochatem Kościelnem i w Czyżewie, a także w ogólnopolskim całonocnym czuwaniu, 
dniach skupienia i rekolekcjach diecezjalnych Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

9  listopada 2014  r. w parafii  pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy  odbyło  się  uroczyste 
wprowadzenie  do  świątyni  relikwii  św. Małgorzaty Marii Alacoque. Uroczystą Mszę Świętą 
poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona  przez Wspólnotę dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów.

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii rozpocznie się w uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata 22 listopada 2016 roku.

Króluj nam Chryste!

W  Ośrodku  Caritas  Diecezji  Łomżyńskiej 
w dniach  10–12  stycznia  2013  r.  odbyły 
się  rekolekcje  Wspólnot  dla  Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa z diecezji 
łomżyńskiej. Rekolekcje prowadził JE ks. biskup 
Stanisław Stefanek  i  Krajowa Założycielka 
Wspólnot  Ewa  Nosiadek.  W rekolekcjach 
uczestniczyła Barbara Ramotowska. 

W październiku 2013 r. dwie parafianki z Piątnicy wzięły udział w ogólnopolskiej pielgrzymce 
Wspólnot dla  Intronizacji NSPJ do sanktuariów we Francji. Pobyt w Paray-le-Monial był inspiracją 
do założenia Wspólnoty NSPJ w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. 

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów została 
powołana w Piątnicy 24 listopada 2013 r. i liczy 18 osób. Opiekunem duchowym jest proboszcz 
parafii ks. kanonik Szczepan Dobecki, zaś animatorem – Barbara Ramotowska. 

piąTniCA

Katedra Notre Dame, Paryż Kaplica Objawień NSPJ w Para-le-Monial
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Na adoracji Najświętszego Sakramentu spotykamy się w każdą środę. Uczestniczy w niej około 
25–30 osób. Wspólnota podejmuje posty i nowenny w wyznaczonych intencjach. 

Spotkania  formacyjne Wspólnoty odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po Mszy 
Świętej o godz. 9.00. Spotykamy się  także przy  innych okazjach  jak ognisko, czy spotkanie 
opłatkowe. Przebywanie razem, rozmowy i wspólny śpiew pomaga w duchowym zjednoczeniu 
i umocnieniu w drodze do Bożego Serca i rozszerzaniu Jego Królestwa.

Członkowie Wspólnoty uczestniczą w dniach skupienia, rekolekcjach, sympozjach, modlitewnych 
nocnych czuwaniach oraz uroczystościach Intronizacji NSPJ w innych parafiach. 
 

Msza Święta koncelebrowana przez JE ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza wraz z opiekunami Wspólnot. 
Ogólnopolskie czuwanie modlitewne Wspólnot na Świętym Krzyżu, 2015 r.

Nasza parafia jest przed Intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa, na którą – trwając na 
modlitwie – z nadzieją w sercach czekamy.

Króluj nam Chryste!

Sympozjum z okazji 20. rocznicy powstania Wspólnot, 
Kraków 2015 r.

woJnY KRupY

Wspólnota  dla  Intronizacji Najświętszego Serca Pana  Jezusa Króla  królów  i Pana  panów 
w Wojnach Krupach rozpoczęła cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu 8 września 
2013 roku za zgodą ks. proboszcza Janusza Strzelczyka z inicjatywy osób, które zapragnęły 
wynagradzać Panu Jezusowi i rozszerzać Królestwo Boże w ludzkich sercach. 
Uroczyste  powołanie Wspólnoty  odbyło  się  27  kwietnia  2014  roku w niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, w dniu kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Inspiracją do powstania Wspólnoty były słowa św. Jana Pawła II: Spoglądając na Serce Jezusa, 
serce człowieka uczy się poznawać prawdziwy i jedyny sens własnego życia, uczy się swego 
przeznaczenia, rozumienia wartości prawdziwie chrześcijańskiego życia, uczy się strzec przed 
ułomnościami ludzkiego serca, łączenia synowskiej miłości wobec Boga z miłością bliźniego. 

Opiekunem Wspólnoty do czerwca 2015 r. był ks. Janusz Strzelczyk, a od lipca tego roku jest 
obecny proboszcz parafii ks. Piotr Mazurek, animatorem Joanna Wąż.
Nasza Wspólnota łączy wiernych w różnym wieku, którzy pragną otwierać swoje serca na Serce 
Jezusa Chrystusa. 

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Świata

Ogólnopolskie czuwanie Wspólnot, 
Jasna Góra, 2013 r.



�� ��

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej

Animatorem Wspólnoty jest Krystyna Warakomska. Do Wspólnoty należą 22 osoby. Spotykamy 
się na adoracji Najświętszego Sakramentu w każdą środę; uczestniczy w niej około 30 osób. 
W każdą trzecią niedzielę miesiąca Wspólnota przygotowuje liturgię Mszy Świętej i bierze w niej 
czynny udział.
W dniach 7–8 listopada 2014 roku Wspólnota uczestniczyła w Całodobowej Nowennie Adoracyjnej 
w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.
Spotkania formacyjne Wspólnoty odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca po Mszy 
Świętej przy udziale opiekuna Wspólnoty.
Członkowie Wspólnoty uczestniczą w uroczystościach Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, rekolekcjach diecezjalnych, dniach skupienia oraz sympozjach. 

5 grudnia 2015 roku  w naszej parafii odbył się dzień skupienia prowadzony przez  ojca  Marka 
Tomulczuka SAC i Krajową Założycielkę Wspólnot Ewę Nosiadek.
Przed Eucharystią w duchu wynagrodzenia Boskiemu Sercu adorowano Najświętszy Sakrament. 
Przedstawiciele Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z parafianami 
uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym. Spotkanie zakończono Koronką 
do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwem udzielonym przez księży.
Parafia  pw. Najświętszej Maryi  Panny Częstochowskiej  w Klukowie  przygotowuje  się  do 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Króluj nam Chryste!

KluKowo

22 kwietnia 2014 r. grupa modlitewna z parafii 
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
w Klukowie przybyła do Sokółki  do kościoła 
pw. św. Antoniego Padewskiego na spotkanie 
organizowane przez Wspólnoty dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Poprzez uczestnictwo w adoracji Najświęt-
szego Sakramentu  i Drodze Krzyżowej wy-
praszaliśmy łaski dla Wspólnoty powstającej 
przy naszej parafii.

27.06.2014 r. uczestniczyliśmy w uroczystości 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w katedrze 
łomżyńskiej oraz w dniu skupienia, prowadzo-
nym przez o. Andrzeja Zająca, w obecności 
księży biskupów: Janusza Stepnowskiego i Sta-
nisława Stefanka oraz Krajowej Założycielki 
Wspólnot Ewy Nosiadek.

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii Klukowo powstała w dniu 
uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września 2014 r. za zgodą ks. proboszcza 
Lecha Szymczyńskiego, który jest jej opiekunem. 
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Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego

Członkowie Wspólnoty w dniach 9–11 stycznia 2015 r. wzięli udział w diecezjalnych rekolekcjach 
dla animatorów i członków Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ośrodku 
Caritas Diecezji Łomżyńskiej. 

Rekolekcjom przewodniczył  i celebrował Eucharystię  diecezjalny  duszpasterz Wspólnot  –  
JE ks. biskup Stanisław Stefanek. 

Na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu spotykamy się w każdą środę. Uczestniczy 
w niej około 30 osób. Spotkania formacyjne Wspólnoty, przy udziale jej opiekuna, odbywają się 
w ostatnią środę miesiąca po Mszy Świętej.
Nasza parafia przygotowuje  się  do  Intronizacji Najświętszego Serca Pana  Jezusa poprzez 
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i udział w uroczystościach parafialnych, diecezjalnych 
i ogólnopolskich.

Króluj nam Chryste!

Intronizacja NSPJ w parafii Nowe KupiskiWspólnota dla Intronizacji NSPJ z opiekunem  
ks. Janem Pieńkoszem

mAŁY pŁoCK

Wspólnota dla Intronizacji Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Małym 
Płocku powstała 6 stycznia 2015 roku 
w Święto Objawienia Pańskiego za 
zgodą ks. kan. dr. Jana Pieńkosza, 
proboszcza parafii i opiekuna naszej 
Wspólnoty. Animatorem Wspólnoty 
jest Krzysztof Pisiak. 

Przewodnictwem  i  pomocą  w tym 
pięknym  Dziele  Bożym  objęła  nas 
Wspólnota  z  parafii  pw.  Przemie-
nienia Pańskiego w Piątnicy Podu-
chownej. 

Inspiracją do założenia Wspólnoty było uczestnictwo Krzysztofa Pisiaka i Waldemara Dymerskiego 
w czerwcu 2014 r. w dniu skupienia, organizowanym przy katedrze łomżyńskiej w uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Uroczysta Msza Święta celebrowana przez JE ks. biskupa Janusza Stepnowskiego,  
biskupa seniora Stanisława Stefanka, ojca Andrzeja Zająca CSsR i opiekunów Wspólnot 
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Parafia pw. św. Anny

9 maja 2015 r. uczestniczyliśmy w dniu skupienia przy parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbro-
wie Wielkiej, prowadzonym przez o. Waldemara Sojkę SCsR i Ewę Nosiadek. Bierzemy udział 
w uroczystościach Intronizacji w diecezji. 

W czerwcu 2015 roku wyjeżdżaliśmy do Krakowa-Łagiewnik na sympozjum z okazji 20-lecia 
powstania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Członkowie Wspólnoty wyjeżdżają na rekolekcje ogólnopolskie na Rynias i diecezjalne do Łomży. 
Pielgrzymują na Jasną Górę i Święty Krzyż na nocne czuwania modlitewne.

Ofiarowując modlitwę adoracyjną  i udział w uroczystościach parafialnych wypraszamy  łaski 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii. 

Króluj nam Chryste!

Nawiedzenie grobu Janusza Nosiadka, 
sympozjum 2015 r.

DąBRówKA KośCielnA

W uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa  w 2014 r.  w katedrze  łomżyńskiej 
uczestniczyliśmy w dniu skupienia Wspólnot 
dla  Intronizacji NSPJ prowadzonym przez 
o. Andrzeja Zająca CSsR oraz Mszy Świętej 
sprawowanej przez biskupów  łomżyńskich: 
bp Janusza Stepnowskiego, bp Stanisława 
Stefanka  i księży – opiekunów duchowych 
Wspólnot. Homilię wygłosił  ks.  bp Janusz 
Stepnowski. Udział w uroczystości, modlitwa 
i współpraca ze Wspólnotą z parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem 
zaowocowały powstaniem Wspólnoty dla In-
tronizacji NSPJ w naszej parafii. 

5  sierpnia  2015  r. w Święto Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej w parafii  pw. Świętej Anny 
w Dąbrówce Kościelnej została powołana Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa Króla królów i Pana panów.

Proboszczem parafii i duchownym opiekunem Wspólnoty jest ks. Grzegorz Śniadach. Obowiązki 
animatora pełni Agnieszka Szymoniak. Wspólnota składa się z dziesięciu członków. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w świątyni jest prowadzona przez członków Wspólnoty przez jed-
ną godzinę w każdy piątek miesiąca. Pierwsza adoracja Najświętszego Sakramentu obyła się 
w parafii 26.09.2014 r. 

W czasie  letnim parafia adoruje Pana Jezusa od godz. 18.00, a w miesiącach zimowych od 
godz. 15.30. W pierwsze piątki miesiąca i w Wielkim Poście Najświętszy Sakrament adoruje 
zwykle kilkadziesiąt osób. Ksiądz proboszcz podczas adoracji NS pełni posługę w konfesjonale 
udzielając Sakramentu Pokuty i Pojednania, z którego korzysta wielu parafian. Msza Święta 
jest sprawowana po zakończeniu adoracji Najświętszego Sakramentu. Członkowie Wspólnoty 
w ustalony piątek miesiąca biorą udział w spotkaniu formacyjnym z księdzem opiekunem.

Ogółnopolskie rekolekcje Wspólnot, Rynias 2015 r.

Poświęcenie proporców na Świętym Krzyżu  
przez ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, 2015 r.
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Po Rekolekcjach Intronizacyjnych 

1. Rekolekcje przed Intronizacją NSPJ w dniach 30 lipca – 2 sierpnia 2014 r. były dla mnie czasem 
szczególnym, czasem świętym, czasem refleksji. Były to cztery dni poświęcone tylko Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. Myślę, że taki właśnie powinien być czas świąt religijnych, np. Wielkanocy, 
czy Bożego Narodzenia, a szczególnie dzień I Komunii Świętej dla dzieci. W tych dniach, gdy 
obchodzimy pamiątkę najważniejszych wydarzeń z ziemskiego życia Jezusa, a szczególnie, gdy jest 
to czas pierwszego przyjęcia Eucharystii do swego serca, powinniśmy być jak najbliżej i jak najdłużej 
z Chrystusem. Bo jest tak, jak powiedział ks. biskup Stanisław Stefanek: „Religia to nie obrzęd, to 
oddanie swego serca Bogu”. Bóg powinien być najważniejszym gościem w naszych sercach w dniach 
święta. Wtedy w chwilach spokojnego skupienia trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Jaki jestem 
i jakie miejsce zajmuje w moim życiu Jezus? Przemienienie wewnętrzne człowieka odnawia i odradza 
świat wokół niego.

2. Rekolekcje pozwoliły na świadome przyjęcie zobowiązania (decyzji), że Jezus jest moim Królem 
i zapraszam Go do swego serca oraz domu. Mówię „Tak Ojcze”, „Oto jestem, króluj w moim sercu 
i życiu, w mojej rodzinie”. Jeśli ktoś jest sam, to zyskuje przyjaciela, który będzie najwierniejszym 
z wiernych, będzie na zawsze. Tylko trzeba sobie uświadamiać w każdym momencie Jego obecność. 
„Jezus jest tak wielki, że świat ogarnia, a jednocześnie tak mały, że mieści się w moim sercu” – bardzo 
poruszyły mnie te słowa rekolekcjonisty – ojca Andrzeja Zająca.  

3. „Uczynić Jezusa przewodnikiem twego życia i prosić, aby Jego Serce przemieniło twoje serce i życie” 
to jeszcze jedna nauka rekolekcyjna. Wiem, że jeśli Bóg będzie przewodnikiem w moim życiu, to 
mając w nim ufność, będę iść dobrą drogą, bo On mi ją wskazuje, „daje mi poznać swoją wolę”. 

4. Rekolekcje pozwoliły na zatrzymanie się w biegu życia, na wyciszenie i refleksję. Cisza, która 
zapadła i trwała w świątyni po złożeniu Aktu Intronizacji podkreśliła wagę zdarzenia. Taka cisza 
jest potrzebna w kościele, zmusza do zamyślenia się, do zastanowienia nad życiem, stosunkiem do 
Boga, skłania do skoncentrowania na Bogu często rozproszonych myśli. Ta cisza sięga do nieba, do 
Boga i pozwala na odczucie bliskości z Nim. Człowiek współczesny jest zabiegany, na nic nie ma 
czasu, a cisza w świątyni jest okazją do odizolowania się od zgiełku dzisiejszej rzeczywistości. 

Uczestniczka rekolekcji w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie

Droga do Wspólnoty

Życie, to podróż, różnymi drogami w różnych celach. Trudno jest w plątaninie dróg bez 
kierunkowskazów odnaleźć tę właściwą. Czasami błądzimy, skracamy drogi, czasami wybieramy złą.

Byłam letniej wiary – spowiedź przy większych okazjach, obecność na Mszy Świętej raczej z obowiązku, 
modlitwa poranna w pośpiechu lub w drodze, wieczorna byle jaka. Jednak gdzieś w głębi serca czułam, 
że mam miejsce na „więcej Boga”. Duch Święty postawił na mojej drodze osobę, która w sposób 
ujmujący przekazała, że mam do spełnienia misję, zasiała niepokój twórczy w mym sercu. Powiedziała 
o wtorkowych spotkaniach w kościele, o adoracji Najświętszego Sakramentu i o zanoszeniu próśb 
– a wtedy miałam o co prosić Pana Jezusa.

Na mojej drodze życia stanęła Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
skromne, ale wielkie duchem i charyzmatyczne osoby, które z oddaniem prowadzą coraz liczniejszą 
grupę modlitewną. Przyszłam do mojego kościoła pewnego wtorkowego popołudnia. Usiadłam w jednej 
z ostatnich ławek i słuchałam, słuchałam. Następnego wtorku znów przyszłam i znów słuchałam 
przejmujących tekstów modlitw. Nieśmiało przepraszałam Serce Jezusa, nieśmiało prosiłam. A w kolejny 
i w kolejny wtorek znów byłam, otrzymałam modlitewnik i razem z innymi modliłam się, siadając 
coraz bliżej ołtarza. I kolejna łaska – czytanie podczas adoracji i lęk do przezwyciężenia, a po jakimś 
czasie czytanie Słowa Bożego. Serce urosło mi bardzo, bo pokonałam w sobie „smoka małości”. Chwała 
Panu!

W każdy wtorek adorujemy Najświętszy Sakrament, wielbimy Boga, składamy Mu dziękczynienie, 
przepraszamy za grzechy swoje, swoich rodzin, parafii, ojczyzny i świata całego. Składamy również 
prośby o potrzebne łaski. Serce Jezusa wyprzedza czasami nasze myśli i daje więcej, i więcej. Wielką 
radością był wyjazd z grupą na adoracje do sąsiedniej parafii, potem na nocne czuwania, wspaniałe 
modlitewne spotkania w Sokółce, modlitwy na uroczystościach Intronizacyjnych w innych parafiach. 
Zaskoczyła mnie niezwykła atmosfera modlitwy w drodze. Tyle uwielbienia Serca Jezusowego, tyle 
dobroci i radości w oczach pielgrzymujących. I nocne czuwania na Jasnej Górze, gdzie nie czuje się 
upływu czasu i zmęczenia, tylko radość i lekkość ducha i serca.

Jeśli ktoś chce zobaczyć prawdziwie radosnych ludzi, to spotka ich w grupach pielgrzymujących do 
Częstochowy, na Święty Krzyż, do Torunia, oni są we Wspólnocie dla Intronizacji NSPJ.

Wspólnota to terapia dla skołatanej duszy, ukojenie dla zagonionych i zagubionych, plaster na 
zbolałe i złamane serce. Tu jest miejsce, by zwolnić, zatrzymać się, pomyśleć i odpowiedzieć sobie na 
podstawowe pytanie – dokąd tak naprawdę zmierzamy? Odpowiedź jest jedna: zmierzamy do Boga. 
Idź tą drogą, nie zbaczaj! Odpowiedz na miłość Jezusową i wyznaj: Jezu, jesteś Królem, Jezu, jesteś 
moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem!

Członkini Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem 
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