
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.
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