
 Ukochani w Sercu Jezusa członkowie Wspólnot Dzieła Intronizacji 
 Najświętszego Serca Pana Jezusa  Króla królów i Pana panów 

 wraz z duszpasterzami 

 SPRAWOZDANIE za 2022 rok 

 Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Krakowska Wspólnota Założycielska - założyciele Eleonora Ewa i Janusz Nosiadkowie, Kraków 1995 rok. 

 Dzieło  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  Króla  królów  i  Pana  panów  jest  kontynuowane  w  Polsce  przez 
 Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  pod  opieką  ogólnopolskiego  duszpasterza  delegata 
 KEP  ks.  prof.  dr.  hab.  Janusza  Mastalskiego,  biskupa  pomocniczego  archidiecezji  krakowskiej  z  błogosławieństwem 
 biskupów  diecezjalnych,  przy  współpracy:  ks.  prof.  dr.  hab.  Władysława  Kubika  SJ,  ks.  prof.  dr.  hab.  Janusza 
 Królikowskiego, o. Andrzeja Zająca CSsR oraz o. Waldemara Sojki CSsR. 

 Biskup Janusz Mastalski 
 Ogólnopolski Duszpasterz Wspólnot Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 14  marca  2022  r.  Konferencja  Episkopatu  Polski  dokonała  nowych  wyborów. 
 Bp  Janusz  Mastalski  objął  funkcję  delegata  KEP  ds.  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji 
 Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce.  Dziękujemy  w radości i nadziei w Panu! 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Zakończenie w 2022 roku 3-letniego programu duszpasterskiego pod hasłem  Eucharys�a daje życie 

 Rok 2019-2020  Wielka tajemnica wiary  „abyście uwierzyli  w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29) 
 Rok 2020-2021  Zgromadzeni na świętej wieczerzy  „Ojciec  mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32) 
 Rok 2021-2022  Posłani w pokoju Chrystusa  „ten, kto  Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) 
 Rozpoczęcie 27 listopada 2022 r. nowego programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2022-2023 
 pod hasłem  Wierzę w Kościół Chrystusowy 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Styczeń 2022 r. 

 Tematy  Formacyjne  na  2022  rok  dla  Wspólnot  dotyczyły:  kultu  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa,  Dzieła 
 Intronizacji  NSPJ  oraz  Królowania  Jezusa  Chrystusa  (opracowane  przez  ks.  prof.  Janusza  Królikowskiego) 
 h�ps://intronizacjanspj.pl/  ,  a  także  tematy  katechez  głoszonych  w  Radiu  Maryja  przez 
 o. Jana Mikruta CSsR (wydane w książce “ Serce Króla Królów ”). 

 Nowy  2022  Rok  w  diecezji  sandomierskiej  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  powitały  Pana  Jezusa 
 zaproszeniem  Go  do  swoich  rodzin.  Od  25  grudnia  2021  r.  do  uroczystości  Najświętszego  Imienia  Jezus 
 tj.  do  3  stycznia  2022  r.  Wspólnoty  propagowały  i  odnawiały  Akt  Intronizacji  NSPJ  w  rodzinie  według  słów: 
 Zaprośmy  Jezusa  Chrystusa  do  naszych  serc  i  do  naszych  rodzin,  aby  w  nich  królował  przez  miłość,  pokój 
 i sprawiedliwość. Matce Najświętszej i Świętemu Józefowi polećmy nasze domy aby otoczyli je swoją opieką. 

 4  stycznia  2022  r.  9.  rocznica  śmierci  o.  Jana  Mikruta  CSsR  ,  opiekuna  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji  NSPJ 
 w Polsce (1998-2013). Wspólnoty w parafiach uczestniczyły w Eucharys�i  rocznicowej w intencji zmarłego. 
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 9  stycznia  2022  r  udział  w  Eucharys�i  i  spotkaniu  opłatkowym  w  Białymstoku  w  parafii  św.  Kazimierza 
 Królewicza.  Przedstawiciele  Wspólnot  diecezji  białostockiej  przeżywali  wraz  z  diecezjalnym  opiekunem 
 ks.  Stanisławem  Walenciejem,  ks.  Grzegorzem  Pigielem  oraz  animatorką  regionalną  Bogusławą  Kraszewską. 
 Od 2022 roku funkcję animatora diecezjalnego pełni Monika Jedynak. 

 13  -  14  stycznia  2022  r.  comiesięczna,  całonocna  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  Tarnobrzegu 
 w  Kaplicy  Wieczystej  Adoracji  w  Kościele  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.  W  styczniu  adorację  prowadziła 
 Wspólnota  z  parafii  Wniebowzięcia  NMP  –  OO.  Dominikanów.  W  spotkaniu  wraz  z  animatorką  diecezji 
 sandomierskiej Ewą Rokoszewską uczestniczyły Wspólnoty z dekanatu tarnobrzeskiego (ok. 50 osób). 

 Eucharys�ę  o  godz.  22.00  sprawował  o.  Janusz  Maria  Andrzejewski  OP  -  opiekun  Wspólnoty.  Po  Eucharys�i 
 dzielono się opłatkiem i składano życzenia. Ustalono porządek adorujących Wspólnot na 2022 rok. 

 15  stycznia  2022  r  spotkanie  opłatkowe  w  Czernichowie  w  parafii  Matki  Bożej  Częstochowskiej 
 (diecezja  bielsko  -  żywiecka)  odbyło  się  po  Eucharys�i  sprawowanej  przez  ks.  proboszcza  Krzysztofa  Ciurla  - 
 opiekuna Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 14  -  16  stycznia  2022  r.  rekolekcje  diecezjalne  połączone  ze  spotkaniem  opłatkowym  w  Łomży  , 
 w  Wyższym  Seminarium  Duchownym  poprowadził  o.  Waldemar  Sojka  CSsR.  Mo�em  rekolekcji  były  słowa: 
 Świętość (jako przyjęcie daru Bożego) ma być pokorna, wdzięczna i konsekwentna. 
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 Eucharys�a pod przewodnictwem ks. Ryszarda Niwińskiego, diecezjalnego duszpasterza 
 Wspólnot wraz z ks. kan. Andrzejem Mikuckim, wiceduszpasterzem i o. Waldemarem Sojką CSsR. 

 Wdzięczni Bogu za dar rekolekcji przedstawiciele Wspólnot diecezji łomżyńskiej. 

 17  stycznia  2022  r.  2.  rocznica  śmierci  bp.  Stanisława  Stefanka,  duchowego  opiekuna  Wspólnot  w  diecezji 
 łomżyńskiej  (2013-2020).  Wspólnoty  w  parafiach  uczestniczyły  w  rocznicowej  Eucharys�i  w  intencji 
 zmarłego biskupa. 

 Luty 2022 r. 
 1  -  2  luty  2022  r.  ogólnopolskie  nocne  czuwanie  na  Jasnej  Górze.  W  Kaplicy  Cudownego  Obrazu  Matki 
 Bożej modliły się Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z całej Polski. 
 O  godzinie  19.00  w  Kaplicy  Różańcowej  odbyło  się  spotkanie  animatorów  i  członków  Wspólnot 
 z  o.  Andrzejem  Zającem  CSsR  wraz  z  kapłanami  opiekunami  diecezjalnymi.  Przedstawiono  tematy  dotyczące 
 formacji  Wspólnot.  Redemptorysta  w  rozważaniu  apelowym  skierował  błaganie:  Maryjo,  prosimy  Cię 
 o  serce  pokorne,  bo  to  jest  klucz  do  prawdziwej  świętości.  Dzisiaj,  gdy  tak  wielu  ludzi  zapomina  o  Jezusie 
 Chrystusie  i  stawia  człowieka  nad  tym,  co  Boskie  i  święte,  potrzebujemy  z  pokorą  dążyć  do  świętości.  Twój 
 Syn  nas  tego  uczy  i  mówi,  odsłaniając  tajemnice  swojego  Boskiego  Serca:  <<  Weźcie  moje  jarzmo  na  siebie 
 i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego Serca  >>  (Mt 11,29)  . 
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 Eucharys�i  przewodniczył  ks.  Dariusz  Sałek  -  duszpasterz  Wspólnot  diecezji  radomskiej  wraz  z  przybyłymi 
 kapłanami.  O.  Andrzej  Zając  w  homilii  powiedział  m.in.:  Bogu  trzeba  składać  ofiarę.  Tak  wiele  zależy 
 od  tego,  jaki  dar  duchowy  przynosimy  na  Eucharys�ę.  Jeżeli  składamy  na  ołtarzu  to,  co  jest  Bogu  miłe, 
 to w czasie ofiary eucharystycznej przemienia się nasze życie. 

 Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  modliły  się  w  intencjach:  wynagradzającej  Najświętszemu  Sercu  Pana 
 Jezusa  i  Niepokalanemu  Sercu  Maryi  za  grzechy  osobiste  i  społeczne  oraz  o  narodową  intronizację  NSPJ 
 w  naszej  Ojczyźnie,  o  beatyfikację  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny,  za  biskupów  i  kapłanów,  o  powołania 
 kapłańskie i zakonne, o rozwój Dzieła Intronizacji w Polsce i na świecie oraz owocne apostolstwo Wspólnot. 

 18  luty  2022  r.  niedzielne  kazania  głoszone  przez  redemptorystę  o.  Andrzeja  Zająca  w  parafii  pw.  św.  Piotra 
 i Pawła w Łukawcu w diecezji rzeszowskiej. 

 19  luty  2022  r.  Eucharys�a  w  Bazylice  NSPJ  w  Krakowie  w  intencji  beatyfikacji  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny 
 z udziałem członków Wspólnot z diecezji rzeszowskiej. 

 20  luty  2022  r.  spotkanie  animatorów  Wspólnot  z  diecezji  białostockiej  z  duszpasterzem  ks.  Stanisławem 
 Walenciejem,  animatorką  regionalną  oraz  animatorką  diecezjalną  w  sali  przy  Archikatedrze  Białostockiej. 
 Przedstawiono  cele  i  zadania  wspólnot  na  najbliższy  rok  zgodnie  z  propozycją  ukazaną  przez  o.  Andrzeja 
 Zająca na Jasnej Górze. 

 Marzec 2022 r. 
 2  marca  (Środa  Popielcowa)  -  14  kwietnia  (Wielki  Czwartek)  2022  r  .  post  w  intencji  pokoju.  Wspólnoty 
 w  Polsce  podjęły  post  w  intencji  pokoju  na  Ukrainie,  w  Polsce  i  na  świecie,  poprzez  uczestnictwo 
 w Eucharys�i  i ofiarowanie Komunii Świętej. W każdą środę i piątek post o chlebie i wodzie. 
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 19  marca  2022  r.  pielgrzymka  Wspólnot  do  Bazyliki  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Krakowie 
 z  diecezji:  częstochowskiej,  kaliskiej  i  krakowskiej.  Eucharys�a  sprawowana  w  intencji  beatyfikacji  Sł.  Bożej 
 Rozalii  Celakówny.  Pielgrzymi  wraz  z  animatorką  diecezji  częstochowskiej  Teresą  Nowak  odwiedzili  miejsca 
 zwiazane z Rozalią: Jachówkę, Bieńkówkę i Budzów. W Krakowie nawiedzili grób Rozalii. 

 Jachówka - miejsce 
 na którym stał dom 
 rodzinny Rozalii 
 Celakówny. 

 24  marca  2022  r.  spotkanie  animatorów  i  członków  Wspólnot  z  diecezji  sandomierskiej  z  duszpasterzem 
 diecezjalnym  ks.  Stanisławem  Olszówką  oraz  animatorką  diecezjalną  Ewą  Rokoszewską  w  Wyższym 
 Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 

 Eucharys�a  poprzedzona  była  adoracją  Najświętszego  Sakramentu,  po  której  odbyło  się  spotkanie 
 animatorów  w  sali  seminarium.  Omówiono  tematy  dotyczące:  nabożeństw  pierwszych  sobót  miesiąca, 
 apostolstwa w rodzinach i środowiskach propagujące ideę Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 26  marca  2022  r.  dzień  skupienia  w  Chotomowie  w  parafii  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny 
 (diecezja  warszawsko-praska) 
 poprowadził  o.  Waldemar  Sojka  CSsR.  Na 
 spotkanie  przybyło  ok.  50  osób 
 z  metropolii  warszawskiej  wraz 
 z  animatorką  diecezjalną  Urszulą  Kukwą. 
 W  programie:  konferencje,  adoracja 
 Najświętszego  Sakramentu,  Eucharys�a, 
 agapa.  O.  Waldemar  Sojka  przedstawił 
 życie,  przesłanie  i  duchowość  Sł.  Bożej 
 Rozalii  Celakówny.  Wskazał  na:  heroiczne 
 posłuszeństwo,  pokorę,  zatroskanie 
 o  nawrócenie  ludzi  jej  powierzonych, 
 wypełnienie  woli  Bożej.  W  spotkaniu 
 uczestniczyła  animatorka  diecezji 
 łomżyńskiej Bogusława Kraszewska. 
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 Kwiecień 2022 r. 

 2  kwietnia  2022  r.  audycja  w  Radiu 
 Warszawa.  Wspólnota  Dzieła  Intronizacji 
 Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa 
 z  Warszawy  z  parafii  Matki  Bożej  Królowej 
 Polskich  Męczenników  w  pierwszą  sobotę 
 miesiąca  poprowadziła  różaniec  w  intencji 
 pokoju na Ukrainie. 

 2  kwietnia  2022  r.  dzień  skupienia  w  Piłatce  (diecezja  sandomierska)  w  parafii  Matki  Bożej  Wspomożenia 
 Wiernych.  Eucharys�a  pod  przewodnictwem  o.  Andrzeja  Zająca  CSsR  poprzedzona  adoracją  Najświętszego 
 Sakramentu.  Tematem  konferencji  wygłoszonej  przez  o.  Andrzeja  Zająca  była  duchowość  i  przesłanie 
 Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny  jako  wzoru  dla  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji  NSPJ.  Animatorka  diecezjalna 
 przedstawiła trzy wymiary intronizacji NSPJ: osobisty, rodzinny i społeczny, a także  cele i zadania Wspólnot. 

 9  kwietnia  2022  r.  papież  Franciszek  upoważnił  Kongregację  Spraw  Kanonizacyjnych 
 do  promulgowania  dekretu  o  heroiczności  cnót  Służebnicy  Bożej  Rozalii  Celakówny 
 (1901-1944)  .  Odtąd  przysługuje  jej  tytuł  Czcigodnej  Służebnicy  Bożej.  Wdzięczni  Bogu 
 za  życie  i  przesłanie  mistyczki  z  Jachówki  modlimy  się  o  łaskę  beatyfikacji  i  cud 
 za jej wstawiennictwem. 

 23  kwietnia  2022  r.  dzień  skupienia  w  diecezji  krakowskiej  w  Budzowie  w  parafii  Matki  Bożej  Pocieszenia. 
 Konferencje  poprowadził  o.  Waldemar  Sojka  CSsR,  w  których  przedstawił  życie  i  przesłanie  Czcigodnej 
 Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny  oraz  ideę  Dzieła  Intronizacji  NSPJ.  Animatorka  regionalna  przedstawiła  cele 
 i  zadania  Wspólnot.  Gospodarzem  spotkania  był  proboszcz  parafii  w  Budzowie  -  ks.  Zbigniew  Kaleciak. 
 W  spotkaniu  wzięli  udział  również  księża  proboszczowie  z  okolicznych  parafii:  ks.  Mariusz  Mendyk 
 z  Jachówki,  ks.  Roland  Hopciaś  z  Bieńkówki,  ks.  Jan  Gibała  z  Palczy  oraz  20  osób  zainteresowanych  Dziełem. 
 Przybyli również członkowie Wspólnot z diecezji krakowskiej i bielsko-żywieckiej. 

 29  kwietnia  2022  r.  spotkanie  formacyjne  w  Rzeszowie  w  parafii  Chrystusa  Króla.  Wspólnoty  Dzieła 
 Intronizacji  NSPJ  spotkały  się  z  opiekunem  ks.  Januszem  Podlaszczakiem  i  animatorką  diecezjalną  Zofią 
 Sową.  Owocem  spotkania  było  rozpoczęcie  nowenny  w  intencji  kapłanów  od  2  maja  do  21  lipca  (włączyły 
 się 32 parafie). 
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 Maj 2022 r. 
 4  -  5  maja  2022  r.  nocna  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  w  parafii 
 Wniebowzięcia  NMP  u  Dominikanów  w  Tarnobrzegu  w  czasie  Diecezjalnego  Kongresu  Eucharystycznego, 
 w diecezji sandomierskiej. 

 13  maja  2022  r.  błogosławieństwo  dla  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  z  diecezji  przemyskiej  . 
 W  Katedrze  Rzeszowskiej  bp  Stanisław  Jamrozek  udzielił  błogosławieństwa  przybyłym  Wspólnotom 
 na dalszą posługę. 

 19  maja  2022  r.  pielgrzymka  do  Bazyliki  NSPJ  w  Krakowie  na  Eucharys�ę  w  intencji  beatyfikacji  Czcigodnej 
 Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny  oraz  uproszenia  cudu  za  jej  wstawiennictwem.  Przedstawiciele  Wspólnot 
 z  diecezji:  częstochowskiej,  krakowskiej,  łomżyńskiej  i  sandomierskiej  spotkali  się  z  ks.  prof.  Władysławem 
 Kubikiem SJ w sprawie organizacji ogólnopolskiego sympozjum. 

 Ks. prof. Władysław Kubik SJ kieruje słowo Boże do uczestników Eucharys�i. 
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 19  maja  2022  r.  wznowienie  adoracji  Najświętszego  Sakramentu  w  Białymstoku  w  parafii  Ducha  Świętego. 
 Nowi  członkowie  wspólnoty  z  błogosławieństwem  ks.  proboszcza  Józefa  Kozłowskiego  i  opiekuna  Wspólnoty 
 ks.  Adama  Artura  Anuszkiewicza  zaangażowali  się  w  dzieło  Intronizacji  NSPJ.  Animatorem  został  Roman 
 Tatarzyński.  Adorację  w  duchu  wynagrodzenia  Bożemu  Sercu  prowadzi  Wspólnota  wraz  z  parafianami 
 w każdy piątek. 

 Od  1  maja  2022  r.  rozpoczęto  ogólnopolską  nowennę  za  wstawiennictwem  Czcigodnej  Sł.  B.  Rozalii 
 Celakówny  w  intencji  papieża  Franciszka,  arcybiskupów,  biskupów,  kapłanów  i  osób  konsekrowanych 
 -  o  uszanowanie  godności  kapłańskiej  i  przywrócenie  niesłusznie  jej  odebranej.  W  odpowiedzi 
 na  nasilające  się  ataki,  oskarżenia  księży  i  osób  konsekrowanych  Wspólnoty  z  całej  Polski  podjęły  nowennę 
 wraz z ofiarowaniem Eucharys�i i Komunii Świętej w tej intencji oraz wystosowały list do kapłanów. 

 Czerwiec 2022 r. 
 9  -  12  czerwca  2022  r.  rekolekcje  przed  Intronizacją  NSPJ  w  Lutczy  w  parafii  Wniebowzięcia  NMP 
 (diecezja rzeszowska) poprowadził o. Andrzej Zając CSsR. 

 Rekolekcje zakończyły się  uroczystą Eucharys�ą podczas której miała miejsce Intronizacja 
 Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym. 
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 12  -  15  czerwca  2022  r.  rekolekcje  przed  Intronizacją  NSPJ  w  Komorowie  w  parafii  wojskowo  –  cywilnej 
 św.  Jozafata  Biskupa  i  Męczennika  w  diecezji  łomżyńskiej  poprowadził  o.  Tomasz  Mular  CSsR.  Dnia  15 
 czerwca  uroczystej  Eucharys�i  przewodniczył  bp  Janusz  Stepnowski,  ordynariusz  diecezji  łomżyńskiej, 
 podczas której miała miejsce Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym. 

 Rekolekcjonista  o.  Tomasz  Mular  CSsR  w  homilii  powiedział  m.in:  Wybierając  Chrystusa  swoim  Królem 
 i  Panem  budujemy  relację  dobra  i  piękna  wobec  bliźnich.  Podejmujemy  zadanie,  aby  na  gruzach  nienawiści 
 zatriumfowała  cywilizacja  miłości.  Prawdziwe  człowieczeństwo  osiągniemy  oddając  nasze  życie  Bogu 
 i dbając o dobre relacje z drugim człowiekiem. 

 Ks.  ppłk  Sławomir  Gadowski  -  proboszcz  parafii  wraz  z  ks.  wikariuszem  Dariuszem  Kotarskim  oraz 
 przedstawiciele  19  grup  różnych  środowisk  i  stanów,  złożyli  publiczne  świadectwo  wyznania  wiary  w  Akcie 
 Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.  Z  rąk  księdza  biskupa  otrzymali  pamiątkowe  obrazy,  które 
 należy  zawiesić  w:  domach,  zakładach  pracy  i  urzędach.  Na  uroczystości  obecni  byli  księża  opiekunowie 
 i przedstawiciele okolicznych Wspólnot. 

 19  -  20  czerwca  2022  r.  X  Ogólnopolskie  Sympozjum  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji  Najświętszego  Serca 
 Pana  Jezusa  pod  hasłem  “Intronizacja  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.  Ratunek  dla  Polski  i  świata” 
 odbyło  się  w  Akademii  Igna�anum  w  Krakowie  przy  ul.  Kopernika  26.  Patronat  nad  sympozjum  objął 
 JE  ks.  bp  Janusz  Mastalski,  biskup  pomocniczy  archidiecezji  krakowskiej,  Ogólnopolski  Duszpasterz  Wspólnot 
 Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.  h�ps://intronizacjanspj.pl/  . 
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 nia  19  czerwca  o  godz.  10  uczestnictwem  w  Eucharys�i 
 pod  przewodnictwem  ks.  prof.  dra  hab.  Janusza 
 Królikowskiego  rozpoczęło  się  jubileuszowe  X 
 Ogólnopolskie Sympozjum. 

 W  homilii  bp  Janusz  Mastalski  w  nawiązaniu  do  Ewangelii  o  zagubionej  owcy  (Łk  15,4)  wskazał  cztery 
 kierunki,  którymi  powinniśmy  podążać:  Radość  z  aktywnej  miłości,  radość  z  trwania  w  wierności,  radość 
 ze  świadectwa  zadośćuczynienia,  radość  z  bycia  w  jedności.  Ksiądz  biskup  zakończył  homilię  słowami 
 Benedykta  XVI:  W  Sercu  Odkupiciela  adorujemy  Miłość  Boga  do  ludzkości,  Jego  wolę  powszechnego 
 zbawienia,  Jego  nieskończone  miłosierdzie.  Kult  Najświętszego  Serca  Chrystusa  oznacza  zatem  adorację 
 tego  Serca,  które  umiłowawszy  nas  aż  do  końca,  przeszyte  zostało  dzidą  i  z  wysokości  Krzyża  rozlało  krew 
 i  wodę,  niewyczerpane  źródło  nowego  życia.  (…)  Sercem,  które  bardziej  niż  jakiekolwiek  inne  przypomina 
 Serce  Chrystusa  jest  niewątpliwie  Serce  Maryi,  Jego  Niepokalanej  Matki,  dlatego  właśnie  liturgia  poleca, 
 abyśmy Je wspólnie czcili  („Anioł Pański”/5.06.2005).  Bądźcie, trwajcie, jesteście potrzebni. Amen. 

 W  auli  akademickiej  im.  ks.  Grzegorza  Piramowicza  SJ  słowo  wprowadzenia  i  konferencję  wygłosił 
 ks. prof. Władysław Kubik SJ - wicepostulator w procesie beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny  . 

 Znani  prelegenci  przybliżali  w  konferencjach  wielką  tajemnicę  Serca  Bożego  w  nauczaniu  świętych 
 i  błogosławionych:  św.  Jana  Pawła  II,  bł.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  ks.  O�avio  De  Bertolis  SJ, 
 a także Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny. 

 10 



 Referaty wygłosili: ks. prof. Władysław Kubik SJ, ks. prof.  Janusz Królikowski, o. Andrzej Zając CSsR, 
 o. Waldemar Sojka CSsR, o. Stanisław Groń SJ i o. Robert Więcek SJ. 

 W  Krakowie  Wspólnoty  nawiedziły  groby  zmarłych:  o.  Jana  Mikruta  CSsR,  Ewy  i  Janusza  Nosiadków 
 oraz Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny. 

 Grób Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 Grobowiec Redemptorystów na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie, 
 miejsce spoczynku  o. Jana Mikruta CSsR. 
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 Grób Ewy i Janusza Nosiadków na Cmentarzu Batowickim w Krakowie. 

 20  czerwca  uroczystą  Eucharys�ą  w  Bazylice  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  o  godzinie  16.  30  zakończyło 
 się  ogólnopolskie  sympozjum.  Mszy  św.  w  intencji  beatyfikacji  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny 
 przewodniczył ks. prof. Władysław Kubik SJ. Udział wzięło ok. 250 osób. 

 23  czerwca  2022  r.  spotkanie  Wspólnot  w  Bazylice  Katedralnej  w  Sandomierzu.  W  przeddzień  uroczystości 
 Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  spotkanie  rozpoczęto  adoracją  Najświętszego  Sakramentu  w  intencjach 
 dziękczynno  -  przebłagalnych  i  oddania  rodzin  Sercu  Jezusowemu.  Ks.  Stanisław  Olszówka, 

 diecezjalny  duszpasterz,  przywitał 
 Wspólnoty.  Zwrócił  uwagę,  że  głównym 
 naszym  zadaniem  jest  adoracja 
 Najświętszego  Sakramentu  i  postawienie 
 Pana  Jezusa  na  pierwszym  miejscu 
 we  wszystkich  wymiarach  życia.  Przed 
 Eucharys�ą  ks.  bp  Krzysztof  Nitkiewicz 
 podziękował  Wspólnotom  za  gorliwą 
 modlitwę  i  zaangażowanie  w  parafiach. 
 Powiedział:  Wasze  proporce 
 z  wizerunkiem  Chrystusa  Króla  są 
 znakiem  żywotności  Wspólnoty,  znakiem 
 jej  duchowej  jakości.  Mówią, 
 że  powierzyła  się  ona  Boskiemu  Sercu, 
 które tak bardzo ukochało ludzi. 
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 Uroczystej  Eucharys�i  przewodniczył  ks.  Wojciech  Kania  -  dyrektor  Wydziału  Duszpasterstwa.  W  sali 
 parafialnej  odbyło  się  spotkanie  Wspólnot  z  ks.  Stanisławem  Olszówką  i  animatorką  diecezjalną 
 Ewą Rokoszewską. 

 24  czerwca  2022  r.  Uroczystość  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Katedrze  Rzeszowskiej.  Wspólnoty 
 uczestniczyły  w  Eucharys�i,  w  procesji  i  spotkaniu  wspólnotowym.  W  przygotowaniu  do  uroczystości 
 (od 15 do 23 czerwca) Wspólnoty modliły się nowenną ku czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

 24  czerwca  2022  r.  Uroczystość  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Katedrze  Łomżyńskiej.  Adoracja 
 Najświętszego  Sakramentu  poprzedziła  uroczystą  Mszę  św.  o  godz.  12.00.  Eucharys�i  przewodniczył  i  słowo 
 Boże  wygłosił  bp  Tadeusz  Bronakowski.  W  koncelebrze  uczestniczyli:  diecezjalny  duszpasterz  Wspólnot 
 ks.  prałat  Ryszard  Niwiński,  wiceduszpasterz  Wspólnot  ks.  kan.  Andrzej  Mikucki,  proboszcz  katedry 
 ks. kan. Marian Mieczkowski i księża opiekunowie Wspólnot. 

 Ksiądz  biskup  w  homilii  powiedział  m.in:  Najświętsze  Serce  Jezusa  jest  ciche,  pokorne  i  pełne  miłości 
 -  jest  wzorem,  drogowskazem  i  ucieczką  dla  wszystkich,  którzy  Je  kochają.  Uroczystość  Najświętszego  Serca 
 Pana  Jezusa  ma  mobilizować  nas  do  okazywania  sobie  wzajemnej  miłości  i  miłosierdzia.  Po  Mszy  św. 
 uczestnicy  spotkania  modlitewnego  udali  się  do  Wyższego  Seminarium  Duchownego  na  agape.  Ks.  prałat 
 Ryszard  Niwiński  w  podsumowaniu  podkreślił  modlitewną  gorliwość  czcicieli  Serca  Pana  Jezusa 
 i  zaangażowanie  w  rozwój  nowych  wspólnot  parafialnych.  Na  zakończenie  udzielił  błogosławieństwa  Bożego 
 na dalszą posługę  w diecezji.  W spotkaniu modlitewnym  uczestniczyło  ok. 120 osób. 
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 24  czerwca  2022  r.  Uroczystość  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Archikatedrze  Białostockiej  rozpoczęła 
 się  adoracją  Najświętszego  Sakramentu.  O  godz.  18.00  Wspólnoty  uczestniczyły  w  Eucharys�i 
 pod  przewodnictwem  bp.  Henryka  Ciereszko.  Po  Mszy  św.  odbyło  się  spotkanie  Wspólnot  z  ks.  biskupem, 
 ks.  Stanisławem  Walenciejem  -  diecezjalnym  duszpasterzem  Wspólnot,  ks.  prałatem  Henrykiem  Żukowskim 
 oraz duszpasterzami parafialnymi i animatorką diecezjalną. 

 26  -  29  czerwca  2022  r.  rekolekcje  przed  Intronizacją  NSPJ  w  Piłatce  w  parafii  Matki  Bożej  Wspomożenia 
 Wiernych  (diecezja  sandomierska)  przeprowadził  o.  Andrzej  Zając  CSsR.  28  czerwca  uroczystej  Eucharys�i 
 przewodniczył  bp  senior  Edward  Frankowski  podczas  której  miała  miejsce  Intronizacja  Najświętszego  Serca 
 Pana Jezusa w wymiarze społecznym. 

 W  słowie  Bożym  o.  Andrzej  Zając  powiedział  m.in.:  Jak  wielkie  znaczenie  i  zobowiązanie  dla  wszystkich 
 parafian  ma  uznanie  Pana  Jezusa  za  Króla  i  Pana  swoich  serc.  Jest  to  lekarstwo  na  zeświecczenie,  aby  nie 
 dać  się  zwieść  światu,  jest  to  przynaglenie,  by  żyć  według  prawa  Bożego,  żyć  Ewangelią  Chrystusową, 
 która prostuje drogi każdego człowieka. 
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 Bp Edward Frankowski cieszy się  wiarą uczestników delegacji. 

 Lipiec 2022 r. 

 8  lipca  2022  r.  spotkanie  regionalne  w  Tuchowie.  Po  raz  ósmy  Wspólnoty  Dzieła 
 Intronizacji  NSPJ  z  diecezji:  tarnowskiej,  sandomierskiej,  rzeszowskiej  i  przemyskiej 
 przybyły  na  Wielki  Odpust  Tuchowski.  Mo�em  dnia  były  słowa  “Nawrócenie 
 źródłem  pokoju  serca”.  Eucharys�i  przewodniczył  o.  Waldemar  Sojka  CSsR.  Słowo 
 Boże  wygłosił  o.  Łukasz  Baran  CSsR,  w  którym  nawiązał  do  słów  św.  Jana  XXIII:  “  Pokój 
 musi  wpierw,  nim  zapanuje  na  świecie,  zagościć  w  ludzkich  sercach”  oraz  powiedział: 
 Zatem  nie  będzie  pokoju  tam,  gdzie  nie  szanuje  się  sprawiedliwości.  Żeby  wprowadzić 
 pokój do naszych serc, potrzeba nawrócenia i przyjęcia Jezusa. 

 Drodzy!  Przyjęcie  Jezusa  to  uznanie, 
 że  Jezus  króluje  w  moim  życiu. 
 Przyjęcie  Jezusa  to  postawa 
 nawrócenia.  (...)  W  tym  miejscu 
 warto  podziękować  tym,  którzy 
 poprzez  swoje  zaangażowanie 
 we  Wspólnotę  Dzieła  Intronizacji 
 Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa 
 wprowadzają  pokój  Chrystusowy 
 w  nasze  społeczeństwo.  Bądźcie 
 przez  świadectwo  swojego  życia 
 i  gorliwą  modlitwę  apostołami 
 Chrystusowego  pokoju,  który  może 
 uratować  świat.  Niech  na  tej  trudnej 
 drodze  wprowadzania  pokoju  w 
 naszym  życiu  będzie  pomoc  Jezusa, 
 Księcia  Pokoju  i  wstawiennictwo 
 Maryi, Królowej Pokoju. Amen. 

 Wspólne zdjęcie z o. Waldemarem 
 Sojką po zakończonej modlitwie 

 różańcowej. 
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 8  -  10  lipca  2022  r.  rekolekcje  diecezjalne  dla  Wspólnot  metropolii  białostockiej  w  Ośrodku  Rekolekcyjnym 
 ,,Ojczyzna”  przy  Sanktuarium  Matki  Bożej  Pojednania  Królowej  Podlasia  w  Hodyszewie  poprowadził 
 o.  Waldemar  Sojka.  Rekolekcje  rozpoczęły  się  Drogą  Krzyżową  z  rozważaniami  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii 
 Celakówny.  Wspólnoty  trwały  na  całonocnej  adoracji  Najświętszego  Sakramentu.  Animatorka  regionalna 
 przedstawiła tematy dotyczące formacji Wspólnot. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 60 osób. 

 W  sobotę  Eucharys�i  przewodniczył  bp  pomocniczy  archidiecezji  białostockiej  Henryk  Ciereszko.  W  homilii 
 powiedział:  Czuwajmy  abyśmy  odkrywali  Serce  Jezusa  i  prawdziwie  żyli  wiarą,  a  resztę  zrobi  Bóg. 
 Mamy odważnie dawać świadectwo bycia w relacji z Bogiem, by Chrystus zakrólował  w wielu sercach. 

 O.  Waldemar  Sojka  przedstawił  trzy  wymiary  Intronizacji  NSPJ.  Omówił  także  problem  lenistwa  duchowego 
 i  sposoby  jego  przezwyciężania.  Powiedział:  Chrześcijanin,  to  człowiek  zmartwychwstania.  Róbmy  to, 
 co  do  nas  należy  poprzez:  modlitwę,  osobiste  świadectwo,  ofiarę,  czynienie  dobra,  cichą  pokorną  pracę. 
 Bądźmy  małymi  światełkami,  które  świecą  w  ciemności  .  Obecny  na  rekolekcjach  ks.  prałat  Ryszard  Niwiński 
 w  wygłoszonej  konferencji  powiedział:  Adorując  Najświętszy  Sakrament  jesteśmy  na  najlepszej  drodze.  Bóg 
 dał nam Serce Jezusa, abyśmy Go adorowali. Właśnie na kolanach trzeba rozpoznawać to Serce. 

 18  lipca  2022  r.  spotkanie  Wspólnot  z  dekanatu  tarnobrzeskiego  w  kościele  Miłosierdzia  Bożego 
 w  Tarnobrzegu  (diecezja  sandomierska).  Na  spotkanie  przybył  redemptorysta  o.  Waldemar  Sojka. 
 Na  zaproszenie  ks.  Jana  Zająca  –  proboszcza  parafii  i  wicedziekana  dekanatu  tarnobrzeskiego  przybyły 
 również  Wspólnoty  z  pozostałych  parafii.  Spotkanie  rozpoczęto  adoracją  Najświętszego  Sakramentu 
 prowadzoną przez miejscową Wspólnotę. 
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 Eucharys�i przewodniczył i homilię wygłosił o. Waldemar Sojka. 

 Wspólne zdjęcie uczestników spotkania w Tarnobrzegu. 

 18  -  20  lipca  2022  r.  rekolekcje  kapłańskie  w  Radomyślu  nad  Sanem  (diecezja  sandomierska)  prowadzili: 
 o.  Waldemar  Sojka  CSsR  oraz  ks.  Stanisław  Olszówka  diecezjalny  duszpasterz  Wspólnot.  W  rekolekcjach 
 uczestniczyło 19 kapłanów z diecezji sandomierskiej i jeden kapłan z diecezji łomżyńskiej. 

 Eucharys�a  sprawowana  przez  bp.  Edwarda  Frankowskiego  oraz  konferencja  prowadzona  przez 
 o. Waldemara Sojkę z udziałem kapłanów. 
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 Sierpień 2022 r. 
 5  -  6  sierpnia  2022  r.  nocne  czuwanie  w  Rychwałdzie  w  Sanktuarium  Matki  Bożej  Rychwałdzkiej  (diecezja 
 bielsko-żywiecka).  Członkowie  poszczególnych  Wspólnot  brali  udział  w  ewangelizacji  w  Beskidach. 
 Ewangelizację prowadzili Franciszkanie z Rychwałdu. 

 13  -  19  sierpnia  2022  r.  ogólnopolskie  rekolekcje  w  Licheniu  w  Domu  Pielgrzyma  ,,Arka”  poprowadził 
 o.  Waldemar  Sojka  CSsR.  Program  rekolekcyjny  obejmował:  uczestnictwo  w  Eucharys�i,  adorację 
 Najświętszego  Sakramentu,  modlitwę  różańcową,  Koronkę  do  Bożego  Miłosierdzia,  katechezy  i  konferencje. 
 Uczestnicy  rekolekcji  mieli  także  możliwość  poszukiwać  i  doświadczać  Pana  Boga  w  pięknym  otoczeniu 
 licheńskiej ziemi. 

 16  sierpnia  bp  Janusz  Mastalski  przybył  do  Sanktuarium  Matki  Bożej  Licheńskiej.  W  Kaplicy  Trójcy  Świętej 
 przewodniczył  Eucharys�i  i  wygłosił  homilię.  Na  zakończenie  w  Akcie  zawierzenia  biskup  powierzył 
 Matce Bożej Licheńskiej Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 Bp  Janusz  Mastalski 
 wygłosił  konferencję 
 do  uczestników  rekolekcji 
 w  Domu  Pielgrzyma  Arka. 
 W  tym  dniu  przewodniczył 
 także  spotkaniu  z  księżmi  i 
 animatorami  diecezjalnymi 
 Wspólnot,  na  którym 
 zostały  przedstawione 
 dotychczasowe  działania 
 oraz  dalsze  kierunki 
 rozwoju Dzieła Intronizacji. 
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 20  -  26  sierpnia  2022  r.  ogólnopolskie  rekolekcje  dla  Wspólnot  na  Ryniasie  w  Ośrodku  Rekolekcyjnym 
 Matki  Bożej  z  Gór  poprowadził  o.  Andrzej  Zając  CSsR.  Rekolekcje  skierowane  były  do  animatorów,  członków 
 i sympatyków Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 Uczestnicy z rekolekcjonistą o. Andrzejem Zającem i odpowiedzialną za organizację Zofią Sową. 

 26  sierpnia  2022  r.  w  uroczystość  NMP  Częstochowskiej  powstała  nowa  Wspólnota  Dzieła  Intronizacji 
 Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Jelonkach  w  parafii  św.  Anny  (diecezja  łomżyńska).  Opieką  duchową 
 objął  Wspólnotę ks. Robert Pękała. Animatorką została Anna Renata Majewska. 

 Wrzesień 2022 r. 

 4  -  7  września  2022  r.  rekolekcje  przed  Intronizacją  NSPJ  Zambrowie  w  parafii  św.  Józefa  Rzemieślnika 
 (diecezja  łomżyńska)  poprowadził  o.  Andrzej  Zając  CSsR.   7  września  uroczystej  Eucharys�i  przewodniczył 
 bp  Janusz  Stepnowski  podczas  której  miała  miejsce  Intronizacja  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa 
 w wymiarze społecznym. Słowo Boże wygłosił o. Andrzej Zając CSsR 
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 Reprezentanci  22  grup  zawodowych  i  społecznych  w  Akcie  Intronizacji  NSPJ  złożyli  publiczne  wyznanie  wiary. 
 W  uroczystości  wzięli  udział:  ks.  Andrzej  Mikucki  -  duszpasterz  Wspólnot,  ks.  Jacek  Kotowski  -  duszpasterz 
 rodzin, ks. Adam Jabłoński - Naczelny Kapelan Więziennictwa oraz księża opiekunowie Wspólnot. 

 4  -  12  września  2022  r.  nowenna  o  beatyfikację  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny  została  odprawiona 
 przez  Wspólnotę  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  w  78.  rocznicę  śmierci  Rozalii  w  parafii  św.  Maksymiliana  Kolbego 
 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 5  września  2022  r.  rocznica  Intronizacji  NSPJ  w  Nowym  Mieście  Lubawskim  w  parafii  św.  Tomasza  Apostoła 
 (diecezja  toruńska).  Parafianie  po  raz  17  -  ty  uroczyście  odnowili  Akt  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana 
 Jezusa. W uroczystości uczestniczyli: Wspólnoty, parafianie i młodzież szkolna. 

 Podczas Mszy św. przedstawiciele 19 delegacji  publicznie wypowiedzieli słowa Aktu Intronizacji. 

 9  września  2022  r.  spotkanie  modlitewne  w  Białymstoku  w  parafii  Świętej  Rodziny  z  o.  Andrzejem  Zającem 
 CSsR  i  miejscową  Wspólnotą.  Po  adoracji  Najświętszego  Sakramentu  w  czasie  Eucharys�i  o.  Andrzej  Zając 
 wygłosił  kazanie  o  kulcie  Serca  Pana  Jezusa  i  przesłaniu  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny,  a  także 
 przedstawił zasady budowania Wspólnot parafialnych. 
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 10  września  2022  r.  dzień  skupienia  w  Białymstoku  w  parafii  pw.  Miłosierdzia  Bożego  poprowadził 
 o.  Andrzej  Zając  CSsR.  Tematem  spotkania  były  słowa:  <<  Cóż  bowiem  za  korzyść  odniesie  człowiek,  choćby 
 cały  świat  zyskał,  a  na  swej  duszy  szkodę  poniósł  ?  >>  (Mt  16,26)  .  O.  Andrzej  Zając  przybliżył  biografię  oraz 
 przesłanie  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny,  a  także  rolę  Matki  Bożej  w  jej  życiu.  Animatorka 
 diecezjalna omówiła cele i zadania Wspólnot. Dzień skupienia zakończył się uczestnictwem w Eucharys�i. 

 W spotkaniu uczestniczyło 47 osób pod kierunkiem duszpasterza Wspólnoty ks. Roberta Tworkowskiego. 

 13  września  2022  r.  XXV  rocznica  poświęcenia  Tarnobrzega  Najświętszemu  Sercu  Pana  Jezusa. 
 W  Akcie  Poświęcenia  mieszkańcy  zaprosili  Pana  Jezusa  do  swoich  serc,  rodzin  i  całego  życia.  Dla  uczczenia 
 tej  rocznicy  w  kościele  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  zgromadzili  się  przedstawiciele  Wspólnot  Dzieła 
 Intronizacji NSPJ, aby wypowiedzieć słowa Aktu Intronizacji NSPJ. 

 W spotkaniu rocznicowym uczestniczyły wszystkie Wspólnoty z tarnobrzeskich parafii. 

 13  września  2022  r.  Ogólnopolska  Wielka  Nowenna  Adoracyjna  (WNA)  rozpoczęła  się  24  godzinną 
 adoracją  Najświętszego  Sakramentu  w  parafii  św.  Franciszka  z  Asyżu  w  Warszawie  -  Nowodworach. 
 Z  Metropolii  Warszawskiej  z  kapłańskim  błogosławieństwem  wyjechała  pielgrzymka  autokarowa 
 na  Święty  Krzyż.  Wielka  Ogólnopolska  Całodobowa  Nowenna  Adoracyjna  trwała  nieustannie  do  20  listopada 
 tj. do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W nowennę włączyło się 106  parafii z całej Polski. 
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 13  -  14  września  2022  r.  Ogólnopolskie  Nocne  Czuwanie  na  Świętym  Krzyżu  .  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji 
 NSPJ  podjęły  po  raz  17-ty  (od  2006  r.)  całonocne  czuwanie  w  Bazylice  Mniejszej  Trójcy  Świętej  i  Sanktuarium 
 Relikwii  Drzewa  Krzyża  Świętego.  Uczestnicy  spotkania  modlili  się  w  intencjach:  za  Kościół  św.,  kapłanów, 
 Ojczyznę  i  rządzących,  o  pokój  w  Polsce  i  na  świecie,  w  intencji  wynagradzającej  Bożemu  Sercu,  o  narodową 
 Intronizację  Serca  Jezusowego,  o  beatyfikację  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny  oraz  cud  za  jej 
 wstawiennictwem. Rektor bazyliki Krzysztof Czepirski OMI przywitał czuwających. 

 Bp  Edward  Frankowski  powitał  ks.  bp.  Janusza  Mastalskiego,  biskupa  pomocniczego  archidiecezji 
 krakowskiej.  Nawiązując  do  biskupiej  dewizy  -  Pan  moją  nadzieją  -  wyraził  radość  z  obecności  ks.  biskupa 
 i  jego  służby  Kościołowi,  a  także  nadzieję  na  oczekiwaną  beatyfikację  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny. 
 Na  zakończenie  powiedział:  Bogu  dziękujmy.  Otoczmy  ks.  biskupa  miłością  i  naszą  modlitwą,  módlmy 
 się do Matki Najświętszej o szczególną opiekę nad nim i naszym wspólnym Dziełem. 

 Ks.  Stanisław  Olszówka  ,  duszpasterz  Wspólnot  diecezji  sandomierskiej,  we  wprowadzeniu  do  czuwania 
 powiedział:  Jest  taki  obraz,  który  znajduje  się  w  rzymskim  kościele  przedstawiający  Pana  Jezusa  z  Sercem 
 na  dłoni  tak,  jakby  chciał  dać  nam  to  Serce.  Ktokolwiek  patrzy  na  ten  obraz,  czuje,  że  to  Serce  daje  mu  się 
 w  życzliwym  geście.  I  nie  można  wobec  tego  gestu  pozostać  obojętnym,  ponieważ  Serce  przyciąga  nas 
 do  siebie.  Serce  Jezusa  zdaje  się  mówić  z  naciskiem:  daj  mi  swoje  serce,  jak  Ja  tobie,  daję  Moje  Serce. 
 Wymiana serc niech się stanie obrazem Waszego czuwania. 

 Bp  Janusz  Mastalski  rozważanie  apelowe  oparł  na  fundamencie  trzech  cnót  Boskich:  wiary,  nadziei 
 i  miłości.  Nawiązał  do  trzech  gestów  pocałunku  Krzyża  domagających  się  od  nas  konkretnych  czynów. 
 Na  zakończenie  modlitwy  apelowej  bp  Janusz  zawierzył  Bożemu  miłosierdziu  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji 
 Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa,  cytując  słowa  papieża  Franciszka:  Nie  bójmy  się  zbliżyć  do  Niego,  ma 
 miłosierne  Serce,  jeśli  pokażemy  Mu  nasze  wewnętrzne  rany,  nasze  grzechy,  On  zawsze  nam  przebaczy,  bo 
 jest samym Miłosierdziem.  h�ps://intronizacjanspj.pl/  . 
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 O  godz.  23.00  bp  Janusz  Mastalski  przewodniczył  Eucharys�i,  a  w  koncelebrze  byli:  o.  Andrzej  Zając 
 oraz księża opiekunowie Wspólnot z poszczególnych diecezji. 

 W  homilii  bp  Janusz  Mastalski  ukazał  trzy  prawdy  o  Krzyżu.  Pierwsza  prawda  :  Narzekanie  zwiększa  ciężar 
 krzyża.  Druga  prawda:  Jezus  jest  przewodnikiem,  jest  Panem.  Trzecia  prawda:  Jezus  jest  nadzieją.  Homilię 
 zakończył  słowami:  Należy  zaufać  Chrystusowi,  przyznawać  się  do  Niego,  który  jest  naszą  nadzieją  (...),  bo 
 nadzieja  nigdy  nie  umiera.  Dbajcie  o  wzajemne  przyjaźnie,  kontakty  a  wtedy  będziemy  ludźmi,  którzy  pokażą 
 innym, co to znaczy Wspólnota, a przecież na tej Wspólnocie opiera się Kościół.  h�ps://intronizacjanspj.pl/  . 
 Ogólnopolskie  Czuwanie  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  zakończyło 
 się o godz. 5.00 rano  Mszą św. pod przewodnictwem o. Janusza M. Andrzejewskiego OP. 

 17  -  24  września  2022  r.  pielgrzymka  do  Medjugoria  pod  duchową 
 opieką  o.  Andrzeja  Zająca  CSsR.  Głosił  on  konferencje  o  Czcigodnej 
 Sł.  Bożej  Rozalii  Celakównie  i  Dziele  Intronizacji.  Organizatorem 
 pielgrzymki  był  animator  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  w  diecezji 
 bielsko - żywieckiej Jan Zemczak. 

 17  września  2022  r.  dzień  skupienia  w  Wasilkowie  w  parafii 
 Przemienienia  Pańskiego  (diecezja  białostocka)  poprowadził 
 o.  Waldemar  Sojka  CSsR.  Tematem  przewodnim  spotkania  były  słowa: 
 <<  Cóż  bowiem  za  korzyść  odniesie  człowiek,  choćby  cały  świat  zyskał, 
 a  na  swej  duszy  szkodę  poniósł?  >>  (Mt  16,26).  W  spotkaniu  uczestniczyło  20  osób  w  tym  dwóch  kapłanów 
 z  Wasilkowa.  W  homilii  i  konferencjach  o.  Waldemar  Sojka  przedstawił  życie  i  przesłanie  Czcigodnej  Sł.  Bożej 
 Rozalii  Celakówny  oraz  odniósł  się  do  kultu  Bożego  Serca  ukazanego  w  jej  pismach.  Podczas  spotkania 
 z  animatorką  diecezjalną  omówiono  sprawy  organizacyjne.  Dzień  skupienia  zakończył  się  uczestnictwem 
 w Drodze Krzyżowej i Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

 18  września  2022  r.  niedzielne  kazania  w  Białymstoku  w  parafii  Ducha  Świętego  głoszone  przez 
 o.  Waldemara  Sojkę  CSsR.  Kaznodzieja  przybliżał  parafianom  ideę  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  oraz  przesłanie 
 Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny. 

 23  września  2022  r.  uroczyste  powołanie  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa 
 w  Ostrowi  Mazowieckiej  w  parafii  Chrystusa  Dobrego  Pasterza  (diecezja  łomżyńska).  Opiekę  duchową 
 nad  Wspólnotą  objął  ks.  Wojciech  Kurek,  a  animatorką  została  Elżbieta  Ślaska.  Wspólnota  adoruje 
 Najświętszy Sakrament w każdy poniedziałek. 

 25 września 2022 r.   wystawienie sztuki teatralnej o życiu Rozalii Celakówny pt. „ Idę śladami Króla 
 królów i Pana panów ” w Łukawcu  w parafii  Miłosierdzia Bożego  (diecezja rzeszowska). 

 30  września  -  2  października  2022  r.  rekolekcje  diecezjalne  w  Konstancinie  dla  Wspólnot  metropolii 
 warszawskiej  poprowadził  o.  Andrzej  Zając.  Do  domu  rekolekcyjnego  “Dobry  Zakątek“przybyli 
 przedstawiciele  Wspólnot  oraz  zainteresowani  Dziełem.  W  drugim  dniu  rekolekcji  animatorka  regionalna 
 Bogusława  Kraszewska  przedstawiła  zadania  Wspólnot.  Rekolekcjonista  omówił:  tajemnice  i  przesłanie  Serca 
 Bożego,  warunki  dobrej  modlitwie  rolę  Maryi  w  życiu  Rozalii  Celakówny  oraz  zasady  budowania  wspólnot. 
 W  katechezie  o  dobrej  modlitwie  rekolekcjonista  omówił  sześć  jej  warunków:  wiara,  wytrwałość, 
 dziękczynienie,  wdzięczność,  pragnienie  poznania  i  wypełnienia  woli  Bożej,  miłosierdzie  i  przebaczenie  dla 
 bliźnim,  pokora.  Na  zakończenie  uczestnicy  dzielili  się  świadectwami  z  rekolekcji  oraz  doświadczeniem 
 życia wspólnotowego. Odpowiedzialną za organizację rekolekcji  była animatorka diecezjalna Urszula Kukwa. 
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 Wspólnotowe zdjęcie z o. Andrzejem Zającem na zakończenie rekolekcji w Konstancinie. 

 Październik 2022 r. 

 2  października  2022  r.  wystawienie  sztuki  teatralnej  o  życiu  Rozalii  Celakówny  pt.  Idę  śladami  Króla 
 królów i Pana panów  w Harcie  w parafii  św. Mikołaja (diecezja przemyska). 

 8  października  2022  r.  dzień  skupienia  dla  młodzieży  i  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji  pod  przewodnictwem 
 bp.  Janusza  Mastalskiego  w  Centrum  Dialogu  w  Toruniu.  Słowo  wprowadzenia  do  uczestników  skierował 
 ks.  Łukasz  Meszyński,  asystent  kościelny  Katolickiego  Stowarzyszenia  Młodzieży  w  diecezji  toruńskiej. 
 Bp  Janusz  Mastalski  w  wygłoszonej  konferencji  omówił  kwes�e  rozczarowań  w  oparciu  o  biblijne  postacie: 
 Jeremiasza,  Judasza  i  Mojżesza  ,  a  także  o  przykłady  z  życia  świętych  i  błogosławionych.  Omówił  i  wyjaśnił 
 kwes�e rozczarowania Bogiem i drugim człowiekiem.  h�ps://intronizacjanspj.pl/ 

 W  kaplicy  seminaryjnej  w  homilii  bp  Janusz  Mastalski  nawiązał  do  słów  z  Ewangelii  św.  Łukasza: 
 <<  Błogosławieni  są  raczej  ci,  którzy  słuchają  słowa  Bożego  i  go  przestrzegają  >>  (Łk  11,28)  .  Biskup  powiedział 
 m.in.:  Co  możemy  dla  tej  Wspólnoty  zrobić  w  momencie,  gdy  wybraliśmy  drogę  ku  Jezusowi  poprzez 
 tę  Wspólnotę.  Budujmy  takie  rodziny  i  Wspólnoty,  które  żyją  radością  harmonii  między  ludźmi  i  radością 
 wiary. Bądźmy ludźmi, którzy potrafią strzec słów:  <<  Pan jest drogą  >>  h�ps://intronizacjanspj.pl/ 
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 Konferencję  na  temat  życia,  przesłania  i  duchowości  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny  poprowadził 
 o.  Waldemar  Sojka.  Koordynatorem  spotkania  była  animatorka  diecezjalna  Jadwiga  Suchorzyńska. 
 Na spotkanie przybyły  animatorki z diecezji częstochowskiej i łomżyńskiej. 

 Spotkanie zakończono Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz wspólnym zdjęciem kapłanów i uczestników. 

 15  października  2022  r.  przedstawiciele  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  brali  udział  w  plenarnym 
 spotkaniu  Rady  Ruchów  Katolickich  w  diecezji  rzeszowskiej  .  Tematem  przewodnim  spotkania  były  słowa: 
 “ Wierzę w Kościół Chrystusowy “. 

 16  października  2022  r.  wystawienie  sztuki  teatralnej  pt.  Idę  śladami  Króla  królów  i  Pana  panów 
 w Rzeszowie - Załężu  w parafii  Matki Bożej Nieustającej  Pomocy. 

 16  -  18  października  2022  r.  jubileusz  XX  rocznicy  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  parafii 
 św.  Bartłomieja  w  Troszynie  (diecezja  łomżyńska).  Rekolekcje  intronizacyjne  poprowadził  o.  Andrzej  Zając. 
 Bp  Tadeusz  Bronakowski  przewodniczył  uroczystej  Eucharys�i  podczas  której  miało  miejsce  odnowienie 
 Aktu  Intronizacji  NSPJ.  Słowo  Boże  wygłosił  o.  Andrzej  Zając.  Proboszcz  parafii  ks.  Tadeusz  Siedlecki  oraz 
 reprezentanci  17-  tu  grup  zawodowych  złożyli  publiczne  wyznanie  wiary.  W  uroczystości  wzięli  udział  księża 
 z  okolicznych  parafii,  animatorka  diecezjalna,  przedstawiciele  Wspólnot  z  diecezji  oraz  licznie  zgromadzeni 
 parafianie. 
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 18  października  2022  r.  Dzień  Pracowników  Ochrony  Zdrowia.  Po  dobowej  adoracji  Najświętszego 
 Sakramentu  w  Kaplicy  Szpitalnej  pw.  Uzdrowienia  Chorych  w  Wysokiem  Mazowieckiem  (diecezja 
 łomżyńska)  ks.  kapelan  Andrzej  Chilicki,  pracownicy  Ochrony  Zdrowia,  chorzy,  animatorka  Dorota  Pawluk 
 wraz  ze  Wspólnotą  przy  kaplicy  szpitalnej  odnowili  Akt  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  czasie 
 Eucharys�i o godz. 14.00. 

 21  października  2022  r.  rozpoczęcie  nowenny  do  Ducha  Świętego  w  intencji  wyboru  opiekuna 
 diecezjalnego  Wspólnot  w  diecezjach:  warszawsko-praskiej,  płockiej  i  archidiecezji  warszawskiej. 
 Wspólnoty  podjęły  9-cio  dniową  nowennę  wraz  z  uczestnictwem  w  Eucharys�i  i  ofiarowaniem  Komunii 
 Świętej w tej intencji. W nowennę włączyły się wszystkie Wspólnoty z metropolii warszawskiej. 

 22  października  2022  r.  powołanie  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  NSPJ  w  Broku  w  parafii  św.  Andrzeja 
 Apostoła  (diecezja  łomżyńska).  We  wspomnienie  liturgiczne  św.  Jana  Pawła  II  miało  miejsce  uroczyste 
 zawierzenie  nowo  powstałej  Wspólnoty.  Opiekę  nad  Wspólnotą  objął  ks.  Jarosław  Hrynaszkiewicz, 
 a animatorką  została Mariola Kotowska. 
 23  października  2022  r.  niedzielne  kazania  w  Rzeszowie  -  Załężu  w  parafii  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy 
 (diecezja rzeszowska)  wygłosił o. Waldemara Sojkę CSsR. 

 23  października  2022  r.  dzień  skupienia  w  Rzeszowie  w  parafii  Chrystusa  Króla.  Konferencje  głosili: 
 o.  Waldemar  Sojka  CSsR  i  ks.  dr  Janusz  Podlaszczak  -opiekun  Wspólnot.  Na  zakończenie  uczestnicy  spotkania 
 obejrzeli przedstawienie o życiu i przesłaniu Rozalii Celakówny pt. „Idę śladami Króla królów i Pana panów” 

 23  października  2022  r.  niedzielne  kazania  w  Myszyńcu  w  parafii  Trójcy  Przenajświętszej  (diecezja 
 łomżyńska)  wygłosił  o.  Andrzej  Zając  CSsR.  W  naukach  przedstawił  Dzieło  Intronizacji  NSPJ  oraz  życie, 
 duchowość i  przesłanie Czcigodnej Sługi Bożej Rozalii Celakówny. 

 24  października  2022  r.  2.  rocznica  śmierci  Eleonory  Ewy  Nosiadek 
 -  Założycielki  Wspólnot  Dzieła  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa. 
 Przedstawiciele  Wspólnot  z  diecezji:  bielsko  -  żywieckiej,  częstochowskiej, 
 krakowskiej  oraz  warszawskiej  uczestniczyli  w  Eucharys�i  w  Bazylice  Najświętszego 
 Serca  Pana  Jezusa  w  Krakowie  w  intencji  zmarłej.  Nawiedzili  grób  Ewy  i  Janusza 
 Nosiadków  i  złożyli  okolicznościową  wiązankę.  Przedstawiciele  poszczególnych 
 Wspólnot łączyli się duchowo podczas Mszy św. transmitowanej przez w Internet. 
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 31  października  2022  r.  IV  rocznica  Intronizacji  NSPJ  w  Warszawie  w  parafii  św.  Franciszka 
 z  Asyżu  (diecezja  warszawsko-praska).  Po  Eucharys�i  sprawowanej  w  intencji  dziękczynnej  za  dar  Intronizacji 
 NSPJ  w  parafii  odmówiono  różaniec  poprowadzony  przez  grupy  parafialne.  W  duchu  dziękczynienia 
 Wspólnota  skierowała  apel  do  parafian,  by  każdy  ofiarował  jedną  godzinę  w  tygodniu  adorując  Najświętszy 
 Sakrament.  Przedstawiciele  Wspólnoty  w  uroczystość  Chrystusa  Króla  Wszechświata  zapraszali  na  adorację 
 Najświętszego Sakramentu. 

 31  października  2022  r.  XX  rocznica  Intronizacji  NSPJ  w  Kuklówce  w  parafii  Matki  Bożej  Częstochowskiej 
 (archidiecezja  warszawska).  26  października  sprawowano  Eucharys�ę  w  intencji  dziękczynnej  za  20  lat 
 trwania na modlitwie i otrzymane łaski. 

 Listopad 2022 r. 

 3  listopada  2022  r.  powstała  grupa  modlitewna  w  Bazylice  -  Sanktuarium  Najświętszego  Serca 
 Pana  Jezusa  w  Warszawie  (diecezja  warszawsko 
 -  praska).  Założycielka  Wspólnoty  Jadwiga 
 Szymanek  uczestniczyła  w  rekolekcjach 
 diecezjalnych  w  Konstancinie. 
 21  października  w  bazylice  sprawowano 
 Eucharys�ę  w  intencji  o  dary  Ducha  Świętego 
 oraz  o  potrzebne  łaski  w  budowaniu  Wspólnoty 
 Dzieła  Intronizacji  NSPJ.  Od  3  listopada 
 ks.  proboszcz  Edmund  Modzelewski  SDB 
 wprowadził  adorację  Najświętszego  Sakramentu 
 w  każdy  czwartek  od  godziny  17.00  do  18.00. 
 Adoracja  prowadzona  jest  przez  grupę 
 modlitewną  z  udziałem  parafian  w  duchu 
 uwielbienia,  dziękczynienia  i  wynagradzania 
 Sercu  Jezusowemu  oraz  prośby  w  intencji 
 rozwoju Dzieła  Intronizacji w Polsce i na świecie. 

 4  -  6  listopada  2022  r.  rekolekcje  dla  animatorów  i  zainteresowanych  Dziełem  Intronizacji  NSPJ 
 w  Rekolekcyjnym  Centrum  Kultury  i  Formacji  Chrześcijańskiej  Quo  Vadis  w  Sandomierzu. 
 Nauki  rekolekcyjne  głosił  o.  Andrzej  Zając  CSsR.  Powiedział  m.in:  Patrzenie  na  Jezusa,  to  patrzenie,  które  nas 
 do  Niego  upodabnia.  Animatorka  diecezjalna  omówiła  realizację  Dzieła  w  rodzinie  i  w  parafii.  Przeżyte 
 rekolekcje  były  wezwaniem  do  modlitwy,  adoracji,  szerzenia  kultu  Serca  Bożego  i  świadczenia  miłości 
 bliźnim.  W  rekolekcjach  uczestniczyło  ok.  50  osób  z  diecezji:  sandomierskiej,  zamojsko-lubaczowskiej 
 i lubelskiej. 
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 5  listopada  2022  r.  pogrzeb  śp.  Lucyny  Emilii  Wiśniewskiej  byłej  posłanki  oraz  założycielki  parlamentarnej 
 Wspólnoty  dla  Intronizacji  NSPJ  zmarłej  śmiercią  tragiczną  30  października.  Przez  ostatnich  16  lat  była 
 zaangażowana  w  Dzieło  Intronizacji  NSPJ  w  diecezji  radomskiej.  Uroczystości  pogrzebowe  miały  miejsce 
 w  Katedrze  Radomskiej  pw.  Opieki  Najświętszej  Maryi  Panny.  Uczestniczyło  w  nich  ponad  50  kapłanów  oraz 
 około 3 tysiące wiernych. 

 Ordynariusz  diecezji  radomskiej  bp  Marek  Solarczyk  przewodniczył  Eucharys�i.  W  homilii  pogrzebowej 
 powiedział:         Dzisiaj  z  nadzieją,  jako  ci  którzy  są  czystego  serca,  stajemy  prosząc  Boga,  aby  mocą  swojego 
 Miłosierdzia  przemienił,  wypełnił,  udoskonalił  to,  co  jest  tajemnicą  duszy  i  serca  śp.  Pani  Lucyny,  aby  mogła 
 oglądać  Boga  w  pełni.  (…)  Nie  zapominajmy  o  jednym,  nie  mówimy  o  kimś  kto  był,  mówimy  o  kimś  kto  jest. 
 Już  nie  będziemy  mogli  do  niej  zadzwonić,  już  nas  nie  pokieruje  w  sposób  namacalny  do  kogoś  innego, 
 ale  jest,  bo  Bóg  jest.  On  żyje,  a  ona  żyje  z  Nim  i  niech  żyje  w  Nim  na  wieki.  W  ostatnim  pożegnaniu 
 z  ramienia  Wspólnot  uczestniczyli:  ks.  Dariusz  Sałek  -  duszpasterz  Wspólnot  diecezji  radomskiej  wraz 
 z  o.  Waldemarem  Sojką  CSsR  i  przedstawicielami  polskich  diecezji.  Na  Cmentarzu  Wojskowym  w  Radomiu 
 śp.  Lucynę  Wiśniewską  w  imieniu  wszystkich  Wspólnot  pożegnała animatorka  diecezji  łomżyńskiej 
 Bogusława  Kraszewska.  Wspólnoty  w  duchowym  darze  złożyły  ofiarę  Mszy  św.  gregoriańskich 
 sprawowanych  od  1  do  30  grudnia  2022  roku.  Otaczamy  zmarłą  pamięcią  modlitewną  i  wierzymy  mocno, 
 że Dzieło, któremu się poświęciła będzie się rozwijać się w naszej Ojczyźnie.  Pokój  Jej duszy! 

 12  listopada  2022  r.  dzień  skupienia  w  Wyszkowie  w  Sanktuarium  św.  Idziego  (diecezja  łomżyńska) 
 poprowadził  o.  Waldemar  Sojka  CSsR.  W  konferencji  przybliżył  życie,  duchowość  i  przesłanie  Czcigodnej 
 Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny  oraz  trzy  wymiary  intronizacji  (osobisty,  rodzinny  i  społeczny).  Bogusława 
 Kraszewska  przedstawiła  zadania  Wspólnoty  przed  zbliżającą  się  uroczystością  XX  rocznicy  Intronizacji 
 w  parafii.  Spotkaniu  przewodniczył  proboszcz  parafii  ks.  kan.  dr  Zdzisław  Golan  oraz  opiekun  parafialnej 
 Wspólnoty ks. Mateusz Krajewski. 
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 13  listopada  2022  r.  niedzielne  kazania  w  Dobrzyjałowie  w  parafii  św.  Stanisława  BM  (diecezja  łomżyńska) 
 wygłosił  o.  Waldemar  Sojka  CSsR.  Przedstawił  Dzieło  Intronizacji  NSPJ  oraz  życie,  duchowość 
 i  przesłanie  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakówny.  Proboszcz  parafii  ks.  kan.  Jan  Soliwoda  zaprosił  wiernych 
 do  zaangażowania  się  w  powstanie  grupy  modlitewnej  wynagradzającej  Bożemu  Sercu.  Animatorka 
 diecezjalna  przekazała  zadania  oraz  materiały  formacyjne.  Przedstawiciele  Wspólnot  z  Jedwabnego 
 i Piątnicy podzielili się świadectwem i objęli patronatem powstającą wspólnotę. 

 19  listopada  2022  r.  bielsko-żywiecka  pielgrzymka  do  Bazyliki  NSPJ  w  Krakowie  na  comiesięczną 
 Eucharys�ę w intencji beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. 

 Pielgrzymi  zwiedzili  Izbę  Pamięci  Rozalii  Celakówny  w  Jachówce  -  miejscu  urodzenia  i  życia  Rozalii. 
 Wspólnoty  z  poszczególnych  diecezji  jako  dar  serca  przekazały  ofiary  na  wyposażenie  Izby  Pamięci 
 i  renowację  pamiątek  po  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii  Celakównie.  Ksiądz  prof.  Władysław  Kubik  SJ 
 złożył serdeczne podziękowanie darczyńcom za ofiary na cele kultu religijnego, które wpłynęły w 2022 r. 

 20  listopada  2022  r.  V  rocznica  Intronizacji  NSPJ  w  Brzezinach  Stojeszyńskich  w  parafii  Miłosierdzia  Bożego 
 (diecezja  sandomierska).  Podczas  Mszy  św.  został  odnowiony  Akt  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana 
 Jezusa  przez  kapłanów,  członków  Wspólnoty  i  obecnych  wiernych,  którzy  publicznie  wyznali  wiarę  i  zaprosili 
 Pana Jezusa do swoich serc i rodzin. 

 20  -  23  listopada  2022  r.  rekolekcje  przed  Intronizacją  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Zambrowie 
 w parafii Trójcy Przenajświętszej (diecezja łomżyńska) przeprowadził o. Andrzej Zając CSsR.  
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 23  listopada  bp  Janusz  Stepnowski  przewodniczył  uroczystej  Eucharys�i  w  asyście  ks.  proboszcza  parafii, 
 ojca  rekolekcjonisty  oraz  diecezjalnych  i  parafialnych  duszpasterzy  Wspólnot.  Podczas  Mszy  Świętej 
 miała miejsce Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym. 

 Proboszcz  parafii  ks.  prałat  Wojciech  Nowacki  wraz  z  kapłanami,  siostra  zakonna  oraz  przedstawiciele 
 25  grup  społecznych  i  zawodowych  złożyli  publiczne  wyznanie  wiary  wypowiadając  słowa  Aktu  Intronizacji 
 NSPJ. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wspólnot, młodzież oraz licznie zgromadzeni parafianie. 

 24  listopada  2022  r.  spotkanie  diecezjalne  animatorów  wspólnot  w  Białymstoku  w  parafii  Wniebowzięcia 
 NMP.  Udział  wzięli:  o.  Andrzej  Zając,  ks.  Stanisław  Walenciej,  duszpasterz  Wspólnoty  parafialnej 
 ks.  Łukasz  Kisielewski  oraz  animatorka  diecezjalna.  Spotkanie  rozpoczęło  się  adoracją  Najświętszego 
 Sakramentu.  Eucharys�a  pod  przewodnictwem  o.  Andrzeja  Zająca  sprawowana  była  w  intencji  rozwoju 
 kultu Bożego Serca i Dzieła Intronizacji NSPJ w archidiecezji białostockiej. 

 26  listopada  2022  r.  dzień  skupienia  w  Dąbrowie  Białostockiej  w  parafii  św.  Stanisława  BM  (archidiecezja 
 białostocka)  poprowadził  o.  Andrzej  Zając  CSsR.  Redemptorysta  przedstawił  kwes�ę  cierpienia  w  życiu 
 Rozalii oraz przyjęcia i wypełniania woli Bożej. W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby. 

 Dzień skupienia rozpoczął się Eucharys�ą, a zakończył Drogą Krzyżową w intencji kapłanów. 

 25-27  listopada  2022  r.  rekolekcje  dla  nauczycieli  w  Białymstoku  w  parafii  Miłosierdzia  Bożego  wygłosił 
 o.  Andrzej  Zając  CSsR.  Przybliżył  Dzieło  Intronizacji  NSPJ  oraz  życie  i  duchowość  Czcigodnej  Sł.  Bożej  Rozalii 
 Celakówny. 

 27  listopada  2022  r.  niedzielne  kazania  w  Tykocinie  w  parafii  pw.  Trójcy  Przenajświętszej  (diecezja 
 łomżyńska)  wygłosił  o.  Andrzej  Zając  CSsR.  W  Eucharys�i  uczestniczyli  przedstawiciele  okolicznych  Wspólnot 
 z:  Czyżewa,  Łap  i  Tykocina.  Następnie  odbyło  się  spotkanie  formacyjne  pod  kierunkiem  o.  Andrzeja  Zająca, 
 ks. proboszcza Jarosława Stefaniaka i opiekuna duchowego ks. Piotra Ćwikły. 
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 27  listopada  2022  r.  wystawienie  sztuki  teatralnej  pt.  Idę  śladami  Króla  królów  i  Pana  panów 
 w  Rzeszowie  w  parafii  Matki  Bożej  Saletyńskiej.  W  sztuce  przedstawiono  historię  życia  Rozalii  Celakówny. 
 Na  zakończenie  ks.  proboszcz  Wojciech  Bober  MS  w  kronice  teatralnej  napisał:  Dziękując  za  piękną  sztukę 
 i  przybliżenie  naszej  parafii  tej  postaci  i  jej  posłannictwa,  polecam  modlitwie  to  dzieło  i  wszystkich,  którzy 
 się dla niego trudzą. 

 Grudzień 2022 r. 

 6  -  7  grudnia  2022  r.  jubileusz  XX  rocznicy  i  odnowienia  Aktu  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa 
 w  Sanktuarium  św.  Idziego  w  Wyszkowie  (diecezja  łomżyńska).  Rekolekcje  przed  Intronizacją  Najświętszego 
 Serca Pana Jezusa  wygłosił  o. Waldemar Sojka CSsR. 

 Bp  Tadeusz  Bronakowski  przewodniczył  uroczystej  Eucharys�i  kończącej  rekolekcje.  Koncelebrowali: 
 ks.  kan.  Zdzisław  Golan,  ks.  prałat  Ryszard  Niwiński  oraz  księża  opiekunowie  Wspólnot.  Homilię  wygłosił 
 redemptorysta o. Waldemar Sojka. 

 Ks.  kan.  Zdzisław  Golan,  proboszcz  parafii  wraz  z  wikariuszami:  ks.  Mateuszem  Krajewskim,  ks.  Krys�anem 
 Piekarskim,  ks.  Karolem  Skrodzkim  oraz  reprezentanci  17  grup  zawodowych  złożyli  publiczne  wyznanie 
 wiary.  W  uroczystości  uczestniczyła  animatorka  diecezjalna  Bogusława  Kraszewska,  odpowiedzialna  za  grupę 
 modlitewną  w  Wyszkowie  Barbara  Wyszyńska,  przedstawiciele  Wspólnot  z  diecezji  oraz  licznie  zgromadzeni 
 parafianie. 
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 8  grudnia  2022  r.  zawierzenie  nowo  powstałej  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana 
 Jezusa  w  Starym  Lubotyniu  w  parafii  Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  (diecezja  łomżyńska). 
 W  czasie  Eucharys�i  nastąpiło  uroczyste  zawierzenie  Wspólnoty  Niepokalanemu  Sercu  Maryi.  Opiekunem 
 duchowym został ks. Janusz Dworakowski, a animatorką Dorota Gumkowska. 

 10  -  11  grudnia  2022  r.  rekolekcje  adwentowe  o  Bożym  Sercu  w  Kowali  w  parafii  św.  Wojciecha  (diecezja 
 radomska)  wygłosił  o.  Waldemara  Sojkę  CSsR.  Za  aprobatą  ks.  Dariusza  Sałka,  diecezjalnego  opiekuna 
 Wspólnot powołano nową animatorkę diecezjalną - Dorotę Kołłątaj. 

 11  grudnia  2022  r.  wystawienie  sztuki  teatralnej  o  historii  życia  Rozalii  Celakówny  pt.  Idę  śladami  Króla 
 królów i Pana panów w Tyczynie  (diecezja rzeszowska). 

 20  grudnia  2022  r.  wydanie  książki  pt.  Intronizacja  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.  Ratunek  dla  Polski 
 i  świata  pod  redakcją  ks.  prof.  dr.  hab.  Janusza  Mastalskiego,  biskupa  pomocniczego  archidiecezji 
 krakowskiej.  Publikacja  zawierająca  homilie  i  konferencje  jest  owocem  X  Jubileuszowego  Ogólnopolskiego 
 Sympozjum Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ, które odbyło się 18-19 czerwca 2022 r. w Krakowie. 

 22  grudnia  2022  r.  powołanie  Wspólnoty  Dzieła  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Ostrowi 
 Mazowieckiej  w  parafii  Opatrzności  Bożej  (diecezja  łomżyńska).  Podczas  Mszy  św.  Wspólnota  złożyła 
 uroczysty  Akt  Intronizacji  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.  Ksiądz  proboszcz  Marek  Gruda  sprawuje  opiekę 
 duchową nad Wspólnotą. 

 Inicjatywy modlitewne Wspólnot w 2022 roku: 

 ●  Kontynuacja modlitwy za  parlamentarzystów. 
 ●  W okresie Wielkiego Postu „Rozważania Męki Pańskiej wg. Luisy Piccarrety mistyczki XX wieku. 
 ●  ofiarowanie postu w intencji pokoju na Ukrainie, w Polsce i na świecie od 2 marca 

 (Środa Popielcowa) do 14 kwietnia (Wielki Czwartek) 2022 r. 
 ●  Udział w ogólnopolskiej nowennie w intencji: biskupów, kapłanów i osób  konsekrowanych, 

 o uszanowanie godności kapłańskiej, a także o przywrócenie niesłusznie odebranej. 
 ●  Uczestnictwo w zamawianych, comiesięcznych Mszach św. w intencji Dzieła Intronizacji NSPJ 
 ●  Udział w 9-cio dniowych nowennach  za wstawiennictwem Czcigodnej Sł. Bożej Rozalii Celakówny. 
 ●  Wielka Ogólnopolska Nowenna Adoracyjna od wigilii Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 

 (13.09. - 20.11.22 r.) do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (106 parafii w Polsce). 
 ●  Ogólnopolska nowenna w intencji biskupów i kapłanów za wstawiennictwem Czcigodnej Sł. Bożej 

 Rozalii Celakówny. 
 ●  Cotygodniowa  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  intencjach:  wynagradzającej  Bożemu  Sercu, 

 beatyfikacji  Czcigodnej  Sł.  B.  Rozalii,  za  biskupów,  kapłanów,  o  powołania  kapłańskie  i  zakonne, 
 za  Ojczyznę,  rodziny,  młodzież,  o  obronę  życia  od  poczęcia  do  naturalnej  śmierci,  o  nawrócenie 
 grzeszników. 

 Bóg  zapłać  arcybiskupom,  biskupom,  kapłanom  i  opiekunom  duchowym  Wspólnot  za  troskę  o  Dzieło  Boże, 
 modlitwę  i  współpracę  w  2022  roku.  Dziękujemy  animatorom  i  członkom  Wspólnot  za  modlitwę  adoracyjną, 
 uczestnictwo  i  organizację  spotkań  modlitewnych  w  diecezjach  polskich  oraz  za  wszystkie  podejmowane 
 inicjatywy i formy apostolstwa. 

 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była  na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen 

 opr. Wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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	Błogosławionych	Świąt	Bożego	Narodzenia	i	Nowego	2023	Roku	

	Arcybiskupom,	Biskupom,	Księżom	Proboszczom,	Kapłanom	i	Opiekunom	Wspólnot,	

	Siostrom	i	Braciom	Zakonnym,	Wspólnotom	i	Rodzinom	

	-		życzymy	błogosławieństwa	Bożego,	opieki	Matki	Najświętszej		i	Świętego	Józefa,	

	życia	w	miłości,	w	pokoju	i	wypełnianiu	woli	Bożej	oraz	poświęcenia	się	w	służbie	

	Dziełu	Intronizacji	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa.	

	Zdrowia,	radości	i	nadziei	płynącej	od	Dzieciątka	Jezus	na	Nowy	2023	Rok	

	-		w	imieniu	diecezjalnych	Wspólnot	Dzieła	Intronizacji	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	

	Ewa	Rokoszewska	

	Teresa	Nowak	

	Bogusława	Kraszewska	

 Boże Narodzenie, 25 grudnia 2022 rok 
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