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Katecheza 17
Nabożeostwo ku Czci Serca Pana Jezusa.
Cel: Motywowanie uczniów do wyrażania miłości i przyjaźni wobec Jezusa.
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kościół widzi w nabożeostwie znak miłości Boga do ludzi.
Sam Jezus przez to nabożeostwo pragnie uwrażliwid nas na grzech, mobilizowad do walki z nim oraz do
wynagradzania za tych, którzy ranią Boże Serce. „ oto Serce, które tak umiłowało ludzi, a w zamian za to od
większości z nich nic więcej nie otrzymało prócz obelg i niewdzięczności”.
Bóg jest Miłością
Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich sakrament Miłości – Eucharystia. Pan
Jezus pragnie, aby ludzie rozważali głębie Jego miłości. Oczekuje należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz
przebłaganie za grzechy wszystkich ludzi, które ranią Jego Najświętsze Serce.
Bijące serce człowieka oznacza życie, także całego człowieka i to, co w nim najważniejsze. W czerwcu
uczestniczymy w nabożeostwach ku czci Serca Jezusa. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlimy
się o miłosierdzie dla siebie i dla innych ludzi. Chcemy trwad w przyjaźni z Panem Bogiem i Go naśladowad.
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Katecheza 18
Temat: Św. Małgorzata – Maria Alacogue [czyt. Alakok]
Cel: Poznanie historii św. Małgorzaty i pierwszych piątków miesiąca
Pan Jezus wybrał św. Małgorzatę na apostołkę kultu Bożego Serca. Dzięki skromnej zakonnicy nabożeostwo to
rozpowszechniło się na cały świat, a ludzkośd poznała Prawdę o wielkim skarbcu Miłości, jakim jest Serce
Zbawiciela.
Małgorzata urodziła się 22 lipca 1647 r. w burgundzkiej miejscowości Lauthecor, jako piąte dziecko Klaudiusza
i Filiberty. Została ochrzczona 3 dni po urodzeniu.
Gdy miała 4 lata, dowiedziała się od rodziców, że w tabernakulum mieszka Pan Jezus, często nawiedzała
kaplicę lub kościół by się modlid. Małgorzata czuła wielki głód Boda, któremu pragnęła
poświęcid swoje życie.
W wieku 24 lat wstąpiła do zakonu wizytek. 25 sierpnia 1671 r. przywdziała habit zakonny.
W czasie adoracji 27 grudnia 1673r., objawił jej się Pan Jezus, Przytulił ją do swojej piersi i powiedział: „ Moje
Boże Serce płonie tak silną miłością ku ludziom….”
2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata miała widzenie – ujrzała tron, a na nim Serce Jezusa, otoczone koroną
cierniową – to są zniewagi ludzi uczynione Mu przez grzechy ludzkie.
16 czerwca 1675 r. - ukazał się jej Jezus i powiedział: „Żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała
było odtąd świętem na uczczenie Mojego Serca i nabożeostwo do Najświętszego Serca Jezusa Zbawiciela.
Tym wszystkim, którzy przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Komunii św. użyczę łaski
ostatecznej wytrwałości w dobrym i szczęśliwej śmierci.”
Siostra Małgorzata zmarła 17.X.1690 r. Ojciec święty Benedykt XV - 13 maja 1920 r. ogłosił Ją Świętą.
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