Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
CZERWIEC

Skrzyknięcie

Kalendarz liturgiczny w miesiącu czerwcu daje nam kilka ważnych wydarzeń, które dają świetną okazję
do zorganizowania skrzyknięcia. Oto propozycje:
1. 3 czerwca – Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Weź udział lub zorganizuj czuwanie modlitewne w parafii lub wspólnocie.
Można wykorzystać pomoce duszpasterskie przygotowane na ten miesiąc w programie
#zejdzzkanapy lub skorzystać z:
http://adoremus.pl/index.php?page=piecdziesiatnica
http://adoremus.pl/index.php?page=celebracja-wierze
http://rokwiary.diecezja.pl/files/Czuwanie-Wierze%20w%20Ducha%20Swietego.pdf
2. 15 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Boże Ciało to dzień poświęcony kultowi Najświętszego Sakramentu. Procesja z Najświętszym
Sakramentem oraz adoracja to najbardziej powszechne formy kultu Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa. Obecnie coraz popularniejsze stają się też koncerty chwały organizowane w tym
dniu.
3. 17 czerwca – Wspomnienie liturgiczne św. Brata Alberta.
W Roku Świętego Brata Alberta warto poszukać ciekawej formy uczczenia tego Świętego. Można
np. z grupą przyjaciół przygotować inscenizację fragmentów sztuki Karola Wojtyły Brat naszego
Boga, odwiedzić ośrodek prowadzony przez Fundację im. św. Brata Alberta lub Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta. Ciekawą formą może też być podjęcie się zadania charytatywnego
inspirowanego mottem życiowym św. Brata Alberta ,,Powinno się być jak chleb, który dla
wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest
głodnym”.
4. 23 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Podczas jednego z objawień św. s. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus ukazał Swoje Boskie
Serce mówiąc: ,,Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie oszczędzając siebie,
całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby im okazać swoją miłość. Przeto żądam od ciebie,
aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione święto - szczególnie po to,
by uczcić Moje Serce przez Komunię Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu
wynagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach”. Po wielu trudach
i przeciwnościach, papież Klemens XIII w roku 1765 zatwierdził święto i nabożeństwo do
Najświętszego Serca, a w 1856 r. Pius IX rozciągnął je na Kościół powszechny. Warto w tym dniu
uczcić Najświętsze Serce naszego Pana.
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