Zobacz film o Sercu Jezusa
Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!
Mamy wyjątkową okazję zobaczenia w kinach na terenie Polski fabularnodokumentalnego filmu o Najświętszym Sercu Jezusowym (będzie wyświetlany od 28
lutego 2020 roku). Jego reżyserem jest Andres Garrigo, a części fabularnej – Antonio
Cuadri. Film powstał w Hiszpanii, a jego producentem jest Goya Producciones.
Pragnę zachęcić wszystkie osoby, którym bliska jest cześć do Najświętszego
Serca Jezusowego, aby skorzystały z tej nadzwyczajnej okazji. Niech nasza obecność
w salach kinowych będzie liczna. Powiedzmy o tym filmie naszym znajomym,
bliskim i niech nasze rodziny i wszyscy Członkowie Apostolstwa Modlitwy wezmą
udział w jego projekcji. Upowszechnianie tego kultu to nasz szczególny obowiązek i
potrzeba serca. Apostolstwo Modlitwy w Polsce objęło nad tym filmem Patronat
Honorowy.
Kiedy Patronka naszego stowarzyszenia, francuska siostra wizytka, św.
Małgorzata Maria Alacoque zastanawiała się, w jaki sposób przekazać ludziom
objawienie o niezgłębionej miłości Jezusa, usłyszała słowa: Ukaż im Moją miłość
pod postacią widzialnego Serca. Niech obraz Mego Serca zostanie wystawiony na
widok publiczny, tak ażeby każdy mógł Je zobaczyć. Nie ma innego znaku, który
mógłby wzruszyć nieczułe ludzkie serca.
Polskę śmiało można nazwać drugą po Francji ojczyzną czci Serca
Jezusowego. O niej pisał już jezuita o. Kasper Drużbicki (1590-1662), jeszcze zanim
doszło do objawień w Paray-le-Monial. Potem tę cześć szerzyli: bł. bp. Sebastian
Pelczar, bł. Honorat Koźmński, św. Siostra Faustyna Kowalska, św. Jan Paweł II,
Służebnica Boża Rozalia Celakówna.
U schyłku XIX wieku kult ten przyjął się w Polsce bardzo mocno między
innymi za sprawą Apostolstwa Modlitwy, przy czym na wielką skalę rozpowszechnił
się zwyczaj poświęcenia rodzin Bożemu Sercu. Cały naród polski aż cztery razy
poświęcono Sercu Jezusowemu (w 1920; 1921; 1951 i 2011 roku). Wciąż żywe są
takie praktyki religijne jak: nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca, uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, nabożeństwo czerwcowe czy Godzina Święta.
Zadbajmy o to, aby Jezus mógł zapisać nasze imiona w swoim Sercu, jak to obiecał
św. Małgorzacie Marii Alacoque. Wszystkim życzę miłego czasu spędzonego w kinie
i niezapomnianych przeżyć z tej projekcji filmowej.
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