Кладовищі. Бог постійно підтверджує обраність
Розалії, роздаючи за її посередництвом великі
благодаті. На даний момент Розалія Целак отримала
титул Слугині Господньої, а процес її беатифікації
триває вже в Апостольській Столиці.

Місіонерка Інтронізації
Найсвятішого Серця Ісуса і Його культу
Слугиня Господня ( Раба Божа) Розалія Целак
народилася 19 вересня 1901 року на Підгаллі в дуже
релігійній сім'ї. Вже з юних років серце Розалії палало
любов'ю до Господа Ісуса, а день Св. Причастя приніс
їй незабутній досвід Божої присутності. Розалія також
відчувала на собі постійний захист Божої Матері, яка
вела її дорогами духовного життя. У 17 років дівчина
склала індивідуальну обітницю цнотливості. У 19 років
Розалія увійшла в "ніч духа", під час якої пережила
великі страждання та муки. Протягом 6 довгих років
страждає від нападу злого духа, відчуває жах
засудження і бачить пекло. Цей болючий досвід,
виявиться у планах Божих дуже важливим, адже в
наступні роки змусить Розалію почати героїчну
боротьбу за порятунок від осуду кожного грішника і
допоможе їй виконувати місію з порятунку Польщі і
світу від покарання відчуження. У 1924 році Розалія
переїхала до Кракова. Вона хотіла піти в монастир,
однак, послухавши Ісуса, прийняла роботу в Лікарні
св. Лазаря у дерматовенерологічному відділенні. Ця
робота була для неї дуже важкою. Вона багато
страждала, дивлячись на гріховне життя пацієнток.
Щоб випросити вмираючим благодать покаяння,
Розалія працювала понад сил, і постійно молилася.
За роки служіння і жертв Розалія все більше і більше
зростала духовно. Щоденно приймала участь в
Євхаристії і отримувала Святе Причастя.
З 1930 року бачила багато пророчих видінь, через які
була попереджена про необхідність визнання віри
Польським Народом в Ісуса Христа. Через Розалію
Господь Ісус закликав до того, щоб Польща першою
здійснила Акт Інтронізації Найсвятішого Серця Ісуса за
участю державної влади і церкви. Від виконання цієї
умови та відмови від гріхів залежав порятунок Польщі
та інших країн світу. Розалія померла в ореолі святості
13 вересня 1944 року. ЇЇ поховано на Раковицькому

ІНТРОНІЗАЦІЯ НСІ є актом віри і декларацією
життя згідно з цією вірою, тобто рішенням істинно
християнського життя. Це вибір Ісуса в таємниці
Його Серця. З любові до Ісуса, ми хочемо жити за
законом Божим. Ми вирішуємо повністю покаятися
перед Богом і ефективно боротися зі своїм власним
гріхом, щоб Господь міг у нашому житті царювати.
Щоб полюбити Ісуса, Його потрібно спочатку
пізнати, що Він для нас зробив з великої любові
(ясла, хрест та Євхаристія), потім довіритися Йому,
вибрати Його (інтронізація НСІ) і присвятити себе
Йому. Інтронізація-це свідома і добровільна відмова
від гріха через любов до Христа. Це установлення
Господа Ісуса на перше місце у своєму житті. Це
введення Бога на престол, а престол цей повинен
бути всередині людини, її сімейне та суспільне
життя. Інтронізація є вступом до життя
присвяченого Божому Серцю. Присвячення-це
молитва людини за себе, за когось або за інших.
Можна когось присвятити Божому Серцю, але
зробити за когось інтронізацію не вдасться. Тому
що інтронізація-це акт віри, тісно пов'язаний з
відмовою від гріхів, а цього ніхто за мене зробити
не може. Насамперед, отже, Божественне ТИ, тобто
інтронізація, а потім присвячення Божому Серцю,
тобто я і мій спосіб життя, життя за законом
Божим.
Акт інтронізації Найсвятішого Серця Ісуса
Христа в житті – це особисте визнання людиною
Христа, розпізнаного через любов, Його Серце.
У цьому акті говориться: Відповідаючи на Любов
Твого Божественного Серця сповідую: Ісусе,
Ти - Цар, Ісусе, Ти - мій Цар, дай мені пізнати
Твою волю, Господи, ось я тут (я виражаю
готовність до виконання волі Божої, тому що через її
виконання Ісус царює в моєму серці). Відповімо на
скаргу Господа Ісуса, звернену до Слугині
Господньої Розалії: „Замало мене люблять! Моя

любов забута, люди її не знають.
Я
обдарую вас моїми благодатями. Я зроблю вас
шедеврами моєї Любові, аби ви мене дуже, дуже
любили за весь грішний світ. Віддайтеся солодкій дії
любові, будьте вірні моїм благодатям."
(Визнання..., с. 72)
ІНТРОНІЗАЦІЯ НСІ В СІМ'Ї - це визнання верховної
влади Серця Ісуса у даній християнській родині. Це
запрошення Ісуса, Царя Любові, до свого дому. Це
визнання віри, любові і бажання вести сімейне життя
згідно з принципами Десяти Заповідей та Євангелії.
Через інтронізацію Спаситель приходить утвердити
своє місце в сім'ї, почесне місце, тому що він- Цар і
повинен царювати в кожному серці, в кожній родині і в
кожній країні. Інтронізація не є актом переходу або
красивою церемонією. Інтронізація-це є і має бути
постійним станом життя, щоденним підтвердженням
усіх прав Ісуса. Метою апостольства інтронізації НСІ є
освячення сім’ї. Коли Христос царюватиме у сім'ях, то і
все суспільство стане Христовим.
ІНТРОНІЗАЦІЯ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ.
В посланнях Ісуса до Слугині Господньої, Розалії Целак
йде мова про відання Ісусовому Серцю держав і
народів через Інтронізацію Його Найсвятішого Серця .
Акт Інтронізації НСІ має зробити одночасно церковна
влада з віруючими і світська влада від імені держави.
Наслідком акту інтронізації у національному масштабі є
мислення і дії всіх віруючих згідно з принципами
Десяти Заповідей та Євангелії, так, щоб точкою відліку
був Ісус, а принципи Десяти Заповідей, були враховані
і дотримані, щоб ця Євангелія стала для Поляків
вказівкою в житті, а не гонитвою за справами цього
світу. Тому слід ввести правила цивілізації любові.
Інтронізація НСІ - це чітка воля Господа Ісуса. Він
сказав Розалії: „ Марія дала вам пізнати Моє Серце, а
ви навчайте ваші душі, щоб були подібні до Мого
Серця. Інтронізація не лише формула, зовнішній знак,
вона повинна відбутися в кожній душі... Я хочу
одноосібно панувати у серцях людей..."
(Визнання.., с. 234)

МОЛИТВА ПРО БЕАТИФІКАЦІЮ СЛУГИНІ
ГОСПОДНЬОЇ ЦЕЛАКІВНИ І ВИПРОШЕННЯ
БЛАГОДАТІ ЗА ЇЇ ЗАСТУПНИЦТВОМ
Боже, повний доброти і милосердя до грішників, ми
просимо Тебе, запали наші серця апостольською
ревністю у поширенні відданості Найсвятішому Серцю
Ісуса і Справ, присвячених Його Серцю. Дай нам дух
жертовної любові до хворих і нещасних, яким наділив
Твою слугиню Розалію. Всемогутній, вічний Боже,
джерело всякої святості, ми просимо Тебе про
благодать беатифікації Розалії, щоб ми за її
прикладом і заступництвом, укріплені Світлом
Святого Духа, ставали зрілими католиками і вірно
йшли дорогою Хреста до Воскресіння, в єдності з
Ісусом Христом, Господом нашим. Божественне Серце
Ісуса, благаю, даруй мені за посередництвом Твоєї
слугині Розалії благодаті..., про які я смиренно прошу
Тебе.
Помолитися 3 рази "Отче наш", 3 рази «Радуйся
Маріє», 3 рази Найсвятіше Серце Ісуса, нехай
прийде Царство Твоє.
Новенну слід молитися протягом 9 днів.
Фрагмент проповіді Спільнотам для Інтронізації
Найсвятішого Серця Ісуса J. E. о. Єпископа Йоана
Вонтроби, проголошеної під час служби Божої в
урочистість Найсвятішого Серця Ісуса 27 червня
2014 року в Кафедральному Соборі м. Жешува: „Цю
практику систематичного поклоніння Христу в
Пресвятих Дарах приймають плідно і з радістю, члени
Спільнот для Інтронізації Найсвятішого Серця Ісуса.
Щотижня, запросивши також інших осіб, стають на
коліна перед Святими Дарами
щоб вшанувати, прославити, щоб ось так просто
пригорнутися до Ісусового Серця, але в той же час,
щоб відшкодувати Божому Серцю за гріхи особисті,
сімейні та національні. І одночасно помолитися про
те, щоб Христос зацарював в наших серцях. Ми
вдячні також тим спільнотам, які для нас випрошують
необхідні благодаті, котрі дають прекрасне свідчення
любові до Христа, котрі відкриваються на благодаті,
що випливають з Його пробитого Серця".

СПІЛЬНОТА ДЛЯ ІНТРОНІЗАЦІЇ НАЙСВЯТІШОГО СЕРЦЯ
ІСУСА, ЦАРЯ НАД ЦАРЯМИ І БОГА НАД БОГАМИ
ЗНАК СПІЛЬНОТИ: образ Христа Царя в короні, з

видимим Серцем, права рука піднята для
благословення, в лівій руці скіпетр.
МЕТА СПІЛЬНОТИ: поклоніння Святим Дарам,
відшкодування НСІ за гріхи особисті, сімейні і
соціальні, поширення Царювання Божого в
людських серцях, родинах, парафіях, містах і
батьківщині через Інтронізацію Найсвятішого
Серця Ісуса, підготовка сімей, парафії і міста до
Інтронізації НСІ в національному масштабі.
ЗАВДАННЯ СПІЛЬНОТИ: щотижневе поклоніння
Пресвятим Дарам (фіксований термін узгоджений
з настоятелем), раз в місяць Св. Меса в намірі
репарації та інтронізації НСІ в особистому,
сімейному і суспільному житті, щорічне
відновлення інтронізації НСІ в парафії в річницю
цього акту, долучення до парафіяльних справ.
ЧЛЕНИ СПІЛЬНОТИ: охрещені, після
миропомазання, можуть належати до інших
спільнот. Вони приймають посвячення НСІ і
визнають Ісуса Царем свого життя. Вони
намагаються жити в стані освячуючої благодаті.
Щодня моляться. Беруть участь у щотижневій
адорації Пресвятих Дарів. Один раз в тиждень, в
будній день, беруть участь у Святій Месі.
Виїжджають на реколекції, симпозіуми і чування,
організовані Спільнотою. Вони є апостолами справ
Інтронізації НСІ. Не ведуть жодної політичної
діяльності.
ПРАВИЛА СПІЛЬНОТИ: працювати в межах
парафії, за згодою і під наглядом отця настоятеля
(не має можливості для існування поза
парафіяльною спільнотою), підтримувати зв’язок зі
Спільнотою краківською (материнською
спільнотою), приєднатися до ініціативи узгодженої
із краківською Спільнотою.
Зацікавлені Справою Інтронізації НСІ, будь ласка,
зв'яжіться з нами: Спільнота для Інтронізації НСІ
31-462 Краків, вул. Пілотув, 28/23,
тел. 12 412 61 05,
Жешув собор tel. 17 8574833, 720 107 327
Архівні записи радіопередач на інтернет сторінці.:
www.parafia.lutoryz.pl або
www.katedra.rzeszow.pl

Господь Ісус, являючись Розалії, неодноразово
казав про свою любов до людей: „Говори, дитино,
завжди і скрізь, що я-Любов. Немає такої перешкоди,
яка б стримала мене від обдарування душі, якщо ця
душа з безмежною довірою наближається до мене,
шукає мене, і тільки мене хоче любити, і чим більше
вона хоче мене любити, тим більше вона отримає...
Не бійтеся довіряти моїй безмежній любові, доброті і
милосердю. Я безмежно обдаровую душі."
Господь Ісус також скаржився на байдужість людей:
„Замало мене люблять. Так,не люблять мене, люди
зневажають мене, а я їх так люблю... Страшну образу
і біль завдають мені нечисті гріхи, вбивства (дітей) і
страшна ненависть, яка не знає що таке любов до
ближнього свого, тому втішайте мене, відплачуйте за
цих грішників."
Ісус сказав Розалії: „Я сьогодні розкрию тобі
таємницю страждання. Страждання є настільки
великою благодаттю, що ніхто з людей не в змозі
оцінити всю її глибину до кінця, вона є більшою, ніж
дар творити чудеса, тому що через страждання душа
Мені віддає те найдорожче – свою волю, яку через
страждання з любов’ю приймаю. Цю неоціненну
благодать я даю тільки душам, яких особливо кохаю.
Радій, що ти, моя дитино, належиш до тих обраних
душ. Але маєш бути дуже смиренною." („Розалія
Целаківна. Визнання внутрішніх переживань" WAM
Краків, 2007 р.)

