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 MOST� SACRED HEART OF JESUS �

 ROMAN CATHOLIC CHURCH�

PASTOR: Very Rev. Canon Flix R. M���������

PAROCHIAL VICARS: �

Rev. Steven D. D’A�����; �

Rev. Tadeusz M
����, P�D �

…………………………...............................................................�

DEACONS:�

Domenick A. D�B������#  �

Krzysztof P�)*��   �

………………………...........................................................�

RELIGIOUS SISTERS:�

Sr. Lisa Marie D�S�����, CSSF �

Sr. M. Victoria B�������� CSSF�

Sr. Jadwiga Z�#$�, LSIC�

…………………………...............................................................�

MINISTER OF MUSIC: Jarek K'()�����

PARISH TRUSTEES:�

Joseph C. S���� � Carol A. P�����

P������� C������ P���� ��� �C���� A. K������

�

�

M�� � F��: �

9:00am � 1:00pm�

1:00pm � 2:00pm CLOSED �

Tue, Wed, � 2:00pm � 4:00pm �

Mon, Thu, Fri �2:00pm � 7:00pm�

S������� �

9:00am � 1:00pm�

S�����: CLOSED �

�

tel: (973)777�5124�

office: (973)777�4817 �

tel: (973)777�9505�

fax: (973)815�0176 �

tel: (973)777�4261�

jadwiga_zaremba@yahoo.com�

polskaszkolawallington.com�

mshyouthgroup@gmail.com�

tel: (201)289�1189�

FELICIAN CONVENT:�

27 Dankhoff Avenue, Wallington, NJ 07057�

�

PASTORAL ASSOCIATE:  �

Sr. Lisa Marie D-S./.0-12, CSSF�

RELIGIOUS EDUCATION / FAITH FORMATION:�

6 Bond Street, Wallington, NJ 07057�

DIRECTOR: Sr. M. Victoria B.8092:;9-, CSSF�

POLISH APOSTOLATE / POLISH SCHOOL:�

6 Bond Street, Wallington, NJ 07057�

POLISH SCHOOL PRINCIPAL: �

Sr. Jadwiga Z�����, LSIC�

�

YOUTH GROUP MINISTRY:�

Agata Z���89�:�� ; Jakub Z�� �

�

�

S()*+,(- V/0/1: �

5:00pm (ENG) & 6:30pm (POL)�

S*2,(- ENG: 8:15am, 9:30am, 10:45am, 6:00pm; �

POL: 7:00AM & 12:15PM�

W334,(-5: POL: 7:00am; ENG: 8:00am & 6:00pm�

(6pm Mass on weekdays � except in June, July & August)�

H�������:  Consult the Bulletin �

MASS TIMES:�

CONFESSIONS:�

Weekdays: 7:30am (except Holy Days)�

Saturday:  3:30pm � 4:30pm�

Thursday before 1st Friday: 7 to 8 PM�

First Friday: 4:30pm � 5:30pm�

June 13, 2021�

ADDRESS:� 127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057�

tel: (973)778�7405     fax: (973)815�0175�

mostsacredheart@verizon.net   www.mostsacredheart.org�

    www.mshchurch.com�

   �

PARISH OFFICE HOURS�

��
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 KOŚCIÓŁ RZYMSKO KATOLICKI�

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA�

PROBOSZCZ:�

Ksiądz Kanonik Felix R. M���������

WIKARIUSZE:�

Ks. Steven D. D’A�����; Ks. Dr. Tadeusz M
�����

…………………………...............................................................�

 DIAKONI:�

Domenick A. D�B������#�

Krzysztof P�)*���

…………………………...........................................................�

SIOSTRY ZAKONNE:�

S. Lisa Marie D�S�����, CSSF; �

S. M. Victoria B��������, CSSF;�

S. Jadwiga Z�#$�, LSIC;�

…………………………...........................................................�

ORGANISTA:   Jarek K'()�����

POWIERNICY PARAFIALNI:�

Joseph C. S$��. � Carol A. P2(���

PRZEWODNICZĄCA RADY DUSZPASTRERSKIEJ�Carol A. Kosior�

�

P�� � P�: �

9:00am � 1:00pm�

1:00pm � 2:00pm ZAMKNIĘTE�

Wt. Śr.�2:00pm � 4:00pm�

Pon, Czw. Pt. �2:00pm � 7:00pm�

S�!���:�

9:00am � 1:00pm�

 �

N�"�#�"$�: NIECZYNNE�

�

tel: (973)777�5124�

Office: (973)777�4817�

tel: (973)777�9505�

fax: (973)815�0176 �

tel: (973)777�4261�

jadwiga_zaremba@yahoo.com�

polskaszkolawallington.com�

�

mshyouthgroup@gmail.com�

tel: (201)289�1189�

KLASZTOR SS. FELICJANEK:�

27 Dankhoff Avenue, Wallington, NJ 07057�

�

ASYSTENT DUSZPASTERSKI:  S. Lisa Marie D�S�M�N��#, CSSF�

KATECHEZA:�

6 Bond Street, Wallington, NJ 07057�

DYREKTOR: S. M. Victoria B.8092:;9-, CSSF�

POLSKI APOSTOLAT / POLSKA SZKOŁA:�

6 Bond Street, Wallington, NJ 07057�

DYREKTOR POLSKIEJ SZKOŁY�

S. Jadwiga Z�����, LSIC�

�

ANIMATORZY GRUPY MŁODZIEŻOWEJ:�

Agata Z���89�:�� ; Jakub Z�� �

�

M5J( K/0/1// 2/3,J/31/ (K 5LML)N K/3OJL+3P): �

5:00pm (ENG) & 6:30pm (POL)�

 N/3,J/31(: ENG: 8:15am, 9:30am, 10:45am, 6:00pm; �

POL: 7:00AM & 12:15PM�

D2/ QLK5J.: POL: 7:00am; ENG: 8:00am & 6:00pm�

(Nie ma Mszy św. o 6 wieczorem w czerwcu, lipcu i sierpniu)�

 ŚK/N)(: porządek w Biuletynie �

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH: �  SPOWIEDZI:�

Dni powszednie: 7:30am�

 ( poza świętami)�

Soboty:  3:30pm � 4:30pm �

Czwartki przed I Piątkiem: 7 to 8 PM�

 I Piątek: 4:30pm � 5:30pm�

13 czerwiec 2021 �

ADDRESS:� 127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057�

tel: (973)778�7405fax: (973)815�0175�

mostsacredheart@verizon.net   www.mshchurch.com�

KANCELARIA PARAFIALNA�

�

�
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  We welcome all newcomers to our parish family and invite you to register with us.  As a registered 

parishioner, you will be able to participate in our various ministries, programs and activities.  We can 

only prepare sponsorship certificates for the Sacraments, recommendations for positions, schools and 

character references if you are a registered and participating member of our parish.  Please take the 

time to register at our Rectory.  New parishioners must wait three months before letters of recommen-

dation will be written.�

�

BAPTISMS�

�

Sundays:  1:30 p.m. (Polish) and 2:30 p.m. (English)�

No Baptisms are held during the Lenten Season.�

�

Please call Maggie Thompson our Parish Secretary at 973�778�9405 to make arrangements at least 

one month before. Canon Law states that Godparents are to be Catholics and in good standing with 

the church.�

�

VISITING THE SICK�

�

If a parishioner is in the hospital and would like a priest to visit, please identify yourself when calling the 

Rectory, 973�778�7405, to inform us.  Parishioners who are confined in their homes are usually visited 

once a month by a Priest or Extraordinary Minister of Holy Communion.  Please call the Rectory to 

schedule visitations.�

�

CELEBRATION OF MARRIAGE�

�

Engaged couples are asked to contact the Rectory, 973�778�7405, one year in advance to schedule an 

appointment with a priest or deacon before finalizing their wedding date and reception.�

�

INITIATION OF ADULTS�

�

Any adult who desires to be baptized, receive First Communion or Confirmation is asked to contact the 

Religious Education/Faith Formation Office, 973�777�9505.  RCIA is designed to help a person who 

wishes to become a Catholic or return to the practice of the Catholic faith.  Group meetings are held on 

Thursday at 7:30 p.m. in Sr. Vicky’s Office.�
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Serdecznie witamy w naszej wspólnocie prafialnej i zachęcamy do zarejestrowania się, aby móc skorzystać z 

oferowanych przez nas programów oraz uczestniczyć w życiu naszych licznych wspólnot parafialnych. Tylko 

po zarejestrowaniu się będziesz mógł uzyskać wszystkie potrzebne zaświadczenia do otrzymania 

Sakramentów, rekomendacje potrzebne do uzyskania pracy, do szkół wyższych i innych instytucji. Prosimy o 

zarejestrowanie się w kancelarii parafialnej. Nowo zarejestrowani parafianie będą mogli otrzymać potrzebne 

zaświadczenia i referencje po 3 miesiącach od zapisania się do parafii.�

Chrzty:�

Niedziele: 1:30 po polsku i 2:30 po angielsku�

Nie udzielamy Chrztów w okresie Wielkiego Postu�

Prosimy zadzwonić do Maggie Thompson, naszej parafialnej sekretarki: 973�778�9405, co najmniej jeden 

miesiąc przed planowanym Chrztem. Prawo Kanoniczne wymaga, aby rodzice chrzestni byli praktykującymi Ido-

brymi katolikami.�

Odwiedziny u chorych:�

Jesli parafianin znajduje sie w szpitalu i życzy sobie wizyty księdza, proszę zadzwonić do kancelarii parafialnej: 

973�778�7405 z informacją. Parafianie pozostający na stałe w domach zazwyczaj są odwiedzani raz w miesiącu 

przez kapłana lub nadwyczajnego szafarza z Komunią Świętą. Proszę zadzwonic do kancelarii celem ustalenia 

wizyt.�

Śluby:�

Zaręczone pary prosimy o skontaktowanie się z kancelarią parafialną:973�778�7405, na rok przed planowanym 

ślubem, aby umówić się na rozmowę z księdzem lub diakonem celem omówienia wszystkich ważnych szcze-

gółów ceremonii.�

Sakramenty dla osób dorosłych:�

Dla osób dorosłych pragnących przyjąć Chrzest, Komunię Świętą, lub Bierzmowanie; prosimy zadzwonic do 

RCIA: 973�777�9505. Jest to program specjalnie przygotowujący osoby dorosłe do sakarmentów, lub powrotu do 

praktyk Kościoła Katolickiego. Grupy tych osób spotykają się w czwartki o godz. 7:30 w biurze u Siostry Vicky.�
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The	Eleventh	Sunday	in	Ordinary	Time�

Saturday (Sobota) � June 12

th

�

 5:00PM +Rosalie D’Andrea ��Rosary Confraternity  �

 6:30PM +Wacław Orzechowski ��syn Dariusz z rodziną�

�

                      �

Sunday (Niedziela) � June 13

th

�

The Eleventh Sunday in Ordinary Time�

  7:00AM +Krystyna Bladek ��Joanna Bednarz�

  8:15AM +Patricia Nitek ��Lo�e Zawadzki�

  9:30AM +Dominika Król ��family�

10:45AM +Boleslaw,+Wladyslawa Bernat �

                    ��Teresa Czernawska�

12:15PM  +Darius Dudzic (18A) ��rodzina�

  6:00PM  +Rosalie D’Andrea �

                        ��Polish Lectors �

�

�

Monday (Poniedziałek) � June 14

th�

7:00AM +Adam Olszowy �rodzina Bieniek �

8:00AM +Vincent Massimo ��Linda & Joseph Smith�

    �

�

�

 Tuesday (Wtorek) � June 15

th

�

 7:00AM +Dominika Król ��Robert  i Anna Bury�

 8:00AM +Casmira Sudol (A) �MaryJane�

 �

�

 �

 Wednesday (Środa) � June 16

th

�

   7:00AM +Kazimierz Herdzik �rodzina             �

   8:00AM +Lo5e Lapinski �Maria�

  �

�

�

  Thursday (Czwartek) � June 17

th

�

   7:00AM Boże Błogosławieństwo �

                  dla Małgorzaty i Jacka Żak �rodzice�

   8:00AM +Brian Thomas Willing �friends                             �

  �

  �

�

�

  Friday (Piątek) � June 18

th 

�

   7:00AM +Franciszek Motyka �rodzina �

   8:00AM +John, +Emily Trawinski�

                 �Richard, Jane and Tricia Naipawer�

			�

�

�

�

Saturday (Sobota) �  June 19

th�

  Saint Romuald, Abbot �

    

7:00AM +Józef, +Edward Wilk �siostra�

   8:00AM +Catherine Glowacki �Linda & Joseph Smith                �

�

� �

�

Saturday Evening Vigil Mass�

 5:00PM +John PronBker, +Thomas V. Linehan, Sr. �

                 �Joan & Alan Pron+ker �

 6:30PM +Maria Wos �Maria z rodziną�

�

�

    �

Sunday (Niedziela) � June 20

th

�

 Twel,h Sunday in Ordinary Time�

   7:00AM +Kazimierz Stolarz �brat z rodziną�

   8:15AM +Michael Zawadzki �daughter�

   9:30AM +Kazimierz Labno �children and grandchildren �

 10:45AM +Franciszek Motyka, +Edward Bednarz �family�

  12:15PM +Anna Michalak �wnuczka z rodziną�

    6:00PM +Michael Kasica, Sr. �wife and son�

                        �

     �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Memorial Offerings 

A���� H�	� 
 W�� which will be consecrated during Mass has  been �

offered in loving memory of�

�

+Rosalie	D’Andrea	�

�Rosary	Confraternity	�

�

T�� S������� L��� C���� which lights the Blessed�

Sacrament Chapel has been offered in loving memory of�

�

+Jan	Dul�

�wife	and	children	�

�

�

₊₊ P����� ���� � � !" �� #"  "�$� %&�% ₊ ₊�

₊R�$. P�!�� P" )* C�  V  �

��
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MSH News, Happenings & Upcoming Events�

Saturday, June 18

th

 & Sunday, June 19

th

�

�� Blessings of cars, vans and motor vehicles ��Parking Lot��

A er all Weekend Masses (weather permi&ng)�

O� JH�� 13, 2021�

We Joyfully Welcome Our Newly Bap�zed:�

D������� M�
�� S�����

S������� W�������

�

��

�

�

�

Faith Forma
on News�

  New registra�ons are being accepted at this �me.  Registra-

�on forms can be picked up at the Rectory during regular 

business hours. You need to be a registered member of Most 

Sacred Heart of Jesus Church. A copy of your child’s Bap�smal 

cer�ficate must be presented at the �me of registra�on.�

     Registra�on and re�registra�on fees are as follows:�

� � $125 � one child�

� � $175 � two children�

� � $225 � three or more children�

     A;er June 18th,  if you haven’t registered for 2021�2022, 

there will be a $50 late fee.             �

�

�

�

�

Wedding Banns 

6/25/2021 

Magdalena Anita Dabal  

&  

Tomasz Mirosław Szast 

��
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We are starting the 6th pilgrimage!�

We cordially invite you to join our sixth interstate bicycle pilgrimage, “Faithful in the 

Faith on the Bike”, to the American Czestochowa. This year’s pilgrimage is being 

held July 12�18, 2021 and will cover 5 states and last 7 days. It will begin in Boston, 

MA with route of around 350 miles (560 km). Organizing and defining the route 

takes much effort. Depending on your abiliLes, you will decide where you will join 

the pilgrimage. We invite all those who have parLcipated in previous pilgrimages 

and encourage new pilgrims to join us. I am asking for your prayers that our pilgrim-

age be safe and successful. For more info please visit our website: 

www.narowerze.us�

�

Ruszamy z VI pielgrzymką !�

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na VI 

Międzystanową Pielgrzymkę Rowerową „Wierni w Wierze 

na Rowerze“ do Amerykańskiej Częstochowy. Pielgrzymka w tym roku odbędzie się w dniach 

12�18 lipca 2021. Będziemy startować z Boston MA, przemierzymy 5 stanów w ciągu 7dni, 

trasa będzie miała 350 mil (560 km). Jak co roku, każdy z Was może sam wybrać miejsce 

startu�

w zależności od własnych możliwości. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich 

ubiegłorocznych pielgrzymów ale również zachęcam nowych. Serdecznie proszę o modlitwę 

w intencji naszej pielgrzymki, aby wszystko i wszyscy których spotkamy po drodze byli nam 

przychylni.�

W czasie pielgrzymki nocujemy w budynkach kościelnych, gdzie mamy dostęp do prysznicy i 

ubikacji.�

W ciągu dnia otrzymamy śniadanie, obiad kolacje również zimne i gorące napoje. �

Zapraszamy wszystkich chętnych którzy posiadają rower i ochotę do wzięcia udziału w 

pielgrzymce. Każdy może wybrać skąd chce wyruszyć i ile dni chce jechać. Nocleg jest 

zapewniony każdy uczestnik musi mieć śpiwór i karimate. Na miejsce spotania można 

przyjechać dzień wcześniej i przenocować w kościele, nocleg jest zapewniony dla osób które 

nie mają możliwości dotrzeć rano na miejsce zbiórki.�Obowiązkowo każdy musi jechać w 

kasku rowerowym i posiadać zapasową dętkę do swojego roweru.�Każdy uczestnik pielgrzymki bierze na siebie pełną odpowiedzi-

alność za siebie i innych uczestników pielgrzymki. Na trasie otrzymamy wyżywienie, śniadanie, obiad, kolacje i napoje. �

�
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      Serce nie jest jedynie organem warunkującym życie człowieka. Serce 

stanowi symbol. Mówi ono o całym wewnętrznym życiu.osoby.�

Litania jest jedną z wielu praktyk pobożnych ku czci Bożego Serca. Warto, więc przypomnieć sobie, w jaki sposób powstała i jakie są jej 

główne myśli, by jeszcze pobożniej ją odmawiać. Dzięki niej można kontemplować miłość Serca Pana Jezusa i niepojęte bogactwa 

Chrystusa oraz odwieczny plan zbawienia ukazany nam przez tę litanijną modlitwę. Można wraz ze św. Pawłem Apostołem ogarnąć 

ludzkim umysłem: czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę (Ef 3, 

14�19).�

Aby Litanię do Serca Jezusowego dobrze zrozumieć, należy przenieść się do środowiska, w którym powstała i została rozpowszech-

niona.�

Oto krótka historia jej powstania. W 1720 roku Marsylię nawiedziła straszna epidemia cholery. Biskup tego miasta, oprócz pomocy 

charytatywnej, z jaką spieszył doświadczonym zarazą, starał się także pomóc duchowo swoim wiernym przez specjalne modlitwy 

błagalne i pokutę. Specjalnym dekretem zarządził uroczyste poświęcenie swej diecezji Sercu Jezusa i wieczysty obchód święta ku Jego 

czci. Akt poświęcenia odmówiono 1 listopada 1720 roku w czasie uroczystej ceremonii przebłagalnej. Od tej chwili epidemia poczęła 

szybko ustępować. Biskup zarządził też dodatkowe procesje pokutne i nakazał w 1721 roku odprawianie uroczystej nowenny do 

Najświętszego Serca Jezusowego. Odmawiano ten akt codziennie i wzywano ratunku u Pana Jezusa przez adorację wieczystą i litanię, 

która została ogłoszona drukiem w 1718 roku. Autorką i przekazicielką tej litanii była s. Anna Magdalena Remusat. Po ustaniu zarazy 

marsy1czycy odmawiali nadal tę litanię z wdzięcznością za ocalenie.�

Zanim dekret rzymskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego, wydany dopiero w 1899 roku, rozciągnął ją na cały Kościół, prawie przez 150 lat 

litania była odmawiana w diecezjach: Marsylia, Autun i Annecy. Odmawiano ją również w klasztorach Wizytek i Jezuitów.�

Litania do Serca Jezusowego składa się obecnie z 33 wezwań na cześć 33 lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Siostra Anna Magdale-

na ułożyła litanię z 27 wezwań, w tym 12 zaczerpnęła od o. Jana Croiset SJ, który już w 1691 roku w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i 

dał początek tej pięknej modlitwie, 6 zaś dodała rzymska Kongregacja przy ostatecznym zatwierdzeniu litanii.�

Układ wezwań litanii do Bożego Serca jest logicznie zestawiony. Można w niej wyróżnić trzy grupy wezwań: pierwsza grupa dotyczy 

stosunku Jezusa do Ojca i Ducha Świętego, ukazane jest Serce Jezusa w relacji do całej Trójcy Przenajświętszej (1�7); druga dotyczy 

przymiotów Serca Jezusowego (8�16); trzecia grupa kładzie akcent na stosunek Bożego Serca do ludzi (17�33).�

Wezwania litanii mają głębokie odniesienie do Pisma Świętego. Większość z nich jest prawie dosłownym cytowaniem Biblii, a inne bio-

rą z niej natchnienie. Każde wezwanie zostało poprzedzone zwrotem Serce Jezusa. Wypowiadając te dwa słowa mamy na myśli 

samego Chrystusa, który kocha nas swoim Sercem. Jan Paweł II w swoim pierwszym przemówieniu poświęconym Sercu Jezusa w 1979 

roku ukazał nam głębię znaczenia tego określenia. Powiedział: Serce nie jest jedynie organem warunkującym życie człowieka. Serce 

stanowi symbol. Mówi ono o całym wewnętrznym życiu osoby. W wielu następnych wystąpieniach powracał do tej myśli: Serce jako 

centralny organ ludzkiego organizmu Chrystusa jest równocześnie prawdziwym symbolem Jego wewnętrznego życia: Jego myśli, Jego 

uczuć (1982 rok); Kiedy mówimy: Serce Jezusa Chrystusa � zwracamy się przez wiarę do całej chrystologicznej tajemnicy: tajemnicy 

Boga�Człowieka. Serce Jezusa Chrystusa stanowi wielkie i nieustanne wołanie, jakie Bóg kieruje do ludzkości, do każdego ludzkiego 

serca (1984 rok). Czciciele Serca Jezusowego, odmawiając tę litanię, mają zawsze przed oczami głęboką treść teologiczną, którą ona 

zawiera. Do każdego wezwania dodajemy błagalne: zmiłuj się nad nami, będące wołaniem o miłosierdzie i potrzebne łaski, tak dla 

poszczególnych osób, jak i całego Kościoła. Dzisiaj w niektórych wspólnotach zamiast zmiłuj się nad nami powtarzanych po poszczegól-

nych wezwaniach, powtarza się słowa: naucz nas kochać. Można niekiedy używać tego nowego wezwania. Wydaje się, że ono pozwoli 

nam jeszcze głębiej przeżywać litanię do Bożego Serca i nauczy nas takiej miłości, jakiej wzorem jest Serce Jezusa.�

Modlitwa końcowa po litanii swoją treścią odpowiada okolicznościom historycznym, w jakich została pierwszy raz publicznie odmówio-

na. Mieszkańcy Marsylii, dotknięci zarazą, błagają, by Bóg dał się przebłagać przez hołdy i zadośćuczynienia składane w imię Serca 

Jezusowego.�

�

Kościół, rozciągając tę modlitwę na cały świat i na wszystkie czasy, przypomina, że grzechy ludzi są przyczyną klęsk duchowych, które 

niekiedy są gorsze od chorób ciała. Dlatego ciągle potrzebne jest wołanie o miłosierdzie dla całego świata i modlitwa wynagradzająca. 

Grzech bowiem przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego ludzkie serca. Grzech jest wielkim złem w całym swoim 

wielorakim wymiarze, poczynając od pierworodnego, poprzez wszystkie grzechy osobiste każdego człowieka, poprzez grzechy społec-

zne, grzechy, które obciążają dzieje całej ludzkości" � mówił Ojciec Święty w Elblągu w 1999 roku. Tam też zwrócił się z apelem: 

Wynagradzajmy Sercu Bożemu za grzechy popełnione przez nas i naszych bliźnich. Wynagradzajmy za odrzucenie dobroci i miłości Bo-

ga.�

�

W każdy pierwszy piątek miesiąca i Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego po litanii jest odmawiany akt poświęcenia całego 

rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu. To modlitwa papieża Leona XIII, przez którą poświęcił on całą ludzkość Jezusowi Chrystusowi w 

nadchodzącym XX wieku. Natomiast w czasie nabożeństw czerwcowych po odmówionej lub odśpiewanej litanii dodajemy jeszcze anty-

fonę: Do Serca Twojego uciekamy się... �
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