
Dzień Dobry 

 

Temat: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

W piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzimy jak co rok Uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

 

Do najbardziej znanych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa należy św. Małgorzata 

Maria Alacoque (1647-1690). Przez nią po raz pierwszy Jezus zapragnął ukazać światu Swoje 

Serce, zwracając się do niej w klasztorze Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paray-le-

Monial. 

 

Objawienia dane św. Małgorzacie jako deska ratunku 

 

  27 grudnia 1673 roku w trakcie pierwszego objawienia, jakie miała św. Małgorzata, 

Pan Jezus powiedział jej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może 

dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je 

za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami... W Nim znajdą 

wszystko, czegokolwiek będzie im potrzeba dla uzdrowienia swych dusz z przepaści zguby". 

 

Podczas trzeciego objawienia Pan Jezus ukazał św. Małgorzacie jak wielka jest Jego miłość 

do ludzi i jak bardzo jest ona przez ludzi wzgardzona, żądał też wynagrodzenia: "...jeśliby 

Mnie w zamian choć trochę ukochano, to za nic bym sobie uważał wszystko, co wycierpiałem 

dla ludzi i pragnąłbym, o ile byłoby to możliwe, uczynić dla nich jeszcze więcej; lecz oni na 

wszystkie moje wysiłki czynienia im dobrze odpowiadają oziębłością i wzgardą". 

 

16 czerwca 1675 roku kiedy Małgorzata modliła się przed Najświętszym Sakramentem, 

ukazał jej się Pan Jezus i powiedział: "Spójrz! Oto Serce, które tak bardzo ludzi ukochało i 

które niczego nie szczędziło, by się za nich poświęcić i wyczerpać się w objawach miłości, a 

jako nagrodę odbieram od większości ludzi tylko oziębłość, brak czci, pogardę i 

świętokradztwo w tym Sakramencie Miłości. Ale największy ból sprawia mi to, że serca 

szczególnie mi poświęcone w ten sposób ze mną postępują". "Dlatego żądam, by pierwszy 

piątek miesiąca po oktawie Bożego Ciała był szczególną uroczystością ku czci Serca mego, 

by w tym dniu zbliżano się do Stołu Pańskiego, by mi cześć składano celem wynagrodzenia 

tych wszystkich zniewag, które Serce me spotykają, gdy na ołtarzach przebywam. A ja ci 

powiadam, że Serce moje w obfitej mierze da odczuć swą miłość tym, którzy je czcią otoczą i 

którzy o to starać się będą, by i inni cześć mu oddawali". 



 

 

Sposoby wynagradzania Sercu Jezusowemu 

 

Pan Jezus podał kilka sposobów wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu: 

 

1. Częste przyjmowanie komunii św. w intencji wynagrodzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki 

miesiąca. 

2. Ustanowienie święta ku czci Serca Jezusowego. 

3. Godzina święta - czyli modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby 

towarzyszyć Jezusowi w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać 

miłosierdzie dla grzeszników. 

4. Oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego. 

 

Przenajświętsze Serce będzie zbawieniem świata 

 

Nie możemy pozostawać niewdzięczni i obojętni wobec tego najwyższego przejawu dobroci i 

miłości. Musimy koniecznie zadośćuczynić Przenajświętszemu Sercu, odpowiedzieć na Jego 

apel i rozpowszechnić Jego kult. Nasz akt wynaradzający pozyska nam Miłosierdzie Boże i 

rozliczne łaski niezbędne do zbawienia ludzkości, tak dalekiej od Bożych Przykazań. 

"Zarówno Kościół, jak i społeczeństwo nie mają innej nadziei jak tylko tę pokładaną w 

Przenajświętszym Sercu Jezusa. To ono uleczy całe zło. Módlcie się i rozpowszechniajcie 

wszędzie kult Przenajświętszego Serca, ono będzie zbawieniem dla świata" - powiedział 

Papież bł. Pius IX (1846-1878) do ojca Julia Chevaliera, założyciela zgromadzenia 

Misjonarzy Serca Jezusa, wskazując, że w tym kulcie pokłada on całą swoją nadzieję. 

 

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Boskiego Serca 

1. Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego stanie. 

2. Sprawię pokój w ich rodzinach. 

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. 

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 



7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. 

9. Błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony. 

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. 

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i nigdy Zeń 

wymazane nie będą. 

12. Tym wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca 

przystąpią do Stołu Pańskiego, użyczę łaski ostatecznej wytrwałości w dobrym i 

szczęśliwej śmierci. 

 

Pan Jezus żąda publicznej czci i wynagrodzenia 

 

Podczas objawień w 1689 roku Pan Jezus powiedział do świętej Małgorzaty: "To umiłowane 

Serce będzie królowało wbrew sprzeciwom szatana i jego poddanych. Pragnie ono wejść w 

majestacie i blasku do domów książąt i królów, aby było uczczone i uwielbione w takiej 

mierze, w jakiej było wzgardzone, zbezczeszczone i uniżone w Swej Męce". "Ojciec 

Przedwieczny pragnie wynagrodzić Bożemu Sercu Swego Syna krzywdy i zniewagi, jakich 

doznało w domach możnych tego świata, bóle i upokorzenia podczas Męki; żąda, aby Jego 

panowanie ustaliło się na dworze monarszym". 

 

 

Polska i jej zadanie. 

 

Przed II wojną światową Najświętsze Serce Pana Jezusa za pośrednictwem pokornej i 

skromnej dziewczyny, zwróciło się po raz kolejny, tym razem do narodu polskiego. Rozalia 

Celakówna, pokorna pielęgniarka pracująca w Krakowie, otrzymała szczególną misję. W 

kwietniu 1939 roku Maryja zwróciła się do Rozalii słowami: "Ratunek dla Polski jest tylko w 

Sercu Jezusa, Mojego Syna". Pan Jezus zaś dodał: "Strasznie ranią Moje Najświętsze Serce 

grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji". Rozalia usłyszała też słowa: "Za grzechy i zbrodnie 

(wymieniając zabójstwa i rozpustę), popełniane przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan 

Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się 

tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba 

przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i 

narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek(...)". Polska nie zginie, o ile 

przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się podporządkuje 

pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. Inaczej, Moje dziecko, nie ostoi się.(...) W 

trakcie adoracji w nocy z czwartku na pierwszy piątek, z 5 na 6 grudnia 1940 r. pytała Pana 



Jezusa: "Najsłodszy mój Mistrzu i Panie! Powiedz mi, co Cię najwięcej boli, kto Ci zadał cios 

najokropniejszy?" W odpowiedzi usłyszała: "Moje dziecko! Najbardziej boli Mnie 

obojętność, wzgarda i zdrada kapłanów. Módl się gorąco za nich" Wówczas Pan Jezus 

pokazał Rozalii obojętność, oziębłość, brak zainteresowania i miłości, którą było przepełnione 

Najświętsze Serce Jego w stosunku do Ojca Niebieskiego i dusz ludzkich. - "Módl się, 

dziecko, i składaj ofiary z siebie, by kapłani byli świętymi, a których jest brak. Dlatego tyle 

jest zła, bo nie ma świętych kapłanów". Obok Intronizacji Najświętszego Serca w Polsce, 

aktem publicznym, Pan Jezus nakazał Rozalii przekazanie Jego woli, aby każdy z osobna i z 

całymi rodzinami dokonał aktu Intronizacji Najświętszego Serca. Dla ratowania całych 

społeczeństw, w tym szczególnie Polski, Intronizacja czyli uznanie panowania NSPJ, ma być 

elementem dogłębnego i trwałego odrodzenia duchowego społeczeństw i jednostek. Cześć 

oddawana w ten sposób Sercu Bożemu ma usunąć laicyzm ze społeczeństwa i mocno 

zakorzenić życie prywatne i publiczne w prawie Bożym oraz nauczaniu Kościoła. W ten 

sposób Pan Jezus przez Rozalię Celakównę postanowił przypomnieć o tym, co przekazał św. 

Małgorzacie Marii, z czego dotychczas nie wywiązały się katolickie społeczeństwa. 

 

 Praca w zeszycie 

Pan Jezus podał kilka sposobów wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu, napisz na 

podstawie lekcji jakie to są rzeczy (4 punkty na 2 stronie). 

 

Tomasz Mokrzycki 

 

 
 


