Krótka historia nabożeństwa do

Niepokalanego Serca Maryi

Akty strzeliste z odpustami do

Niepokalanego Serca Maryi

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi wynika
z obowiązku oddawania czci Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Ta nierozerwalna miłość Pana Jezusa do Jego Najświętszej Matki prowadzi Go do dzielenia z Nią wszelkich
skarbów, czci i chwały, na jakie zasługuje Jej osoba.

"Moje

Niepokalane
Serce

Lecz Maryja zachowywała te wszystkie
słowa, rozważając
w sercu swoim.
(Łk 2, 19)

• Pod koniec XI w. św. Bernard z Clairvaux wspomina
w jednym z kazań (De duodecim stellis) o regularnym nabożeństwie do Serca Matki Bożej.
• Jan Tauler (†1361) wychwala Serce Maryi jako natchnienie mistyków.
• Św. Bernard ze Sieny (†1444) wnikliwie rozważał dziewicze Serce Matki Bożej.
• Św. Franciszek Salezy wymienia doskonałości tego Ser-

ca, wzór oddania i miłowania Boga, i dedykuje mu swoje
dzieło Theotimus.

•

Św. Jan Eudes (†1681) szerzy nabożeństwo do Serca
Matki Bożej również wśród ludu.

• 13 czerwca 1917 r. Niepokalana mówi Łucji: Pan Bóg życzy sobie zaprowadzić nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca.
• W 1944 r. Pius XII ustanawia święto Niepokalanego Serca
Maryi na 22 sierpnia, w oktawie wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny.

Serce Maryi, ucieczko grzeszników, módl się za
nami!
*****

Najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny,
wyjednaj mi od Jezusa serce pokorne i czyste!
*****

Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem!
(za odmówienie każdego aktu strzelistego 300 dni odpustu)

*****

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!
(odpust 100 dni za każdorazowe odmówienie)
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zwycięży"
Matka Boża w Fatimie, 13 lipca 1917

13 czerwca 1917: objawienie

Niepokalanego Serca Maryi
13 czerwca 1917 r. to wielka data w dziejach ludzkości: tego
dnia Bóg Wszechmogący pozwolił Maryi odsłonić światu Jej
najwspanialszą tajemnicę, niezgłębiony skarb, który otrzymała od Trójcy Przenajświętszej: JEJ NIEPOKALANE
SERCE. Tego dnia Niepokalana po raz pierwszy ogłosiła całemu światu niesłychany plan
Boży:
Pan Jezus […] pragnie
ustanowić na świecie nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca. Każdemu, kto je
przyjmie, obiecuję zbawienie;
te dusze będą miłe Bogu jak
kwiaty umieszczone przeze
Mnie dla ozdoby Jego tronu.
Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą,
która cię zaprowadzi do Boga.

Niepokalanym Sercem zostaniemy oczyszczeni, otrzymamy
skarby łaski, zanurzymy się w tej jedynej rzeczywistości, dla
której warto żyć — w nieskończonej miłości Boga, który jest
obecny w tym Sercu i wylewa się z tego Serca.
Dlatego warto rozważyć słowo po słowie to objawienie,
w którym Bóg wyjawia nam swoje najgłębsze tajemnice.

Wydarzenia w Fatimie objawiły światu Serce
Niepokalanej i ukazały znaczenie, cel i niezbędność tego Serca dla nas i dla wszystkich ludzi.
Jest to wyniesienie Matki Bożej ponad wszystkie
istoty. Fatima ukazuje, kim Maryja jest dla nas
i jak mamy odpowiedzieć na taką wolę Bożą —
pojęciem kluczowym jest
Niepokalane Serce Maryi!

Symbol

miłości Maryi
• Serce kojarzy nam się jednoznacznie z miłością, najszla-

chetniejszym z uczuć.

• Maryja jest Matką Miłosierdzia: jako towarzyszka męki
Pana Jezusa jest naszą współodkupicielką; przez Jej ręce
otrzymujemy wszelkie łaski, jakie Pan Jezus nam wyjednał
u Ojca. Niech to sprawi, że staniemy się umiłowanymi
sługami Maryi. Postarajmy się okazywać Jej w czynach
wdzięczność. Dusze zagrożone wiecznym potępieniem
nawracają się dzięki szczególnemu pośrednictwu Maryi.

Nabożeństwo
na całym świecie

Również tego dnia Maryja po raz pierwszy w historii ukazała swoje Niepokalane Serce.
Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się Serce,
otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane
przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.

Pan Jezus chce ustanowić na świecie
nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Do tej pory Maryja nie
domagała się szczególnego nabożeństwa na całym świecie. Najwyraźniej nadszedł czas Niepokalanego Serca Maryi.

Możemy zatem podzielić to objawienie na dwie części:
Matka Boża mówi o swoim Niepokalanym Sercu, a następnie
ukazuje je dzieciom, a przez dzieci — całemu światu.
Najpierw wyjaśnia siłę Niepokalanego Serca i to, jakie skarby
przyniesie ludziom, jeśli tylko zbliżą się do niego i będą
podążać za jego życzeniami. Następnie ukazuje nam swoje
Serce, innymi słowy otwiera je nam, abyśmy mogli wstąpić
do świątyni Ducha Świętego.
Objawienie odmieniło życie Łucji, Franciszka i Hiacynty.
Maryja chce odmienić również nasze życie. Obcując z Jej

Maryja chce, aby Jej Serce było
znane i kochane na całym świecie.
Obecnie tylu ludzi nie zna i nie chce miłować Maryi. Pora
wypełnić misję, jaką jest rozpalenie na całym świecie miłości
do Niepokalanego Serca naszej Matki. W ten sposób wypełnimy nakaz Pana Jezusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Pan Jezus Chrystus chce, żeby Jego Kościół był powszechny
i czynił to, co jest jego celem — nawracanie i uświęcanie ludzi.
Matka Boża mówi nam natomiast: moje Niepokalane Serce
jest drogą do Boga.

Pan Jezus powiedział do siostry Łucji: Pragnę
gorąco rozprzestrzenienia się kultu i nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, bo
to Serce jest magnesem, który przyciąga dusze do Mnie, jest również ogniskiem, które
promieniuje na ziemię strumieniem Mojego
światła i Mojej miłości; jest wreszcie niewysychającym źródłem, które spływa na ziemię,
żyjącą wodą Mojego miłosierdzia!.

