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Najświętsze Serce 
Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa, przez ręce Maryi cały 
Tobie się oddaję!

*****

Niech będzie uwielbione najbardziej kochające 
Serce i najsłodsze Imię naszego Pana Jezusa Chry-
stusa i Jego chwalebnej Matki Maryi, na wieki i na 
zawsze!

*****

Chwała, cześć i uwielbienie Boskiemu Sercu!

Krótka historia nabożeństwa do

Najświętszego Serca Jezusa
• Dnia 27 stycznia 1281 roku, w klasztorze benedyk-

tyńskim w Helfta w Saksonii, Pan Jezus objawił św. Ger-
trudzie niewypowiedziane sekrety swego Serca. Powie-
rzył mniszce misję głoszenia istoty Najświętszego Serca, 
a także Jego tajemnicy, która przejawia się w udzielaniu 
duszom łaski oraz ich uświęcaniu.

• Później, Jezus Chrystus wielokrotnie objawiał się 
św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647–1690), zakonnicy 
ze zgromadzenia sióstr wizytek w Paray-le-Monial we 
Francji. Niekiedy podczas objawień ukazywał swoje Naj-
świętsze Serce, wypełnione płomieniami miłości do ludzi, 
czasami zaś Jego Serce było rozdarte i krwawiło z powodu 
ludzkich grzechów oraz oziębłości.

• W czasie oktawy uroczystości Bożego Ciała, w czerw-
cu 1675 roku, miało miejsce słynne objawienie, w którym 
s. Małgorzata i o. Claude de la Colombière zostali wybra-
ni jako narzędzia do ustanowienia święta Najświętszego 
Serca i do rozpowszechnienia nabożeństwa do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa.

• W roku 1765 papież Klemens XIII zaaprobował Mszę 
św. oraz oficjum ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Papież Leon XIII w dniu 11 czerwca 1899 roku, w czasie 
ogłaszania Roku Jubileuszowego chrześcijaństwa, po-
święcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu.

• Dla pobudzenia pobożności wiernych, w 1928 roku 
papież Pius XI rozciągnął obchody tego święta na całą ok-
tawę. W celu zadośćuczynienia za pogwałcenie suweren-
nych praw Chrystusa, najwyższego Króla i najmilszego 
W ł a d c y całego świata, i dla skłonienia do pokuty za 

grzechy narodów, papież ten zarzą-
dził, by Akt Wynagrodzenia Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu 
był recytowany każdego roku 
w dzień owego święta. Zwycza-
jowo jest on odmawiany także 

z okazji pierwszego piątku każ-
dego miesiąca.

Obdarzone odpustami akty strzeliste w ramach kultu

Najświętszego Serca Jesusa

Zmiłuj się nad nami!



Objawienie

Najświętszego Serca Jezusa
doznane przez św. Małgorzatę Marię Alacoque, 
opisane jej własnymi słowami:

Pewnego dnia, w czasie oktawy Bożego Ciała 1675 roku, gdy 
modliłam się przed Najświętszym Sakramentem, otrzymałam 
od mojego Boga wyjątkowe dowody Jego miłości. Powiedział 
wtedy do mnie:

• Nie możesz uczynić Mnie bardziej czczonym, jak tylko 
przez to, czego tak często żądam od ciebie.

Wtedy pokazał mi swoje Boskie Serce i powiedział:

• Spójrz na to Serce, które ukochało ludzi aż do wynisz-
czenia i rozdarcia, po to tylko, by ukazać im swoją miłość; 
a zamiast wdzięczności odbieram od ogromnej większości 
tylko niewdzięczność, wyrażaną poprzez zniewagi i święto-
kradztwa oraz oziębłość, z jaką traktują Mnie w tym sakra-
mencie miłości. 

Lecz tym, co boli Mnie najbardziej jest to, że pomiędzy 
nimi są również dusze mi poświęcone. Z tego właśnie wzglę-
du domagam się od ciebie, by pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała był obchodzony jako święto Mojego Serca; tego 
dnia przyjmiesz Komunię świętą i ofiarujesz ją jako zadość-
uczynienie za zniewagi, jakich doznaję w czasie wystawienia 
na ołtarzu. 

Ponadto obiecuję ci, że Moje Boskie Serce wyleje całą ob-
fitość łask płynących z mojej Boskiej Miłości na tych, którzy 
będą obchodzić to święto.

Święty Maksymilian 
Kolbe, założyciel Ry-
cerstwa Niepokalanej, 
pisał:

Jedyną przyczyną, dla 
której istnieje i działa M.I., 
jest miłość — miłość bez-
graniczna do Najświętsze-
go Serca Jezusowego, dla 
ofiarowania Mu jak naj-
większej liczby dusz i zjed-
noczenia ich jak najściślejszego z Nim.

Zgiąć pyszny kark świata do stóp Niepokala-
nej, oto cel M.I., zdobyć Jej cały świat i każdą duszę 
z osobna, i to jak najprędzej, jak najprędzej, jak 
najprędzej, a królestwo Przenajświętszego Serca 
Jezusowego zapanuje przez Nią na świecie.

Obietnice 
Boskiego Serca dla tych, którzy podejm¹  

nabo¿eñstwo Dziewiêciu Pierwszych Pi¹tków:
1. Dam im wszystkie łaski niezbędne do wypełniania obowiąz-
ków stanu.
2. W ich rodzinach zapanuje pokój.
3. Pocieszę ich we wszystkich trudnościach.
4. Moje Serce będzie dla nich ucieczką w życiu, a szczególnie 
w godzinie śmierci.
5. Będę im obficie błogosławił we wszystkich ich przedsięwzię-
ciach.
6. Grzesznicy znajdą w Moim Sercu źródło i nieskończony ocean 
miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko staną się doskonałe.
9. Będę błogosławił domostwom, w których czczony będzie wi-
zerunek Mojego Boskiego Serca.
10. Kapłanom dam moc kruszenia najtwardszych serc.
11. Imiona tych, którzy będą propagować to nabożeństwo, zosta-
ną na zawsze wyryte w Moim Boskim Sercu.
12. Wszystkim, którzy przystąpią do Komunii świętej w ciągu 
dziewięciu następujących po sobie miesięcy, dam łaskę skruchy 
w momencie śmierci; nie umrą pozbawieni Mojej łaski i sakra-
mentów świętych; Moje Serce będzie dla nich pewną ucieczką 
w ostatniej godzinie.

Nabożeństwo 
Dziewięciu Pierwszych Piątków
•Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa oznacza w isto-
cie kult Jego fizycznego i cielesnego Serca, traktowane-
go jako symbol oraz narzędzie Jego zbawczej miłości.

•By wypełnić wymagania tego nabożeństwa, należy 
przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca 
przystąpić do spowiedzi oraz przyjąć Komunię świętą 
w intencji wynagrodzenia za zniewagi wyrządzone Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie.

•Jako że celem tego nabożeństwa jest rozpalenie w na-
szych sercach płomienia miłości do Jezusa Chrystusa 
oraz zadośćuczynienie za zniewagi popełniane codzien-
nie wobec Jego rzeczywistej obecności w Najświętszym 
Sakramencie, owa intencja wynagradzająca powin-
na rozciągać się na wszystkie czynności wykonywane 
w ciągu dnia.




