
w oczach dziecka
NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA
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NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
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Pan Jezus powiedział, że bardzo pragnie naszego 
oddania się Jego Sercu. Chce, abyśmy w ten sposób 
zrozumieli, że Jego Najświętsze Serce jest wielkie 
i kocha nas, jak nikt na świecie.
 

Życzy sobie, abyśmy Mu zaufali i pokochali Go tak, 
jak tylko potrafi nasze malutkie serce. Będziemy 
mogli wówczas odwdzięczyć się naszą miłością za 
Jego Miłość. Pan Jezus pragnie, abyśmy często 
powtarzali: „Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie”, 
ofiarując Mu nasze potrzeby i problemy, a także ludzi 
na całym świecie. On jest naszym Bogiem i bardzo 
chce nam pomóc.
 

W jaki sposób możemy odwdzięczyć się Panu 
Jezusowi za Jego miłość? Możemy dziękować za 
wszystkie Jego dobra, przepraszać za nasze złe 
uczynki, spotykać sie z Nim w sakramencie pokuty 
i pojednania, przyjmować w Komunii Świętej 
i codziennie ofiarować Mu z miłością dobry uczynek. 
Możemy też odwiedzić Go obecnego w tabernakulum 
i porozmawiać trochę albo towarzyszyć Mu sercem, 
rozważając chwile, kiedy modlił się za nas do swojego 
Ojca w ogrodzie Oliwnym, praktykując Godzinę 
Świętą.
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SERCE, KTÓRE DAŁO NAM MARYJĘ
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To nabożeństwo jest miłe Bogu, ponieważ pomaga 
nam dostrzec, adorować i kochać Serce naszego 
Zbawiciela, które bije tak, jak nasze serca.
 

To ludzkie Serce Pana Jezusa jest źródłem 
Przenajświętszej Krwi, którą wylał na zbawienie 
świata oraz źródłem siedmiu sakramentów świętych.
 

Ono także dodaje nam sił z tabernakulum, przemawia 
w ciszy i pociesza tych, którzy przychodzą Je 
odwiedzić, porozmawiać i być blisko Niego.
 

Najświętsze Serce Pana Jezusa zachęca do 
działania i wyrzeczeń z miłości, uświęca nasze 
cierpienia i sprawia, że rodzą się w ludzkich sercach 
chrześcijańskie cnoty.
 

Boskie Serce przebacza nam też w sakramencie 
pokuty i pozostaje wśród nas w Eucharystii. Przez Nie 
otrzymaliśmy Maryję za Matkę.  
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NAJWIERNIEJSZY PRZYJACIEL
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Czytając Ewangelię odkrywamy, jakie jest Serce Pana 
Jezusa. Na stronach czterech Ewangelii widzimy, 
w jaki sposób Pan Jezus mówi, naucza, wzrusza sie, 
współczuje ludziom i cierpi z potrzebującymi. Dzięki 
tym księgom poznajemy, iż wypełnione jest Ono 
cechami charakterystycznymi dla serc dobrych, 
szlachetnych, pięknych, wielkich, wspaniałomyślnych 
i odważnych.
 

Serce Pana Jezusa jest Sercem najlepszego 
i najwierniejszego przyjaciela, najlepszego ojca 
i najczulszej matki. Jest doskonałe, bowiem jest 
Sercem samego Boga.

Pan Jezus ukazując Najświętsze Serce prosił, aby 
w Kościele obchodzono specjalne święto ku Jego czci, 
przypominając o tym, że wszystkich bardzo kocha 
i pragnie ich miłości. To święto obchodzi się w trzeci 
piątek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 
Prawie zawsze wypada w czerwcu i dlatego właśnie 
ten miesiąc jest poświęcony czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, tak jak maj poświęcony jest w sposób 
szczególny czci Najświętszej Maryi Panny. 
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OBIETNICE PANA JEZUSA DLA TYCH,  
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Dawno temu Pan Jezus objawił się św. Małgorzacie 
Marii Alacoque i obiecał wiele łask wszystkim, którzy 
będą praktykować to nabożeństwo. Powiedział 
wówczas:

1. „Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich 
stanie” – to obietnica łask, aby być dobrym ojcem, 
matką, siostrą zakonną, kapłanem, małżonkiem, 
studentem i dobrze wypełniać codzienne obowiązki.

2. „Zgoda i pokój będą panowały w ich 
rodzinach” – oznacza to, że gdziekolwiek przebywać 
będzie osoba, która czci Najświętsze Serce Pana 
Jezusa, tam będą panować radość i pokój.
 

3. „Będę ich pocieszał we wszystkich 
zmartwieniach” – to znaczy, że w życiowych 
trudnościach będziemy pocieszeni i pełni spokoju.
 

4. „Będę ich bezpiecznym schronieniem za 
życia, a szczególnie w godzinie śmierci” – jest 
to zapewnienie o bliskości Pana Jezusa, abyśmy nie 
musieli bać się czegokolwiek.

KTÓRZY CZCZĄ JEGO NAJŚWIĘTSZE SERCE
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OBIETNICE PANA JEZUSA
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5. „Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie 
ich przedsięwzięcia” – to obietnica, że Pan Jezus 
będzie nam towarzyszył w dobrych sprawach i uczyni 
je owocnymi.

6. „Grzesznicy znajdą w moim Sercu źródło 
i ocean niezgłębionego miłosierdzia” – chociaż 
wszyscy jesteśmy grzesznikami, czciciele Jego Serca 
będą oczyszczeni w czystej wodzie miłosierdzia 
Bożego.

7. „Dusze oziębłe staną się gorliwe” – to znaczy, 
że ci którzy są ospali i zaniedbują modlitwę, staną się 
bardzo gorliwi i będą pełni miłości i pobożności.
 

8. „Dusze gorliwe dojdą do wysokiej 
doskonałości” – ci, którzy już są gorliwi, szybko 
staną się przyjaciółmi Pana Boga.
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OBIETNICE PANA JEZUSA
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9. „Będę błogosławił domy, w których znajduje 
się obraz mojego Najświętszego Serca i jest 
otoczony czcią”. Na pewno widziałeś w domach 
wielu rodzin obraz Bożego Serca, gdzie Pan Jezus 
błogosławi wszystkim, nawet tym, którzy nie 
zwracają na Niego uwagi.
 

10. „Kapłanom dam moc kruszenia 
najzatwardzialszych serc” – ta obietnica dotyczy 
wszystkich, nie tylko kapłanów, ponieważ jeśli kapłani 
są święci, wszyscy zyskują.
 

11. „Imiona osób, które będą rozszerzać to 
nabożeństwo, zapiszę w moim Sercu i nigdy 
nie zostaną z Niego wymazane” – znaczy to, że 
jeśli będziesz rozszerzał ten kult, twoje imię będzie 
zapisane w Sercu Boga.

12. „Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia 
mojego Serca, że moja wszechmocna miłość da 
łaskę nawrócenia przy śmierci tym wszystkim, 
którzy przez dziewięć kolejnych pierwszych 
piątków miesiąca będą przystępować do 
Komunii św. Odejdą oni z tego świata w stanie 
łaski uświęcającej, dostąpiwszy sakramentów 
św. i w moim Sercu znajdą bezpieczne 
schronienie” – oznacza to łaskę żalu za grzechy 
w godzinie śmierci i przyjęcie sakramentów.
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ZAUFAJ, BY MÓWIĆ SERCEM DO SERCA
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O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją 
ufność i chociaż lękam się, bo jestem dzieckiem, 
ufam w Twoją niezmierzoną dobroć.
 

Miłujące Serce Jezusa, które tak bardzo mnie 
kochasz, przeniknij moje serce i spraw, abym nie 
zapominał o Twojej miłości.
 

Mężne Serce Jezusa, w którym nie ma miejsca na 
kłamstwo ani oszustwo, daj mi serce odważne, abym 
mówił innym o Tobie i miłował Cię całym sercem.

Miłosierne Serce Jezusa, które jesteś Bogiem, a Bóg 
jest Miłością, usuń wszelkie zło z mojego serca. 

Cierpliwe Serce Jezusa, które nigdy nie nudzisz się 
kochaniem i przebaczaniem moich przewinień.

Pokorne Serce Jezusa, które jesteś ciche i pokorne, 
uczyń me serce na wzór Serca Twego.
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ODPOWIEDZ DAREM!
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Pełne mądrości Serce Jezusa, które wszystko 
rozumiesz, jesteś Światłem i Prawdą, naucz mnie, jak 
mogę zostać świętym.

Przyjacielskie Serce Jezusa, które nazywasz nas 
swoimi przyjaciółmi, naucz mnie rozmawiać z Tobą 
jak z serdecznym przyjacielem. 

Żywe Serce Jezusa, które mówisz nam o miłości 
Ojca, naucz mnie nie być egoistą i obdarzać miłością 
tych, którym jej brakuje, mając serce wielkoduszne 
i hojne dla wszystkich. 

Królewskie Serce Jezusa, nigdy nie opuszczaj mego 
serca i zabierz wszystko to, co je od Ciebie oddala.
 
Módl się codziennie tą modlitwą i ofiaruj Panu 
Jezusowi dar swojej miłości. 
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OFIAROWANIE DNIA I CAŁEGO ŻYCIA

Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi 
ofiaruję Ci modlitwy, uczynki i prace dnia dzisiejszego, 
jako odpowiedź na Twoją wielką miłość. Ofiaruję Ci 
całe moje życie, aby zawsze wypełniała się Twoja 
wola, a nie moja. Proszę Cię o to, który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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MODLITWA

Najświętsze Serce Pana Jezusa uwielbiam Cię całą 
moją duszą i oddaję Tobie na zawsze siebie, moje 
myśli, słowa i uczynki.

Gdybym tylko mógł, ofiarowałbym Ci tyle czci, miłości 
i chwały, ile Ty ofiarowujesz Ojcu Przedwiecznemu! 

Zabierz moje wady, bądź moim obrońcą w życiu 
i w godzinie śmierci. Proszę Cię również o tę łaskę 
dla zatwardziałych grzeszników, serc zmęczonych 
cierpieniem, chorych i konających; dla mojej rodziny, 
dobroczyńców, przyjaciół, a także nieprzyjaciół; 
dla tych, którzy proszą mnie o modlitwę, a przede 
wszystkich dla tych, za których powinienem się 
modlić; wreszcie dla wszystkich ludzi na całym 
świecie, aby zasługi Twojej Drogocennej Krwi nie 
zostały dla nich stracone.
 

Spraw również, aby z Twoich zasług mogły korzystać 
dusze w czyśćcu cierpiące, abyśmy wszyscy w niebie 
mogli Cię błogosławić, uwielbiać i miłować.
 

Niech zawsze będzie uwielbione Najświętsze Serce 
Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza! 
Niech będzie zawsze błogosławione i chwalone! 
Najświętsze Serca Jezusa, ufam Tobie!



20

NOWENNA
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TWOJA MODLITWA

Nowenna zaufania do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

Jezu, zawierzam Twojemu Sercu (wymienić osobę, 
intencję...).

Spójrz na nie i pozwól działać Twojemu Sercu. Liczę 
na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie!
 

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje 
według Serca Twego.

Módl sie własnymi słowami, wypowiadając to, co 
chcesz Panu Jezusowi powierzyć.
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AKT POŚWIĘCENIA SIĘ
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Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa według św. Małgorzaty Marii Alacoque 
(wersja uproszczona)

Ja, … oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu 
Jezusa Chrystusa moją osobę i życie, moje uczynki, 
troski i cierpienia, aby czcić, kochać i wielbić to Serce. 
Taka jest moja nieodwołalna wola, by całkowicie do 
Niego należeć i wszystko czynić z miłości ku Niemu.
 

Obieram Ciebie, o Najświętsze Serce, za jedyny 
przedmiot mojej miłości, za opiekuna mego życia 
i za pewne schronienie w chwili śmierci. W Tobie 
pokładam całą ufność, ponieważ obawiam się mojej 
słabości, natomiast wszystkiego się spodziewam od 
Twojej dobroci. Zniszcz we mnie wszystko, co może 
Ci się nie podobać. Niech Twoja Boska miłość wniknie 
w moje serce tak głęboko, abym nigdy nie mógł 
zapomnieć o Tobie ani się od Ciebie oddalić. Błagam 
Cię, aby imię moje zapisane było w Twoim Sercu, 
gdyż pragnę żyć i umierać jako Twój wierny sługa. 
Amen.
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Jezu cichy i pokornego 
Serca, 

uczyń serce moje 
według Serca Twego


