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Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu 
symbolem miłosierdzia Bożego.

pp. Franciszek



„Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali 
Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i 
natychmiast wypłynęła krew i woda”.

(J 19,33-34)

„Jan rozpoznał w tym pozornie 
przypadkowym znaku wypełnienie 
proroctwa: z serca Jezusa, Baranka 
złożonego w ofierze na krzyżu, wypływa 
dla wszystkich ludzi przebaczenie i życie” 
– pp. Franciszek . 

(Mt 11,28-29)

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje 
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i 
pokorny sercem”.

„Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje 
na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć! 
Ma On serce miłosierne! Jeśli ukażemy Jemu nasze 
wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam 
przebacza. To czyste miłosierdzie! Nie zapominajmy o 
tym, On nam zawsze przebacza! Idźmy do Jezusa!” – pp. 
Franciszek . 



Św. Jan Eudes
apostoł nabożeństwa do Serca 
Pana Jezusa i Serca Jego Matki

• Jako pierwszy wystąpił publicznie z rozpowszechnianiem nabożeństwa, 
które było dotąd zarezerwowane tylko dla wybranych. 

• Rozpowszechniał wśród ludu i duchowieństwa obrazy i obrazki 
Najświętszych Serc, modlitwy i pobożne wezwania.

• U biskupów poszczególnych diecezji otrzymał zezwolenie na 
obchodzenie święta Serca Jezusa (20 października) i Serca Maryi (8 
lutego). 

• Ułożył do tekstu Mszy świętej i brewiarza osobne czytania i hymny. 
• Rodziny zakonne, które założył, oddał pod opiekę Serca Maryi i Jezusa. 
• Jako hasło i codzienne pozdrowienie wprowadził do swoich klasztorów: 

Zdrowaś, Serce Najświętsze! Zdrowaś, Najukochańsze Serce Jezusa i 
Maryi! Nabożeństwo to szerzył także poprzez misje urządzane przez 
siebie i swoich synów duchowych

Kult Bożego Serca istniał od początku chrześcijaństwa. Na 
przestrzeni wieków głosili go liczni czciciele Serca Jezusowego, 
wybitni katolicy, doktorowie, teologowie, mistycy i święci.



• Serce Jezusa jest nie tylko ogniskiem miłości, skarbnicą sprawiedliwości, źródłem 
życia i świętości..., lecz jest także włócznią przebite, przez nieprawości nasze 
starte, jest również znieważone przez złe ludzkie zachowania. Sama zatem 
zelżywość, czyli 'wstyd, hańba, zniewaga' jest czymś negatywnym ze względu na 
tego, kto ją czyni, ale nie na tego, kto jej doświadcza. A nie ulega wątpliwości, że 
Serce Jezusa doświadczyło wielu cierpień i zniewag – można zatem było 
powiedzieć, że jest „zelżywoiścią napełnione”. 

Litania do Serca Pana Jezusa



Objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i 
czczony.
10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego
12. Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych 
piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez 
sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

12 obietnic Najświętszego Serca Jezusa. 



Podczas jednego z objawień s. Małgorzacie Marii Alacoque, 
jakie miało miejsce 10 czerwca 1675 r. w Paray-le-Monial, Pan 
Jezus ukazał Swoje Boskie Serce mówiąc:

"Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie 
oszczędzając siebie, całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, 
aby im okazać swoją miłość. Przeto żądam od ciebie, aby w 
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione 
święto - szczególnie po to, by uczcić Moje Serce przez Komunię 
Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu wynagrodzenia 
Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach. 
Obiecuję, że Moje Serce otworzy się, aby spłynęły z niego 
Strumienie Jego Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć 
okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją okazywali". 

Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa 
narodził się Kościół i sakramenty: chrzest z wody, która wypłynęła z 
przebitego boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi. Wszystkie 
teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą 
miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym symbolem.

Uroczystość Najświętszego 
Serca Jezusa



• Odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa;
• Litania do Serca Jezusowego;
• Akt zawierzenia Sercu Jezusa;
• Godzina święta – godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w 

nocy z czwartku na pierwszy piątek dla uczczenia konania 
Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym); 

• Dziewięć kolejnych pierwszych piątków (jako wynagrodzenie za 
grzechy swoje i innych)

• Obrazy i figurki Serca Pana Jezusa.

Wśród najpopularniejszych form kultu Serca Jezusa oprócz samej uroczystości jest:

Również liczne zakony i bractwa poświęcone są Sercu Jezusa. Najbardziej znane 
zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sacre
Coeur oraz urszulanki Serca Jezusa Konającego. Wśród bractw najliczniejsze jest 
Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe dzięki 
inicjatywie zgromadzenia sióstr wizytek, do którego należała św. Małgorzata 
Maria Alacoque.



https://www.youtube.com/watch?v=qa-MpSReuZk

Jakub Blycharz: DO SERCA JEZUSOWEGO

https://www.youtube.com/watch?v=qa-MpSReuZk


https://www.youtube.com/watch?v=KzAvAmnRlfc

https://www.youtube.com/watch?v=G8nOrvLyUIk

https://www.youtube.com/watch?v=KzAvAmnRlfc
https://www.youtube.com/watch?v=G8nOrvLyUIk

