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Św. Małgorzata Maria Alacoque adoruje Najświętsze 
Serce Jezusa – (Autor Giaquito Corrado) 

TU JEST SERCE GOSŁAWIC 

 
Jezu cichy pokornego serca uczyń serca nasze  według Serca Twego 

 
Najświętsze Serce Jezusa 

 
Św. Małgorzata Maria Alacoque (ur. 22 lipca 1647  
w Lauthecourt – dziś część Verosvres – we Francji, zm. 
17 października 1690 w Paray-le-Monial) – mistyczka, 
członkini zakonu Sióstr Nawiedzenia (wizytek), znana 
przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci 
Najświętszego Serca Jezusowego, objawionego jej  
w widzeniach przez Jezusa Chrystusa. 
Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały 
cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się 
jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie 
Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie 
objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego 
Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako 
symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce 
powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom  
o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej 
zadanie polegało na uświadomieniu ludziom 
konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania 
Jezusowi za nasze grzechy 
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WIELKIE OBJAWIENIA 
 
I 

Objawienie pierwsze - odsłonięcie tajemnic 
Pierwsze z wielkich objawień miało miejsce 27 grudnia 1673 r.,  
w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus niespodziewanie ukazał 
się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Odsłonił przed skromną zakonnicą tajemnice swego 
Boskiego Serca. Jezus tak objawił wielką miłość do człowieka: 
"Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom,  
a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie 
płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim 
pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi 
skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające  
i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia". Po 
tych słowach Jezus ukazał zakonnicy swoje bijące Serce, a następnie 
zażądał jej serca. Oddała Mu je z radością, a On zanurzył je  
w swoim Sercu, po czym zwrócił Małgorzacie Marii "jako płomień 
gorejący w kształcie serca". Powiedział, że jest to drogocenny 
zadatek Jego miłości, która trawić będzie ją do ostatniej chwili. Od 

tej pory zakonnica miała odczuwać w swoim sercu nieustający ból, który narastał w każdy 
pierwszy piątek miesiąca.  
 "Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego 
miłość do was pchnęła aż do śmierci". 
św. Małgorzata Maria Alacoque 

 
 

II 
Objawienie drugie - Pan czeka na miłość ludzi 

Niedługo później siostra Małgorzata Maria doznała drugiego 
objawienia. Pewnego dnia udała się do kaplicy klasztornej, 
gdzie Zbawiciel już na nią czekał. Zobaczyła wtedy po raz 
kolejny Serce Jezusa. Zdawało się Ono spoczywać na tronie 
z ognia i promieni. Św. Małgorzata mogła nawet dostrzec 
ranę zadaną włócznią. Serce otaczała korona cierniowa,  
a u góry wieńczył Je krzyż. Jezus zażądał, by Małgorzata 
Maria przyprowadziła siostry i braci do Jego Serca. Polecił 
też powiedzieć ludziom, że ich kocha oraz że czeka na ich 
miłość. Jezus otworzył Serce przed nią, aby ludzie czerpali  
z Niego bogactwo miłości i miłosierdzia oraz łaski 
uświęcenia, potrzebne w drodze do Odkupiciela. "To 
nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie 

dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach" - oznajmił Jezus siostrze Małgorzacie 
Marii. W czasie drugiego objawienia św . Małgorzata Maria ujrzała Boskie Serce "jakby na 
tronie całkowicie z ognia i płomieni jaśniejących bardziej niż słońce, z raną i otoczone koroną 
cierniową, z krzyżem na szczycie" 
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Nicolaus Haberschrack, Modlitwa w Ogrojcu, kwatera 
retabulum ołtarza głównego z kościoła Augustianów w 
Krakowie, ok. 1468  

III 
Objawienie trzecie - Udręka z powodu niewdzięczności 

2 lipca 1674 r. siostra Małgorzata 
Maria zatopiona w modlitwie przed 
tabernakulum, nawet nie 
przeczuwała, co się zaraz wydarzy. 
Nagle pojawił się przed nią Pan 
Jezus. Z Jego ran biła niezwykła 
jasność. Światło rany Serca 
rozrosło się, a Pan zaczął mówić  
o niewdzięczności, jaką Mu ludzie 
odpłacają za Jego miłość. Sprawia 
mu to większą udrękę niż 
wszystkie cierpienia, których 
doznał w trakcie swego ziemskiego 
życia. "Przynajmniej ty staraj się 
mi zadośćuczynić, o ile to będzie w 
twojej mocy, za ich 
niewdzięczność" - powiedział 

Jezus Małgorzacie Marii. Zażądał, 
by przyjmowała Komunię św. tak 
często, jak tylko może, a zwłaszcza 
w każdy pierwszy piątek miesiąca. 

Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00  
a 24.00. Siostra Małgorzata Maria uczestniczyła w ten sposób w śmiertelnym smutku 
Chrystusa, który stał się Jego udziałem w Ogrodzie Oliwnym.  

 
 

IV 
Objawienie czwarte - ku Świętu Serca Jezusowego 

Do najważniejszego z objawień doszło 19 czerwca 1675 r., 
w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała 
przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana 
Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział: "Oto Serce, 
które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, 
aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody 
swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko 
niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, 
przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie  
w tym Sakramencie miłości". Podczas tego objawienia 
Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego 
Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego 
Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz 
uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe 
doznaje od ludzi.  
 
 
 

"Pieta", Malarz małopolski, ok. 1450, tempera na desce, 138 x 83 cm, 
Muzeum Narodowe, Warszawa 
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Obietnice Serca Jezusowego 
 
1. "Pan Nasz odsłonił... skarby miłości i łask dla tych 
osób, które Mu się poświęcą i ofiarują, a skarby te są 
tak olbrzymie, iż nie potrafię tego wyrazić...". 
 
2. " Boskie Serce jest ... pewnym schronieniem dla 
wszystkich biednych grzeszników, którzy zechcą tam 
się ukryć dla uniknięcia sprawiedliwości Boga..." - 
"Umieszczając ich na szczególnej liście Swego Serca 
Boskiego... Jezus zapewnia ich zbawienie..." - 
"Niszcząc panowanie szatana w duszach..., nie pozwoli 
zginąć żadnej z tych wszystkich, które Mu się 
poświęcą". 
 
3. "Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego 
u tych wszystkich, którzy Mu się poświęcą i ofiarują  
z zapałem, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej 
przemiany wewnętrznej". 
 
 

4. W Sercu Jezusa "znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie...". 
 
5. Otrzymują "błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach". 
 
6. Serce Jezusa będzie dla nich "ulgą w pracy", "mocą w słabości (i) najlepszym lekarstwem 
na wszelkie zło". 
 
7. Serce Jezusa będzie dla nich "pociechą w troskach, strapieniach i smutkach". 
 
8. "Jako źródło wszelkich dóbr... zaradzi wszystkim ich potrzebom", w pierwszym jednak 
rzędzie - duchowym. 
 
9. "W Tym Sercu Najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia". 
 
10. "Boskie Me Serce szczególnie w godzinę ich śmierci stanie się dla nich bezpiecznym 
schronieniem". - "Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe  
i ustawiczne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego". 
 
11. "Pan Nasz ukazał... wiele imion Tam (w Sercu Swym) zapisanych za to pragnienie,  
z jakim pracują dla Jego Chwały i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć". 
 
12. Tzw. "Wielka Obietnica": "W nadmiarze Miłosierdzia Mego Serca obiecuję..., że 
wszechmocna Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pomocy wszystkim, którzy przystąpią przez 
9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Św., tak iż nie umrą w Mojej niełasce, ani 
bez Sakramentów i że Boskie Me Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem  
w ostatnim momencie (ich życia)" . 
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Litania 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.  
   
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,  
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego 
utworzone, 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 
Serce Jezusa, włócznią przebite, 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,     
   
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  
W. Jezu cichy i pokornego serca. 
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 
 
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę  
i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą 
Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który  
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa (o. Pio) . 
1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam 
wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, 
pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, 
gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...  
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...  
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.  
 
2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam 
wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, 
da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię 
Twoje o łaskę...  
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...  
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.  
 
3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam 
wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie 
przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi 
słowami proszę o łaskę...  
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...  

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.  
 
O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla 
strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą 
Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.  
 
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia... Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, 
módl się za nami.  
 
(Modlitwa odmawiana przez błogosławionego Ojca Pio)  

 
Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

Jezu miłujący nas całym serce, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak 
mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na 
wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany 
umiłowanego przez Ciebie świata. 
Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy 
wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd 
gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy 
w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym 
wszystkim rozporządzał według swego upodobania. 
Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją 
miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. 
Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na 
Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. 
Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata 
oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak 
najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen. 
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Akt oddania się dzieci i młodzieży Najświętszemu Sercu Pana Jezusa . 
Najświętsze Serce Jezusa. My chłopcy i dziewczęta, stajemy na Twoje wezwanie. Przyszedłeś 
Jezu zapalić na świecie ogień Twej miłości. Podejmujemy Twe hasło. Chcemy zapalić się 
Boską miłością. 
Za Twoje Serce, które dałeś ludzkości, za Twe ukochanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, 
oddajemy Ci nasze młode serca. Twoje prawo będzie naszym prawem. Dochowamy 
wierności Twym przykazaniom, zwłaszcza miłości Boga i bliźniego. 
Będziemy wzbogacać nasz umysł, nie tylko wiedzą ludzką, ale Boską, chodząc na lekcje 
religii. Będziemy korzystać ze źródeł Twej łaski, zwłaszcza Mszy świętej niedzielnej  
i Komunii świętej nade wszystko w pierwsze piątki miesiąca. 
Będziemy opierać się wszelkim pokusom do złego. Chcemy zachować wiarę, czystość  
i męstwo. Będziemy walczyć o to, aby Cię wszyscy ludzie kochali. 
Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij nas jako Twych rycerzy i racz nam błogosławić. Amen. 

 
 

Akt osobistego oddania się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa . 
Kochany Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce. Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie 
kochać Ciebie z wszystkich swoich sił. Weź je, Jezu, i spraw, by było dobre, wolne od 
grzechu, i coraz bardziej podobne do Twego wielkiego, świętego Serca, którym ogarniasz 
cały świat. Amen! 

 

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa . 
Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. 
Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji.  
Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje 
dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako 
wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, 
niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce.  
Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię  
o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było 
świadectwem ofiarowania się Tobie. 

 

Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa . 
Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej 
miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do odmów 
swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. - Do rodzin takich i my chcemy 
należeć. Ciebie, Boże Serce - miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. 
Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę: poddajemy wolę przez 
zachowanie Twoich przykazań. - „Królestwo Boże w nas jest". Przyrzekamy więc strzec łaski 
uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej Komunii świętej. Dołożymy też wszelkich 
starań, aby nasz kraj był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy 
walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nie 
narodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami 
naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. - Bądź 
dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy  
i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała rodzina nasza na 
zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. - Ten akt oddania 
się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, 
świętego Józefa. 
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen. 
 


