
Eucharystia - Sakrament Miłości - zajmuje istotne miejsce w kulcie Serca Jezusowego. "Masz w 

każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmować Mnie w Komunii św." - powiedział siostrze 

Małgorzacie Marii Jezus podczas trzeciego objawienia. 

Trzeba tutaj przywołać też inne słowa Chrystusa wypowiedziane podczas tego samego objawienia. 

Były one gorzkie. Jezus, który bardzo umiłował ludzi, doznaje od nich tyle niewdzięczności i 

obojętności: "Sprawia mi to bardziej przykrą udrękę niż wszystko, co wycierpiałem w czasie mojej 

męki". Zwracając się do Małgorzaty Marii, Pan mówił: "Ty przynajmniej spraw Mi tę radość i 

wynagradzaj mi ich niewdzięczność, o ile to uczynić zdołasz". Właśnie takim wynagrodzeniem jest 

przyjmowanie Komunii św., która najściślej łączy człowieka z ofiarą Zbawiciela. Zgodnie z 

życzeniem Pana Jezusa, należy do niej przystępować często, a szczególnie w pierwsze piątki miesiąca.  

12 obietnic Pana Jezusa 

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane 

do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała  je w listach. Już po jej śmierci rozproszone 

informacje zebrano w słynne  12 obietnic.  

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.  

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.  

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.  

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.  

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.  

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.  

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.  

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.  

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.  

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w 

Nim pozostaną.  

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli 

tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, 

łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce 

moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.  

Stanowisko Kościoła 

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, 

jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz 

drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po 

surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864,                      

a kanonizacja w roku 1920. 

Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla 

niektórych diecezji i zakonów był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po 

wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich 

wysłany do tegoż papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, z kolei 

uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 

1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał 

Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.  



Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także 

rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam 

Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, 

mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy 

najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i 

rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nadal 

go nie przestał miłować. Dowodem zaś tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. 

Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju 

ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę               

i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości - 

Eucharystia.  

Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien 

nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego 

może i powinien uciekać się do tegoż Serca we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak 

ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno 

grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść 

nam z pomocą i nas wybawić.  

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy 

innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temuż Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak 

więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca 

Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej 

przejawach.  

Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych 

piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju 

ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. 

Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona 

wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej.  

Uczyń serca nasze według Serca 

Twego... 

Oto Serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego 

wyniszczenia Siebie, dla okazania im Swej miłości... - Jezus do św. Małgorzaty Alacoque 

Bóg mówi językiem miłości 

Kiedyś słuchałem konferencji rekolekcyjnej pewnego zakonnika, w czasie której opowiedział on                   

o starotestamentalnym apokryfie, czyli opowiadaniu, które nie znalazło się w kanonie biblijnym.                

Jego tematem było wydarzenie z życia Mojżesza, kiedy uciekł na pustynię po zabójstwie Egipcjanina.                

Po całodziennej wędrówce zobaczył w dali oazę i pasterza, który pasł owce. Ucieszył się i poprosił go              

o coś do jedzenia. Pasterz życzliwie go przyjął, ale zanim usiedli do stołu, zaniósł miseczkę                            

z najtłustszym mlekiem, to znaczy najlepszym, gdzieś za swój obóz. Mojżesz zaciekawiony zapytał, 

dla kogo jest to mleko, na co pasterz odpowiedział, że dla Boga. Gdy to usłyszał, zaczął tłumaczyć 

pasterzowi, że Bóg jest duchem i nie pije mleka, w końcu zaproponował, że schowają się i poczekają, 

aż przyjedzie ten, który wypija mleko. Kiedy nad ranem obok miseczki pojawił się lisek pustynny 

fenek, Mojżesz triumfował, a pasterz usiadł załamany. Wtedy jednak odezwał się Bóg i powiedział: 

"Źle uczyniłeś Mojżeszu, ja bardzo się cieszyłem z tego mleka, bo pasterz oddawał mi je z miłości.                

Ja jestem duchem i nie piję mleka, dlatego przekazywałem je temu liskowi, bo też chcę dobra tego 



stworzenia". Zaznaczam, że to tylko apokryf, może trochę banalny, ale pokazuje nam prawdę, że Bóg 

zawsze działa w perspektywie miłości, mówi do człowieka tylko językiem dobra.  

Definicja miłości 

Mam świadomość, że kiedy mówimy o miłości dzisiaj, mamy poważny problem, ponieważ w naszym 

języku mamy tylko jedno słowo na określenie różnych relacji. To rodzi wiele nieporozumień                             

w prawidłowym zrozumieniu, o jakiej miłości mówimy w odniesieniu do Boga. Starożytni, kiedy 

wypowiadali się o miłości zmysłowej, o uczuciu, o zauroczeniu zawsze używali słowa "eros". Z kolei, 

gdy chcieli wyrazić przyjaźń dwóch osób, jako wspólne podążanie do jednego celu, używali słowa 

"filia". Na określenie miłości rodzicielskiej, relacji między rodzicami i dziećmi posługiwali się 

określeniem "storge". Z kolei na określenie najwyższej formy miłości, bezwarunkowego                                   

i bezinteresownego poświęcenia się dla dobra drugiego człowieka używali słowa "agape". Kiedy 

mówimy o miłości Boga do człowieka, wyrażamy to ostatnie znaczenie, widzimy ją w perspektywie 

daru z siebie, który najpełniej wyraził się w doświadczeniu krzyża. Bóg, który z miłości do człowieka 

stał się człowiekiem, oddaje życie na Golgocie, abyśmy my mieli pełnię życia.  

Uwielbienie miłości 

Wraz z postępem duchowym widzimy bardzo wyraźnie, że miłość Boga do nas jest bezgraniczna                

On nie lękał się poświęcić samego siebie, aby nas ratować od wiecznej śmierci. Dlatego nabożeństwo 

czerwcowe zostało ustanowione jako przypomnienie tej prawdy, która najpełniej wyraża się w 

tajemnicy Serca Jezusa. Papież Pius XII wyraził to następującymi słowami: "Uwielbienie 

Najświętszego Serca Jezusa, z jego samej natury, jest uwielbieniem miłości, którą Bóg, przez Jezusa, 

nas umiłował, a równocześnie jest ćwiczeniem naszej własnej miłości, przez którą jesteśmy powiązani 

z Bogiem i z innymi ludźmi". Kontemplowanie Serca Jezusa uczy nas wdzięczności za darmowy dar 

Boga dla nas i jednocześnie ukazuje, że prawdziwa miłość kosztuje i wymaga dużo cierpliwości 

wobec drugiego człowieka.  

Uczczenie Serca Jezusa 

Odkrycie bezinteresownej miłości Boga do nas, wyrażonej w Sercu Jezusa, rodzi w nas nieustanną 

potrzebę proszenia o łaskę takiej miłości wobec innych. W naszym życiu znamy wiele form 

oddawania czci Najświętszemu Sercu. Najbardziej popularna jest praktyka 9 pierwszych piątków 

miesiąca. Jezus prosił św. Małgorzatę Marię o uczestnictwo w Eucharystii i przyjęcie Komunii 

świętej, oczywiście poprzedzone spowiedzią, w dni szczególnego wspomnienia Jego Ofiary 

krzyżowej. Inna praktyka to odmawianie i medytowanie życia i osoby Chrystusa i Jego dzieła w litanii 

do Serca Jezusa, którą odmawiamy codziennie w czerwcu. Rozważanie miłości Boga do nas powinno 

prowadzić do konkretnych wyborów życia codziennego. Przebaczenie bliskiemu, wyciągnięcie ręki do 

sąsiadki, która obraziła się bez powodu, zrobienie jakiegoś uczynku miłosierdzia wobec drugiej osoby 

ze względu na nią samą, będzie wyrazem naszego naśladowania Jezusa w tajemnicy Jego 

Najświętszego Serca.  

o. Władysław MIC 

 


