Święta Małgorzata Maria Alacoque
urodziła się w Burgundii w 1647 r.
Jej ojciec umarł, gdy miała 8 lat.
Poświęciła się służbie Bożej.
Wstąpiła do Sióstr Nawiedzenia
(Wizytek) w Paray-le-Monial.
Otrzymała habit zakonny w 1671,
piastowała urząd asystentki
przełożonej, a w latach 1685-7
była mistrzynią nowicjuszek.
https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci
/10-14b.php3

Przez ponad półtora roku P. Jezus w wielu objawieniach przedstawiał jej
swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Chrystus żądał od
Małgorzaty, by często przystępowała do Komunii świętej, jak tylko
pozwoli jej na to posłuszeństwo, a przede wszystkim tego, by
przyjmowała Go w Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca. Polecał
także, aby w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek uczestniczyła w
Jego śmiertelnym konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24: "Upadniesz
na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia
Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała
osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem".

Otrzymała polecenie, aby ustanowiono święto czczące Jego
Najświętsze Serce oraz przystępowano przez 9 miesięcy do
pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej.
Małgorzata doznała wielu przykrości i sprzeciwów. Dopiero w 1683 r., gdy
wybrano nową przełożoną, mogła rozpocząć rozpowszechnianie Bożego
przesłania. Od 1686 r. obchodziła święto Najświętszego Serca

Pana Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory sióstr Wizytek.
Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę
poświęconą Sercu Jezusa. Zmarła 17.10.1690 r. Beatyfikował ją Pius
IX, kanonizował Benedykt XV. Kult Najświetszego Serca Pana Jezusa
został uznany oficjalnie w 1765 r. przez Klemensa XIII.

Praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca: Tu nie chodzi o spowiedź! Tu
chodzi o przyjęcie Komunii Świętej przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca z intencją wynagrodzenia
Jezusowi za grzechy własne i innych ludzi, zgodnie z obietnicą Pana Jezusa: dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą
w stanie niełaski ani bez świętych sakramentów, a to Serce Moje stanie się dla nich gwarancję
zbawienia. W obietnicach i w praktyce pierwszych piątków nie chodzi o „zaliczenie” dziewięć razy pewnego religijnego
rytuału, którego to „zaliczenia” skutkiem będzie „gwarancja” zbawienia, ale ma w nas powstać zbawienny „nawyk”
świadomego dbania o życie sakramentalne. Troskę o bliskość z Jezusem obecnym w sakramentach, która będzie nam
towarzyszyć aż po dzień ostatecznych narodzin do życia wiecznego. Tu chodzi o wypracowanie w sobie pewnej postawy na
całe życie.: https://pl.aleteia.org/2018/06/01/praktyka-9-pierwszych-piatkow-miesiaca-tu-wcale-nie-chodzi-o-spowiedz/

12 obietnic Jezusa dla każdego, kto kultywuje tradycję pierwszych piątków miesiąca.
Pierwszy piątek miesiąca - już sam fakt jego wyodrębnienia zwraca naszą uwagę, że jest to dzień
szczególny. Wydaję mi się jednak, że wiedza, jaką posiadamy na temat jego wyjątkowości jest nikła, a
czasem niekiedy żadna bądź mijająca się z rzeczywistym celem celebracji tego dnia. A skoro nie jesteśmy w
pełni świadomi, dlaczego bierzemy udział w pierwszopiątkowej Eucharystii i co zapoczątkowało ten
zwyczaj, nie wypełniamy całkowicie poleceń Jezusa.

Tradycja pierwszego piątku jest o tyle ważna, że nie została ona ustanowiona po prostu przez władze
Kościelne, ale została nam dana przez samego Chrystusa. Miało to miejsce podczas objawień, jakich
doświadczyła francuska zakonnica, święta Małgorzata Maria Alacoque, podczas adoracji Świętego
Sakramentu w klasztornej kaplicy. W czasie tych kilku spotkań Jezus odsłonił przed młodą kobietą swoje
gorejące miłością serce i za jej pośrednictwem przekazał tę miłość wszystkim ludziom, gdyż, jak sam
zaznaczył, nie mógł dłużej powstrzymać w sobie jej płomieni. Jak wspominała zakonnica, jego okaleczone
serce otoczone było wówczas koroną cierniową zwieńczoną krzyżem, a z rany bił blask. Zlecił świętej, aby
szerzyła wśród swych sióstr i braci wiarę w Niego oraz ogrom łask i miłosierdzia płynących dla nich z Jego
serca, niezbędnych do Odkupienia, zaznaczając, że to dla ludzi jedyny ratunek.

Objawienia miały ponadto charakter osobistego wyznania, podczas nich Chrystus powiedział
Małgorzacie, że każdego dnia znosi udręki spowodowane niewdzięcznością ludzi, która jest cięższa do
zniesienia, niż wszystkie cierpienia jakich doświadczył podczas życia na ziemi. Polecił jej, aby przynajmniej
ona zadośćuczyniła mu za grzechy wszystkich ludzi, które tak ciężko mu znieść. Właśnie wtedy nakazał jej
przystępować do Komunii Świętej najczęściej, jak będzie mogła, szczególnie w każdy pierwszy piątek
miesiąca, a w każdą noc poprzedzającą ten dzień uczestniczyła przez godzinę w szczególnej adoracji.
Objawienia te zapoczątkowały również tradycję dziewięciu pierwszych piątków, w których pełne
uczestnictwo otwiera nam drogę do łaski pokuty i zbawienia.

Ostatnim nakazem Chrystusa było ustanowienie nabożeństwa ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała, ze szczególnym uwzględnieniem przystępowania w tym dniu do Komunii Świętej.
Udział w tej Eucharystii jest formą zadośćuczynienia za wszelkie obrazy, jakich Jezus od nas doznaje.

To krótkie przypomnienie historii Jezusowych Objawień pozwala nam
zrozumieć istotę pierwszych piątków miesiąca, ich wyjątkowości oraz
niezwykłej wagi. Uczestnictwo w nich jest formą pokuty, dzięki nim możemy
odkupić swoje winy, zadośćuczynić Jezusowi oraz dostąpić łaski zbawienia.

Niestety, znaczenie tego dnia bywa często wypaczone, nie skupiamy się w nim głównie na Eucharystii,
ale kładziemy nacisk zwłaszcza na pierwszopiątkową spowiedź. Takie przesunięcie punktu ważności może
wynikać bezpośrednio z myślenia o konieczności czystości serca podczas przyjmowania ciała Chrystusa pod
postacią chleba. Abyśmy mogli uczynić to godnie, potrzebny jest nam sakrament pojednania. Problem w
tym, że zdarza się, iż pierwszy piątek tylko na nim kończymy, a idea, jaka temu dniu przyświeca, oparta jest
jednak na przystąpieniu do Komunii Świętej. To właśnie pełny udział w Mszy Świętej pozwala nam na
dostąpienie łask, jakich udziela nam Chrystus. Dzięki spowiedzi świętej przybliżamy się do Boga, ale to
właśnie Eucharystia tę więź umacnia.

Musimy umieć spojrzeć na celebrowanie pierwszych piątków miesiąca jak na wyjątkowy dar, jaki
otrzymaliśmy od samego Jezusa. Mimo cierpień, jakich od nas doświadcza, dalej darzy nas bezgraniczną
miłością. Gest, jaki w naszą stronę wykonuje Chrystus, jest niezwykłym aktem miłosierdzia, dowodem
prawdziwej, nieskończonej miłości. Nie rezygnuje z nas, nie wątpi, ale zaprasza do siebie, daje szansę na
poprawę. Zauważmy, że to On sam wyciąga do nas rękę, choć to przecież my zawiniliśmy, odsłania przed
nami zranione serce i nawołuje do poprawy, pierwszy dąży do pojednania, bo pragnie dla nas naszego
zbawienia.

Oprócz obietnicy łaski zbawienia, gdy spełnimy polecenia Jezusa, złożył jeszcze przyrzeczenia, które
rozproszone w zapiskach świętej Małgorzaty Marii, zostały zebrane i do dziś istnieją w formie tzw. 12
obietnic Jezusa:

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.
Nie bójmy się zawierzyć Jezusowi tak, jak uczyniła to święta Małgorzata Maria i podążajmy za jej słowami:
“We wszystkim co czynisz łącz się z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa - na początku,
by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia."

Początki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasów Golgoty; tam, u stóp

Ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie – NMP, św. Maria Magdalena i św. Jan.
Odwieczny plan zbawienia człowieka, kontynuowany przez Stwórcę, realizował się następnie poprzez
powtarzające się kilka razy objawienia Pana Jezusa, których doznawała św. Małgorzata Maria Alacoque z
Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, założonego przez świętych – Franciszka Salezego i Joannę
Franciszkę de Chantal. W klasztorze w Paray-le-Monial we Francji historia związana z kultem Najświętszego
Serca Jezusowego nabrała szczególnego rozmachu.
Chrystus, mówiąc do serca swojej Powiernicy, ukazał skarby Najświętszego Serca, zapewniał, że jest Ono
wypełnione żarem ogromnej miłości do rodzaju ludzkiego, że nie może już dłużej tłumić w sobie jej
płomieni, pragnie je objawić i rozlać, ubogacić wszystkich ludzi najkosztowniejszymi darami uświęcających
łask. Umiłowanej Uczennicy żalił się, iż Jego pragnienia nie są doceniane, a Jego miłość nie jest „kochana”,
że spotyka się jedynie z oziębłością i obojętnością.
Na wieść o skardze Jezusa przybywało z każdym dniem wiele wrażliwych dusz, coraz wyraźniejsze stawały
się przejawy indywidualnej pobożności, pojawiali się nowi czciciele Bożego Serca: indywidualni, zbiorowi,
wspólnotowi, a także bractwa i arcybractwa.
Od czasu poufnych rozmów Pana Jezusa ze swą Oblubienicą, czyli od lat 1673-1675 minęło dokładnie 198
lat, gdy w siostrzanym klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse, położonym zaledwie o kilkadziesiąt
kilometrów od kolebki doniosłych objawień zaistniały okoliczności, które dzięki zrządzeniu Bożej
Opatrzności doprowadziły do powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Z końcem grudnia 1862 r. z klasztoru z Annecy przyszedł list o następującej treści: „Pan nasz skarżył się
jednej uprzywilejowanej duszy, iż gdy objawił nam swoje Serce, my nie dość okazałyśmy gorliwości w
szerzeniu Jego chwały”. Podczas rekreacji spojrzenia sióstr skierowały się na s. Marię od Najświętszego
Serca w wymownym stwierdzeniu: „Do Siostry należy wynalezienie nowego sposobu, by uczcić Serce
Jezusa”. Niebawem, 12 marca 1863 r. siostra Maria od Najświętszego Serca doznała wewnętrznej wizji.
Chrystus sam podsunął pomysł! Pod jej wrażeniem narysowała tarczę zegara, w środku której znajdowało
się włócznią przebite Serce Jezusa; u góry rysunku umieściła słowa: cześć, miłość, wynagrodzenie, zaś u
dołu: Straż Honorowa Najświętszego Serca. Tak powstał zegar Straży Honorowej, który stał się symbolem
sprowadzającym niezliczone rzesze ludzi do Boga.
Każdy z członków, wybierając jedną godzinę w ciągu dnia, przeżywaną w zjednoczeniu z Eucharystycznym
Sercem Jezusa, ofiarowywał swoje codzienne zajęcia w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy ludzi.
Następnego dnia, w trzeci piątek Wielkiego Postu, około godziny 1600, s. Maria od Najświętszego Serca
przyniosła przełożonej pierwszy zegar Straży Honorowej.
Ta pobłogosławiła go i zgodziła się, by imiona wszystkich sióstr zostały wpisane na zegarze przy dowolnie
wybranej przez każdą z nich godzinie. Tak więc 13 marca 1863 r. kilkudziesięcioosobowa wspólnota
zakonna, jako pierwsza została zapisana na zegarze strażowym. Był to dzień narodzin Straży Honorowej.
Bardzo szybko do tej duchowej wspólnoty przystąpiło 112 klasztorów Sióstr Wizytek, wkrótce też Straż
Honorowa przekroczyła granicę Francji i rozciągnęła się na Anglię i Włochy.
W pierwszy piątek lutego do Bourg przyszedł list od Marii Deluil-Martiny – pierwszej zelatorki w Marsylii,
której współpraca z s. Marią od Najświętszego Serca miała znaczący wpływ na rodzące się Dzieło. Wkrótce
przyjęła do Straży św. Zofię Barat, a wraz z nią całe jej zgromadzenie zakonne. 9 marca 1864 r.decyzją
biskupa diecezji Belley w kaplicy Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse zostało ustanowione Bractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca.
Tymczasem nowa organizacja powiększała swoje grono w dużej mierze za sprawą gorliwych zabiegów Marii
Deluil-Martiny, która 5 czerwca 1864 r. przyjęła do Straży Honorowej trzydziestu biskupów zgromadzonych
w Marsylii na uroczystości poświęcenia bazyliki Notre-Dame de la Garde.

księga arcybrackaRok 1864 obfitował także w inne wydarzenia równie istotne dla rozwoju nowej
organizacji: 16 czerwca Ojciec Święty, Pius IX przyznał jej odpusty, we wrześniu zostały wydane drukiem
trzy serie biletów zelatorskich dla zakonnic, osób świeckich i dzieci, 4 listopada wybito pierwsze medaliki
strażowe, a pod koniec roku ukazała się „Notka” – 48 – stronicowa broszura będąca zarysem charakteru
Dzieła wraz z jego celem, organizacją, praktykami pierwszych piątków miesiąca, itp. Straż Honorowa
nabierała rozwojowego rozpędu, rozprzestrzeniła się na cały świat – w 1868 r. dotarła także do Polski.
W księgach arcybrackich znaleźli się m. in. papieże: bł. Pius IX, Leon XIII, Pius X, Benedykt XV, Pius XI.
Niezwykłym czcicielem Bożego Serca i propagatorem Jego kultu był Ojciec Święty – bł. Jan Paweł II, czego
niezbite dowody dał w encyklice Dives in misericordia oraz w doniosłych homiliach wygłaszanych podczas
pielgrzymek do Ojczyzny. Wielce cieszy fakt, że również papież Benedykt XVI zaciągnął się w szeregi
członków Stowarzyszenia. Wraz z Piotrem naszych czasów Straż Honorowa poprzez nieustanną modlitwę
unoszącą się do tronu Najwyższego wynagradza, czyni zadość i przeprasza za wszelkie niewierności całego
świata.: https://pustyniaserca.wordpress.com/2018/02/12/arcybractwo-strazy-honorowej-najswietszego-serca-pana-jezusa/

Modlitwa o beatyfikację s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud: Najświętsze
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, użycz łaski wyniesienia do chwały ołtarzy wielkiej Twojej czcicielki i
apostołki, siostry Marii od Najświętszego Serca – Założycielki Straży Honorowej. Za jej przyczyną
proszę o … Najmiłosierniejsze Serce Jezusa, spraw, aby przykład życia siostry Marii od Najświętszego
Serca pomagał mi odnajdywać i wiernie wypełniać świętą wolę Twoją. Pragnę wynagradzać za grzechy
wszystkich ludzi oraz nieustannie wielbić Twoje niezmierzone miłosierdzie i Twoją niepojętą miłość.
Amen. Zachęcamy do wpisywania próśb i podziękowań za pomocą formularza. / można podać kartkę Księdzu
http://www.pch24.pl/bluzniercza-reklama-eksponowana-na-pietrowych-autobusach-w-londynie,71328,i.html#ixzz61pyyqevD

Biografia s. Marii od Najświętszego Serca Barnaud: Anna Maria Konstancja Bernaud przyszła na świat 28 października
1825 r. w Besançon, we Francji. Mając zaledwie 5 lat, oświadczyła: „Chcę zostać zakonnicą”, rodzice natomiast uznali
za stosowne wydać ją za mąż w wieku 16 lat. Potraktowała to jako wolę Bożą. Po upływie czterech trudnych lat zmarł
jej małżonek. Zostawszy bezdzietną wdową w 20. roku życia, nie myślała już o dawnych pragnieniach z dzieciństwa,
ale w czerwcu 1849 r. Opatrzność skierowała jej kroki do Klasztoru Sióstr Wizytek w Bourg-en-Bresse. Tam ponownie
usłyszała Boże wezwanie i, pokonując pewne wątpliwości, odczuła wyraźnie, że Pan powołuje ją do tego
kontemplacyjnego Zgromadzenia, które sam wybrał, aby objawić światu bogactwa swego Najświętszego Serca.
Wstąpiła do klasztoru, gdzie otrzymała imię Maria od Najświętszego Serca. Wesoła, miła, skłonna do poświęceń i
skromna, spędziła 12 lat jako wzorowa zakonnica i nic nie wydawało się zapowiadać, że za jej przyczyną powstanie
coś „wielkiego”. A jednak Bóg wybrał ją do tego. Na początku 1863 r. s. Maria od Najświętszego Serca, głęboko
poruszona skargą Pana Jezusa: „szukałem, kto by mnie pocieszył i nie znalazłem”, zapragnęła Mu odpowiedzieć, że
„chce kochać i sprawiać, aby był kochany”. Tak zrodził się pomysł, aby utworzyć łańcuch osób, które, zmieniając się
co godzinę, pełniłyby „straż”, czuwając duchowo przy Najświętszym Sercu Jezusa, bez odrywania się przy tym od
zwykłych zajęć, na wzór Najświętszej Maryi Panny, św. Jana i św. Marii Magdalena u stóp krzyża. Przystąpienie do
„straży” zaznaczałoby się na „zegarze”, centrum którego stanowiłoby przebite Najświętsze Serce. Rozpoczęte dzieło
szybko rozszerzyło się na cały świat i już w r. 1864 było zatwierdzone przez papieża Piusa IX, który sam został jego
członkiem. Do tak wielkiego sukcesu przyczyniła się w dużej mierze całkowita uległość s. Marii od Najświętszego
Serca wobec woli Bożej. W swoich duchowych zapiskach mówiła o niej nieustannie, a także o wyrzeczeniu się siebie i
pragnieniu pozostania w ukryciu. Czuła się nie tylko pokorną służebnicą Pańską, lecz również, w zjednoczeniu z
Chrystusem, ofiarą składaną za zbawienie świata. Tę duchowość przekazywała też czcicielom Bożego Serca, i aż do
śmierci, 3 sierpnia 1903 r., pozostała posłusznym narzędziem w rękach Pana.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa (Straż Honorowa, Stowarzyszenie Godziny Obecności
przy Sercu Jezusa) – publiczne stowarzyszenie wiernych, związane z
kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego członkowie
codziennie przez jedną, ustaloną przez siebie godzinę, nie przerywając
aktualnych zajęć, w skupieniu adorują w duchu Najświętsze Serce
Jezusa. : https://www.strazhonorowa.pl/zalozycielka

1 Geneza - U źródeł Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
znajduje się wizja wizytki św. Małgorzaty Marii Alacoque, propagatorki kultu NSPJ, której
pragnieniem było wypełnianie zachęty św. Pawła Apostoła: Przy każdej sposobności módlcie się w
Duchu! (Ef 6, 18).
Ponieważ nie mogła ona spędzać przed Najświętszym Sakramentem więcej czasu, niż nakazywała
reguła i przełożona, wykonywała swoją pracę klęcząc na korytarzu w Jego pobliżu. W pewnym
momencie, w wewnętrznym skupieniu, ukazało się jej jaśniejące Serce Jezusa, wśród płomieni
Jego Miłości, otoczone Serafinami, które śpiewały: “Miłość tryumfuje, Miłość się raduje, Miłość
Serca Najświętszego radością nas syci”. Zachęcały one św. Małgorzatę, by się przyłączyła do nich,
by razem oddawać Sercu Pana Jezusa ustawiczny hołd miłości, uwielbienia i wychwalania. Serafiny
oświadczyły też, że będą zajmować jej miejsce przed Najświętszym Sakramentem, by za ich
pośrednictwem mogła bez przerwy miłować to Serce i “równocześnie wypisały to połączenie się w
[1]
Bożym Sercu złotymi literami, nieusuwalnym pismem miłości” . Łaska ta towarzyszyła następnie
św. Małgorzacie przez całe życie, dając wzmocnienie i pociechę duchową. Wizję tę obrazuje
wizerunek Najświętszego Serca inny, niż ten, który dał początek Tarczy Serca Jezusowego.
Przedstawia on Serce, z którego w wielu miejscach wychodzą płomienie, oraz trzy groty, a u góry
krzyż. W środku jest napis “Caritas” (Miłość), z którego spływają krople Krwi. Nie ma korony
cierniowej, zaś wokół Serca znajdują się dwa okręgi z małych serduszek. Było to echo pragnienia
św. Franciszka Salezego, współzałożyciela zakonu wizytek, “aby korona cierniowa wokoło Serca
Jezusowego zastąpioną została przez koronę, złożoną z serc wszystkich ludzi”. Pod rysunkiem
znajduje się własnoręcznie napisany przez św. Małgorzatę Marię "Akt osobistego poświęcenia
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa". Wizja św. Małgorzaty była inspiracją dla kolejnych pokoleń
[2]
wizytek, aby trwać w wewnętrznym skupieniu na Chrystusie, podczas swoich codziennych zajęć .

2 Założycielka - Założycielka Konstancja Bernaud, urodziła się 28 października 1825 roku w
Besançon, we Francji, w starej, pobożnej i szanowanej rodzinie (w tym samym roku reaktywowano we
Francji Bractwo Serca Jezusowego, zakazane od czasów rewolucji). Była najstarszą z ośmiorga rodzeństwa.
[1]
Już przed narodzinami została poświęcona Najświętszej Maryi Pannie . Ochrzczona 1 listopada, otrzymała
imiona Anna Maria Konstacja, lecz w użyciu pozostało to ostatnie imię. Mieszkała naprzeciw pałacu
arcybiskupa Besançon, księcia kard. Louis-François de Rohan-Chabot, krewnego króla Karola X. Jako dziecko,
widując często idącego kardynała, klękała na drodze, aby przyjąć jego błogosławieństwo. Mając zaledwie 5
[2]
lat, po pogrzebie kuzynki szarytki, oświadczyła rodzicom: „Chcę zostać zakonnicą” . W wieku 4 lat poważnie
zachorowała na oczy i przez kilka lat, nie mogąc się bawić, rozwinęła w sobie skłonność do rozmyślań i
milczenia oraz śpiewała pieśni religijne. Po wielu latach jeszcze wspominała, jak silne wrażenie wywarły na
nią pieśni „Jakżeż zaznać spokoju wśród udręczeń grzesznego serca” i „Widmo błyszczące uwiodło młodość
moją”, przy których rzewnie płakała, nie za bardzo je rozumiejąc. Dawała często żebrakom drobną jałmużnę i
swoje podwieczorki. Jej ciotka Barbara zaszczepiała w niej rzadkie wówczas nabożeństwo do Najświętszego
[3]
Serca Pana Jezusa. 20 kwietnia 1836 roku Konstancja przystąpiła do I komunii św. .
W wieku lat 13 została umieszczona w pensjonacie Zgromadzenia Dzieciątka Jezus w Langres. Matka jej oświadczyła tam: „Przyprowadzam
wam dziecko, które mnie zawsze zapewniało, iż chce zostać zakonnicą”. Tam przyjęła bierzmowanie i zaczęła doświadczać łask
nadprzyrodzonych. Codziennie rano odprawiała Drogę Krzyżową i wchodziła do kaplicy na osobistą adorację oraz praktykowała różne
umartwienia. Jej mistrzynią była s. Ludwika Baissez, która pogłębiała w niej kult NSPJ. Ulubioną książką Konstancji był „Miesiąc Najświętszego
[4]
Serca” o nabożeństwie czerwcowym . Po powrocie do domu we wrześniu 1840 roku rodzina zaczęła wprowadzać ją w zwyczaje życia
świeckiego. Pod wpływem szantażu ojca, który mówił: „Gdybyś została zakonnicą, umarłbym z żalu” oraz niezdecydowania spowiednika,
zgodziła się wyjść za mąż, nie mając jeszcze ukończonych 16 lat. Pięć lat po ślubie jej mąż zmarł. Wówczas Konstancja zamieszkała w Paryżu u
brata, gdzie śpiewała w kościele Notre Dame de Lorette. Podczas rewolucji 1848 roku niemalże została zastrzelona w trakcie walk ulicznych i
wróciła do Bezançon. Następnie pojechała odwiedzić swą kuzynkę w Bourg-en-Bresse, której bratowa, m. Maria Amanta Morel, była
[5]
przełożoną klasztoru wizytek . Gdy Konstancja przekroczyła próg klasztoru, aby wziąć udział w rekolekcjach, niespodziewanie powiedziała na
głos: „Ach, jak tu dobrze, obym nigdy nie potrzebowała stąd odejść!” Na to s. Maria Julia Cholet, przyszła przeorysza, odpowiedziała: „Amen”.
Tak się też stało. W lipcu 1849 roku biskup Belley, Alexandre Devie, zapewnił ją, iż powinna wstąpić do zakonu Nawiedzenia NMP z powodu jej

nabożeństwa do Serca Jezusowego, praktykowanego tam, i jeszcze w tym miesiącu została postulantką. Podczas obłóczyn 23 listopada tego
[6]
roku przyjęła imię Marie du Sacré-Cœur . Tego dnia napisała: „Żadna z dotychczasowych propozycji nie poruszyła mojego serca. Dziś wiem, że
[7]
mój Oblubieniec chce, bym stała się ofiarą miłości, wynagradzającą Boskiemu Sercu” . Maria od Najświętszego Serca powzięła zaraz
postanowienie „najusilniejszej pracy, celem zupełnego oderwania się od stworzeń i dążenia jedynie do samego tylko Boga”. Jej kierownikiem
duchowym pozostawał bp Devie. Po profesji wieczystej w dniu 1 kwietnia 1851 roku została od razu mianowana mistrzynią pensjonatu i
kierowniczką chóru muzycznego. Z powodu jej pięknego głosu na publiczne nabożeństwa do kaplicy przychodziły tłumy wiernych. W
pierwszych latach wyróżniała się darem prostej modlitwy i kontemplacji, nazywana była „siostrą czystej miłości”. Następnie weszła w okres
[8]
wewnętrznych prób i cierpień fizycznych. 22 września 1860 roku "„złożyła się na ofiarę Boskiemu Sercu Pana Jezusa” .
Wkrótce potem ujawniła się u niej gruźlica w stadium tak poważnym, iż oczekiwano jej bliskiej śmierci. Wówczas odwiedził ją nowy biskup,
Pierre-Henri Gérault de Langalerie, który stając koło s. Marii powiedział: „Jak to, więc to jest s. Maria od Najświętszego Serca? Nie trzeba
umierać, zaraz odprawimy nowennę do Najśw. Serca i czcigodnej Małgorzaty Marii”. Jeszcze tego samego dnia siostra poczuła się lepiej, a po
kilku dniach wyzdrowiała całkowicie. Zaraz potem otrzymała urząd nadzorowania porządku i przestrzegania reguły w klasztorze, a następnie
[9]
sekretarki . 7 czerwca 1862 roku przełożona klasztoru dokonała poświęcenia wspólnoty Najświętszemu Sercu Jezusa. W tym roku siostry z
pierwszego klasztoru wizytek w Annecy napisały do klasztoru, że „Pan nasz skarżył się jednej uprzywilejowanej duszy, iż gdy objawił nam Serce
Swoje, my nie dość rozwinęliśmy gorliwości, celem szerzenia Jego chwały”. Wszystkie siostry, przeczytawszy list, zwróciły się do s. Marii: „Do
Ciebie, droga siostro, należy wynaleźć ten nowy sposób uczczenia Najśw. Serca”. 11 stycznia 1863 roku siostry dokonały Intronizacji Chrystusa
Króla w klasztorze w Bourg-en-Bresse. W tym czasie, jak pisała, głęboko poruszona skargą Pana Jezusa: „Szukałem, kto by mnie pocieszył i nie
znalazłem”, zapragnęła Mu odpowiedzieć, że „chce kochać i sprawiać, aby był kochany”. Tak zrodził się pomysł, aby utworzyć łańcuch osób,
które, zmieniając się co godzinę, pełniłyby „straż”, czuwając duchowo przy Najświętszym Sercu Jezusa bez odrywania się przy tym od zwykłych
[10]
zajęć, na wzór Najświętszej Maryi Panny, św. Jana i św. Marii Magdaleny u stóp krzyża . Kilka miesięcy później s. Maria miała wizję Zegara
Straży Honorowej. 13 marca tego roku imiona wszystkich sióstr z klasztoru zostały wpisane na rysunek Zegara. Po tygodniu wpisał się też
arcybiskup Aix Georges Chalandon, a miesiąc później – biskup Langalerie. Od tego czasu misją s. Marii było prowadzenie tego dzieła, które
nazwano Strażą Honorową. Temu poświęcała ona wszystkie swoje siły i czas, poza obowiązkami wynikającymi z reguły zakonnej. W swojej
drodze duchowej rozwijała charyzmat ofiarowania siebie. We wrześniu 1866 roku poświęciła ponownie Bogu całą swą osobę oraz Straż
[11]
Honorową i powierzone jej osoby. 24 czerwca 1884 roku dokonała „publicznego ofiarowania siebie na dobrowolną ofiarę” . W trakcie pracy
nad rozwojem Straży znów poważnie zachorowała w 1886 roku, będąc ponownie, zdaniem lekarzy, blisko śmierci, lecz ku ich zdziwieniu szybko
[12]
wróciła do zdrowia . Służyła intensywnie przez kolejne lata, aż do 1 sierpnia 1903 roku, gdy nagle poczuła się gorzej i przerwała pracę. Zmarła
dwa dni później. Opis jej życia zawiera jedyna jak dotąd biografia opublikowana po polsku przez Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ w 1932
roku (wydana we Francji w 1913 roku) pod tytułem: „Siostra Marja od Najśw. Serca. Założycielka Straży Honorowej. 1825–1903”. Obecnie
[13]
trwają starania o rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego .

3 Historia Minęły niemal dwa stulecia od tego wydarzenia, gdy wizytki z klasztoru w Bourg-en-Bresse
we Francji, wyróżniającego się pielęgnowaniem spuścizny św. Małgorzaty, postanowiły szczególnie
naśladować w tym względzie swą świętą współsiostrę. Inicjatorką była s. Maria od Najświętszego Serca
(Konstancja Bernaud). Urodzona w 1825 roku w Besançon, od dziecka była pobożna i za sprawą swej ciotki
Barbary przejawiała nabożeństwo do Serca Jezusa. Chociaż pragnęła być zakonnicą, została nakłoniona do
małżeństwa w wieku 16 lat. Nie było ono szczęśliwe, lecz mąż po kilku latach zmarł; następnie jako wdowa
jeszcze kilka lat pozostawała w stanie świeckim. W 1849 roku została przyjęta do upragnionego zakonu,
szerzącego tak bliskie jej nabożeństwo. Podczas życia świeckiego Konstancja próbowała prowadzić życie
pobożne i duchowe oraz poznała jego trudności. Wyczuła, że nabożeństwo do Najświętszego Serca może
posłużyć za podstawę duchowości dostępnej dla wszystkich. Jak mówił św. Franciszek Salezy: “każdy
według swojego stanu i zawodu mógłby żyć tym nabożeństwem w duchu pokuty, wynagrodzenia, dla
większej chwały Bożej, wykonując po prostu obowiązki swojego stanu”. Przełożona w zakonie szybko
rozeznała i powiedziała s. Marii, że jej powołaniem jest rozwijać formy tego kultu[3]. W klasztorze w Bourgen-Bresse od 1825 roku istniało Bractwo Serca Jezusowego, do którego należały wszystkie siostry. Na
początku roku 1863 klasztor ten dokonał aktu intronizacji Jezusa Chrystusa. W sali zebrań, na tronie
postawiono statuę Chrystusa Króla, a wszystkie siostry podchodziły do niej, aby wziąć kartę z zaleceniem,
jak szczególnie realizować to królowanie. Dwa miesiące później, s. Maria miała wizję wewnętrzną
przedstawiającą to Najświętsze Serce, zaś wokół niego godziny zegara oraz napis u góry: “Chwała, miłość,
zadośćuczynienie!”, a u dołu “Straż Honorowa Najświętszego Serca”. Za zgodą przełożonej, siostry wypisały
dookoła “tarczy zegara” swoje imiona, w miejscu gdzie na rysunku św. Małgorzaty Marii Alacoque
znajdowały się serduszka. Przez wybraną godzinę miały, w łączności z Niebem, nie przerywając normalnych
zajęć, adorować w duchu Boskie Serce. Pierwsze czcicielki, czyli wszystkie siostry, zawarły to przymierze 13
marca 1863 roku. Tydzień później przystąpiło do niego osiemnaście osób, wśród nich kilku księży, a pod
koniec marca arcybiskup Georges Chalandon z Aix-en-Provence. W ciągu następnych tygodni, siostra ta
otrzymała natchnienia co do dalszych szczegółów. W Wielki Piątek napisała krótką modlitwę “Ofiarowanie
Godziny Straży”, do odmawiania na rozpoczęcie wybranej godziny. Podczas niej należy ofiarować prace
oraz wszystkie uczucia dla pocieszenia Pana Jezusa. Następnie dookreśliła, że celem nabożeństwa jest
oddanie szczególnej czci Ranie zadanej Sercu włócznią przez żołnierza rzymskiego. Pierwszą “Strażą

Honorową” nazwała Najświętszą Maryję Pannę, św. Marię Magdalenę i św. Jana, stojących pod krzyżem. S.
Maria określiła też, że w kolejnych godzinach, począwszy od 12.00, należy łączyć się szczególnie z: Matką
Bożą, św. Józefem i Świętymi, sprawiedliwymi na ziemi, Serafinami, Cherubinami, Tronami, Panowaniami,
Mocami, Potęgami, Zwierzchnościami, Archaniołami, Aniołami[4].

4 Obowiązki członkowskie - Członkowie mają poświęcić się miłości Boskiego Odkupiciela, której
żywym świadectwem i znakiem jest Jego przebite Serce, poczuwać się do obowiązku wynagradzania
Najświętszemu Sercu zranionemu naszymi grzechami, przepoić swoje osobiste życie wiary, jak również swe
życie apostolskie i wykonywanie pracy zawodowej miłością, którą odpłacamy Panu Jezusowi za Jego miłość
i z Nim się łączymy, być zachęcani do większej i bardziej czynnej miłości bliźniego. Godzina Straży, wzorem
św. Małgorzaty Marii, nie polega na spędzaniu godziny adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na
wykorzystaniu obranej godziny w ciągu dnia, bez zmieniania niczego w zajęciach, jakie akurat wypadną:
rodzinnych, zawodowych, czy nawet rozrywki, do gorliwszego uświadamiania sobie obecności Bożej.
Członek Straży ofiarowuje w ciągu tej godziny wszystko co czyni i wszystko czym jest, na uwielbienie i
wynagrodzenie. Dzięki rozpowszechnieniu Straży Honorowej na całym świecie, ta modlitwa w duchu przy
każdej sposobności, trwa nieustannie przez całą dobę. Głównym świętem Straży jest uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś w Wielki Piątek o godzinie 16.00, w chwili kiedy przypuszczalnie
nastąpiło przebicie włócznią Najświętszego Serca, członkowie gromadzą się w duchu u stóp krzyża, aby
Ojcu niebieskiemu ofiarować w intencji Kościoła Krew i Wodę, które wypłynęły z rany Serca Jezusa. Aby
zostać członkiem Straży należy być przyjętym przez miejscowego Dyrektora lub upoważnionego Zelatora,
zapisanym w rejestrze, czyli książce wpisowej prowadzonej przez Zelatorów i regularnie odprawiać obraną
Godzinę Obecności

[11]

.

5 Zegar Straży Honorowej - Zawieszany w kościele, przy którym istnieje Arcybractwo, Zegar Straży
Honorowej, zawiera w środku obraz Najświętszego Serca Jezusowego przebijanego widoczną włócznią, z
krzyżem i płomieniami u góry, a wokół Niego cierniowa korona i promienie światła. Wokół tarczy zegarowej
wypisane są godziny i z kim należy szczególnie się łączyć (z Serafinami itd.), a poniżej jest miejsce na imiona
członków Straży. U góry znajduje się napis “Cześć! Miłość! Wynagrodzenie! Sercu Jezusowemu!”, a u dołu
“Arcybractwo Straży Honorowej”. Obecnie nie ma obowiązku zapisywania się na tarczy Zegara, choć musi
on wisieć w kościele, przy którym istnieje Straż Honorowa. Gdy całe zgromadzenia zakonne i inne
stowarzyszenia zostają przyjęci do Straży Honorowej przez swego duchownego przełożonego lub
kierownika, Zegar zawiesza się na widocznym miejscu w kaplicy takiej wspólnoty. Członkowie Arcybractwa
noszą też okrągły medalik, który na jednej stronie ma taki właśnie Zegar, lecz z braku miejsca, bez imion
Aniołów i Świętych oraz oczywiście uczestników, a wokół napis jak u góry dużego Zegara. Zaś na drugiej
stronie odznakę Arcybractwa, czyli wizerunek Pana Jezusa na Krzyżu, a obok postacie Matki Bożej, św. Jana
Apostoła i św. Marii Magdaleny i wokół napis, jak u dołu Zegara[12].

6 Zegar Miłosierdzia - W miarę jak Straż Honorowa rozszerzała się, jej członkowie
uświadamiali sobie, jak ważne jest w kulcie Najświętszego Serca wynagrodzenie. Z tej troski o
zbawienie dusz zrodził się Zegar Miłosierdzia, na którym wpisuje się inicjały osób poleconych
modlitwie, lub nazwy grup społecznych, a członkowie wybierają dodatkową godzinę Straży, by
wyprosić miłosierdzie dla nich. Intencje można przesyłać do Centrali. Zegar Miłosierdzia został
zaprowadzony w Bourg w 1882 r. jako uzupełnienie Straży Honorowej.

Francja:
Polska:

http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/

https://www.strazhonorowa.pl/

Historia Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce: Już po kilku latach od czasu powstania w
Bourg-en-Bresse we Francji (13 marca 1863 r.), Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa zawitała również
do Polski, dzięki Siostrom Wizytkom, sprowadzonym do Warszawy przez królową Marię Ludwikę Gonzagę w 1654 r.,
a następnie w 1681 r. do Krakowa przez biskupa Jana Małachowskiego. Niemalże na bieżąco były one informowane
o objawieniach w Paray-le Monial. Dzięki matce Katarzynie Krystynie Branickiej krakowski konwent stawał się
ośrodkiem czci i miłości Serca Jezusowego, a za czasów matki Franciszki Szembekówny zaczął promieniować
nabożeństwem także poza mury klasztorne.
W 1718 r. w kościele Sióstr Wizytek zostało założone jedno z pierwszych w Polsce Bractw Najświętszego Serca
Jezusowego. Z tej okazji zakonnice przygotowały intronizację Bożego Serca z uroczystą procesją. „Wzięły w niej udział
liczne rzesze wierzących krakowskiego grodu. Trasa prowadziła z kościoła Mariackiego do kościoła Sióstr Wizytek.
Kroniki klasztoru przekazują barwny, szczegółowy opis tej procesji. Odprawiano ją rzeczywiście z wielką okazałością.
Pomyślana ona jednak była przede wszystkim jako publiczne, wspólne wyznanie wiary i czci dla Serca Jezusowego”
Nie dziwi więc fakt, że Straż Honorowa, zaledwie w kilka lat po powstaniu we Francji znalazła podatny grunt również
na ziemiach polskich. Do Bractwa powstałego w Krakowie w 1868 r. zapisały się na początku wszystkie zakonnice
klasztoru Nawiedzenia oraz ich uczennice.
Gdy w styczniu 1869 r. zostało ono kanonicznie zatwierdzone przez biskupa Antoniego Gałeckiego, ówczesnego
administratora diecezji krakowskiej, klasztor Wizytek w Krakowie „stał się jednocześnie główną siedzibą tej
Wspólnoty dla całej Polski, mimo że podzielonej na trzy zabory”
Bardzo szybko wszczęto starania o przekształcenie Bractwa w Arcybractwo, lecz z różnych względów (zabory,
pierwsza wojna światowa, itp.) na zatwierdzenie trzeba było czekać aż do 19 stycznia 1919 r. Aktu wyniesienia do tej
godności dokonał papież Pius XI. W tym czasie działalność statutowa rozwijała się nadzwyczaj prężnie, przy dużym
zaangażowaniu siostry dyrektor Marii Józefy Twarowskiej, późniejszej przełożonej klasztoru.
Członkowie Straży tworzyli liczne grupy modlitewne, adorowali Najświętszy Sakrament podczas pierwszopiątkowych
liturgii. Celom statutowym były także podporządkowane wszelkie działania informacyjne, wydawnicze i
korespondencyjne.
Nieocenionym narzędziem apostolskiego oddziaływania stało się arcybrackie czasopismo „Wiadomości o Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”.

W 2019 roku przypada jubileusz 150-lecia istnienia Straży Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Polsce oraz 100. rocznica wyniesienia krakowskiego Bractwa do godności
Arcybractwa dla naszego kraju.
Wciąż wzrasta liczba członków Straży Honorowej NSPJ, którzy stają się często organizatorami lub
współorganizatorami nabożeństw i uroczystości religijnych w parafiach. Włączając się w przygotowanie oprawy
liturgicznej, wspomagają oni swoich duszpasterzy, należą do rad parafialnych oraz wykonują posługi charytatywne na
rzecz wspólnot parafialnych.Pierwszy numer ukazał się w 1921 r.
Druga wojna światowa, a następnie okres rządów komunistycznych brutalnie przerwały na pół wieku czas
nieskrępowanej działalności apostolskiej i formacyjnej Arcybractwa w Polsce, niemniej siostry podejmowały
działania konspiracyjne, narażając się często na utratę wolności. Dopiero w 1986 r. mogła się odbyć pierwsza
ogólnopolska pielgrzymka Arcybractwa na Jasną Górę. W roku 1991 wznowiono też publikację „Wiadomości Straży
Honorowej NSPJ”. Obecnie ukazują się one w nakładzie 7300 egzemplarzy, rozsyłanych nie tylko do ośrodków na
ternie całego kraju, ale również polonijnych. Spośród innych wydarzeń Arcybractwa należy wspomnieć autokarową
pielgrzymkę do Rzymu w 1992 r., udział duchowy oraz materialny w 46. Międzynarodowym Kongresie
Eucharystycznym we Wrocławiu (Arcybractwo przygotowało „Księgę darów duchowych”, 5 monstrancji w futerałach
oraz 5 wyhaftowanych welonów), w Ogólnopolskich Kongresach Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, a w 2006 r.
pielgrzymkę do Francji śladami kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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We wrześniu 1969 roku zmieniono nazwę Arcybractwa Straży Honorowej na
Stowarzyszenie Godziny Obecności przy Sercu Jezusa. Pod tym tytułem nowe statuty
zostały ostatecznie zatwierdzone przez Watykan 6 grudnia 1977 roku [10]. Nazwa ta
jednak nie przyjęła się zbytnio i członkowie do dziś używają tradycyjnej, choć nowa
formalnie obowiązuje. Generalna Dyrekcja znajduje się we Francji, w klasztorze

Zakonu Nawiedzenia NMP w Paray-le-Monial.

Bractwo ku czci Najświętszego Serca: Również do naszego kraju dochodziły z Francji wieści o
zakonnicy Małgorzacie Marii Alacoque z zakonu wizytek i danych jej objawieniach Boskiego Serca Zbawiciela.
Nietrudno się więc domyślić, że inspiracje do zapoczątkowania i rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Polsce pochodziły od sióstr wizytek. Ojcami duchownymi i spowiednikami sióstr byli mieszkający nieopodal
warszawscy pijarzy. Jednym z nich był o. Paweł Wiązkiewicz, który przez dwadzieścia lat był kierownikiem duchowym
warszawskich zakonnic, w tym wizytek z Krakowskiego Przedmieścia. Ojciec Wiązkiewicz starał się uzyskać od wizytek
jak najwięcej informacji o matce Małgorzacie Marii Alacoque i danych jej objawieniach Pana Jezusa. Na ich
podstawie postanowił założyć Bractwo NSPJ, aby w ten sposób propagować kult, który do tej pory był skryty w
murach klasztoru ss. Wizytek. Uroczyste zainicjowanie bractwa, założonego dnia 30 maja 1705 roku, odbyło się rok
później, 11 czerwca 1706 roku, w pijarskim kościele NMP Zwycięskiej (dziś katedra polowa WP przy ul. Długiej).
Miejscem spotkań bractwa była boczna kaplica św. Krzyża. Jego członkowie zobowiązywali się do licznych praktyk
religijnych. Rytuał przyjęcia do bractwa przewidywał zawieszenie na szyi kandydata poświęconego medalika Serca
Jezusa. Odmawiana też była prosta modlitwa: Przyjmij ten obraz Najświętszego Serca Jezusowego, złóż go jako
znamię na sercu swoim i pomnij na miłość, którą zostałeś odkupiony, szczyć się nim za życia, ufaj w nim w konaniu i
raduj przy śmierci. Amen. Członkowie bractwa podejmowali się również następujących pobożnych praktyk:
odprawiania przynajmniej raz w miesiącu godzinnej adoracji wynagradzającej; uczestniczenia w piątkowej Mszy św.
odprawianej w kaplicy bractwa; uczestniczenia w dorocznej uroczystości NSPJ; odprawienia tzw. Kwinkwenny
(nabożeństwa pięciu piątków po uroczystości NSPJ: spowiedź św., Msza św. i adoracja); aktywnego udzielania się w
dziełach miłosierdzia. W 1706 roku o. Wiązkiewicz wydał w drukarni pijarskiej pierwszy modlitewnik do NSPJ w
języku łacińskim. Nosi on tytuł Thesaurus Divinis Sacratissimi Cordis Jesu... (Skarb Najświętszego Serca
Jezusowego...). W modlitewniku tym znajduje się również pierwszy w Polsce sztych NSPJ rytowany przez pijara, br.
Rocha Markowskiego. Na treść modlitewnika składały się m.in.: życiorys św. Małgorzaty Marii Alacoque, okazyjne
modlitwy do NSPJ, obowiązki brackie. Na końcu umieszczono pobożne westchnienia do Serca Pana Jezusa i
Najświętszej Maryi Panny. Następnie o. Paweł wydał także zbiór rozważań o Sercu Zbawiciela pt.: "Delicye nieba i
ziemi..." (1723 r.). Myślą przewodnią tych rozważań jest cierpliwa miłość Jezusa, która nie zraża się naszymi
grzechami, ale czeka na ufną odpowiedź ze strony człowieka. Staraniem wizytek i pijarów wydany został również, w
roku 1719, żywot siostry Małgorzaty Marii Alacoque.

Rozwój kultu Boskiego Serca: Ojciec Wiązkiewicz, propagator kultu Serca Jezusowego, umarł 27
września 1729 roku. W tym czasie na terenie Królestwa Polskiego działa już wiele bractw NSPJ. Podjęto równocześnie
starania o uzyskanie w Stolicy Apostolskiej zatwierdzenia modlitw Mszy św. o Boskim Sercu. W odpowiedzi na te
prośby Stolica Apostolska wyraziła zgodę na zatwierdzenie osobnego oficjum i własnej Mszy św. o NSPJ dla Kościoła
w Polsce. Dekret podpisał papież Klemens XIII. Wraz z rozwojem tego kultu powstawały liczne bractwa NSPJ w
różnych diecezjach Rzeczpospolitej. W latach 1705-1723 wśród zakonów męskich bractwo to istniało tylko przy
kościołach Pijarów (obok kościołów diecezjalnych oraz zakonów żeńskich: wizytek i benedyktynek). Drugie w Polsce
bractwo powstało 22 sierpnia 1707 roku przy pijarskim kościele w Łukowie. Kolejnym kolegium pijarskim, przy
którym powstało bractwo było kolegium piotrkowskie (9 stycznia 1714 r.). W Krakowie pierwsze bractwo zostało
założone 12 listopada 1717 roku przez siostry wizytki. Zakon pijarski aktywnie wspierał siostry w tym dziele. Dwa lata
później (8 sierpnia 1719 r.) Bractwo NSPJ zostało założone przy rzeszowskim kościele Pijarów. Następne Bractwo
NSPJ powołano do życia 6 listopada 1720 roku przy pijarskim kościele w Warężu. Trzy lata później, 13 sierpnia 1723
roku, zainicjowano bractwo przy kościele, który posiadali pijarzy w Szczuczynie Litewskim. Od tego czasu bractwa
poświęcane NSPJ powstawały także przy kościołach i klasztorach innych zakonów męskich. Pierwszym bractwem
założonym przez inny zakon była Konfraternia NSPJ w Budsławiu, zainicjowana dnia 10 stycznia 1724 roku przez oo.
bernardynów. Zakon pijarów przez najbliższe czterdzieści lat patronował powstaniu jeszcze dziewięciu bractw przy
różnych swych klasztorach (m.in. w Chełmie i Lubieszowie). Ogółem od powstania pierwszego bractwa w Warszawie
(1705 r.) i oficjalnego zatwierdzenia tego kultu przez Stolicę Apostolską w Polsce założono 86 bractw NSPJ, z czego 16
przy kościołach pijarskich oraz przy pomocy zakonników pijarskich. W późniejszym czasie szczególnie oo. jezuici
przejęli rolę animatorów pobożności do NSPJ w Polsce. Z czasem nabożeństwo do Serca Jezusowego stało się jednym
z najpopularniejszych na terenie Polski.

Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

(Zatwierdzone przez Stolicę Świętą 26. 02. 1901 r.)

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
I Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, woli Ojca najposłuszniejsze, zwróć ku sobie serca nasze,
abyśmy wolę Jego we wszystkim wypełniali.
Jezu, bram niebieskich chwało, * Boga Ojca uwielbienie, * Coś wziął na się ludzkie ciało,
* Aby przynieść nam zbawienie.
Jezu, naszych serc radości, * Daj nam godnie wielbić Ciebie, * Rozpal ogniem Twej miłości,
* Serca zimne zbliż do siebie.
Serce słodkie, Serce Boże, * Nie odmawiaj Twej pociechy, * Niech ten żar, co w Tobie gorze,
* Zgładzi wszystkie nasze grzechy.
Serce święte, Bóstwa Tronie, * Coś się cudem objawiło, * Gdy w Dziewicy Matki łonie,
* Słowo Boże się wcieliło.
Trójcy Świętej Tyś ozdobą, * Ojca Tyś upodobaniem,
* Bóg Syn się zjednoczył z Tobą, * Tyś Duchowi jest mieszkaniem.
O najmilsza serc słodyczy, * Z której szczęścia biją zdroje,
* Oblubieńcze nasz dziewiczy, * Prosim: Przyjdź Królestwo Twoje.
I Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, woli Ojca najposłuszniejsze, zwróć ku sobie serca nasze, abyśmy wolę
Jego we wszystkim wypełniali.
K. Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.

W. Prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
Módlmy się: Panie nasz, Jezu Chryste, któryś w dziwnej miłości swojej niewysłowione skarby swego Serca
Kościołowi otworzyć raczył, daj nam proszącym Ciebie, stać się godnymi uczestnikami łask niebieskich, które z
tego źródła wypływają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

II Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, za nas okrutnie umęczone, udziel nam pokory i skruchy, abyśmy za
swe grzechy odpokutowali.
Serce, miłości ofiaro, * Nieba jedyne wesele, * Ty przed wieczną słonisz karą, * W Tobie człowiek ufa
śmiele.
Miłość nam Cię otworzyła, * Uczyniła Cię schronieniem, * By ma dusza w Nim się skryła, * Przed tej ziemi
omamieniem.
O pociągaj wciąż ku sobie, * Dusze Twoją krwią zroszone, * Niech w tym słodkim Serca grobie, * Spoczną
walką umęczone.
Serce, któreś wycierpiało, * Dla nas gorzką, krwawą ranę, * Zrań i mnie miłości strzałą, * Niech Cię kochać
nie przestanę.
Ty, o Jezu, dziwnym cudem, ciało swe na pokarm dałeś, * I z litości nad swym ludem, * Krwi mu swej nie
żałowałeś.
Ty, coś i aniołów stworzył, * Nie wzgardziłeś człekiem marnym, * Bóstwo w nikłe kształty złożył, * By się
chlebem stać ofiarnym.
O najmilsza serc słodyczy, * Z której szczęścia biją zdroje, * Oblubieńcze nasz dziewiczy, * Prosim: Przyjdź
Królestwo Twoje.
II Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, za nas okrutnie umęczone, udziel nam pokory i skruchy, abyśmy za
swe grzechy odpokutowali.
K. Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.

W. Prawo Twoje jest pośrodku serca mego.

Módlmy się: O Panie Jezu Chryste, zbawienia naszego tak bardzo pragnący, który za grzechy nasze tak wielkie
poniosłeś męki, wzbudź w sercach naszych prawdziwą pokorę i skruchę, abyśmy przez godną pokutę winy nasze
spłacili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

III Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, które swoim czcicielom dajesz wszystkie łaski, spraw abyśmy Tobie
zawsze wiernie służyli i królewskich darów stali się godnymi.
Serce słodkie, Tyś ołtarzem, * Milszym Bogu niż świat cały, * Gdy na Ciebie jeno wskażem, * Żaden dar nie
będzie mały. W Tobie wszystkie cnoty święte, * Swe królestwo założyły, * W Tobie łaski niepojęte, * Jak w
krynicy się ukryły. Twoje słowo niebem władnie, * Przykazania ludziom stawia, * Wszystkim rządzi mądrze,
składnie, * Wszystek świat ubłogosławia. Serce piękniejsze od słońca, * Świątynio świętsza od nieba, * Tyś
szczęściem naszym bez końca, * Nic prócz Ciebie nam nie trzeba. Każda Twoja myśl, westchnienie, *
Rozkoszą Boga napawa, * I najmniejsze Twe życzenie, * Ma u Niego siłę prawa. Ty i Boski gniew łagodzisz, *
Gdy ma karać przewinienia, * Ty pociechą swoją słodzisz, * Wszelkie troski i cierpienia. O najmilsza serc
słodyczy, * Z której szczęścia biją zdroje, * Oblubieńcze nasz dziewiczy, * Prosim: Przyjdź Królestwo Twoje.
III Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, które swoim czcicielom dajesz wszystkie łaski, spraw abyśmy Tobie
zawsze wiernie służyli i królewskich darów stali się godnymi.
K. Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.

W. Prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, którego Serce pragnące naszej miłości zostaje wciąż przez ludzi zapomniane i
wzgardzone, ożyw i zapal serca nasze, abyśmy Ci tę ludzką niewdzięczność naszym życiem, choć w części
wynagrodzili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

IV Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, tak nas kochające, a zapomniane i wzgardzone, zapal w sercach
naszych płomień Bożej miłości, abyśmy nie- wdzięczność ludzką miłością wynagradzali.
Serce, ołtarzu promienny, * Świętszy nad wszelkie ołtarze, * Spraw: miłości żar płomienny, * Niechaj nasze
winy zmaże. Tyś jest drogocenną perłą, * Chętnie za nią oddam wszystko, * Tyś moim umiłowaniem, * Przy
Twym Sercu chcę być blisko. Włócznią żołnierza zranione, * Twe Najświętsze, Jezu, Serce, * Daje przez
zewnętrzną ranę, * Poznać miłość Twą zranioną. Za Twą miłość, Zbawicielu, * Otrzymujesz zapomnienie, *
Więc przynajmniej od niewielu, * Przyjmij zadośćuczynienie. Twoją chcemy być własnością, * W pracy, w
szczęściu i cierpieniu, * Dziś oddajem się z miłością, * W odnowionym poświęceniu...
Tyś zbawiło świat od zguby, * Tyś pokojem serc wieczystym, * Tyś przystanią czasu próby, * Tyś ochłodą
duszom czystym. O najmilsza serc słodyczy, * Z której szczęścia biją zdroje, * Oblubieńcze serc dziewiczy, *
Prosim: Przyjdź Królestwo Twoje.
IV Antyfona: Najświętsze Serce Jezusa, tak nas kochające, a zapomniane i wzgardzone, zapal w sercach
naszych płomień Bożej miłości, abyśmy niewdzięczność ludzką miłością wynagradzali.
K. Gotowe serce moje Boże, na pełnienie woli Twojej.

W. Prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który miłującym Ciebie niezliczone świadczysz dobrodziejstwa, daj nam Twojej
miłości poświęcić wszystkie siły duszy i ciała, abyś był zawsze Królem i dziedzictwem serc naszych. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
Zakończenie: (Na melodię: Pod Twoją obronę). Do Serca Twojego – Uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. *

Naszymi grzechami, * Racz nie zrażać się, o Panie święty. Ale od wszelakich złych przygód, * Racz nas
zawsze zachować, * Boże łaskawy, * I najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, * Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski, * Jedyna nadziejo nasza. W Krwi Twej zbawczej racz nas obmyć, * Do Serca Twojego racz
nas przytulić, * W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, * Zbawicielu
słodki, Pośredniku Boski, * Jedyna nadziejo nasza.

BOŻE CIAŁO - W SPYCIMIERZU
-----

-/ wieś w woj. łódzkim, w gminie Uniejów/.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ldXmFkGwurk

https://www.youtube.com/watch?v=jRle9NrY5uM

B R E W I A R Z:
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

K: tłustym drukiem
W: wszyscy razem
J: jedna osoba

1 Z Boskiego Serca się rodzi
Ofiara, co na Golgocie
Złożona raz tylko jeden,
Ponawia się na ołtarzach.

4 Ona za grzech przebłaganiem,
Co gniew Sędziego rozbraja
I nasze gładzi występki,
Topiąc je w Krwi Zbawiciela.

2 O żertwo, godna niebiosów,
Przez którą chwała należna
Wiecznemu Bogu jest dana,
Dar, który wszystko przewyższa.

5 Ona nam wreszcie zjednywa
Dobra wszelkiego obfitość,
Bo Jezus, sam najbogatszy,
Bogactwo Ojca nam dzieli.

3 Ona to w naszym imieniu
Godną się staje podzięką
Za łaski, którymi szczodrze
Bóg ubogaca swe dzieci.

6 O słodkie Serce Jezusa,
Skąd tyle łask dla nas płynie,
Spraw, byśmy się nauczyli
Ciebie nad wszystko miłować. Amen.

Słowo Pana jest tarczą * dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.
Słowo Pana jest tarczą * dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.
Droga Boża jest nieskalana, słowo Pana wypróbowane w ogniu.
On tarczą dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.
Bo któż jest Bogiem prócz Pana lub kto jest opoką prócz naszego Boga?
Bóg, który przepasał mnie mocą i nienaganną uczynił mą drogę.
On dał moim nogom rączość łani i umieścił mnie na wzgórzach.
On me ręce wyćwiczył do bitwy, a ramiona do napinania spiżowego łuku.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. Słowo Pana jest tarczą / dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.
Wspomogła mnie, Panie, * Twoja prawica.
Wspomogła mnie, Panie, * Twoja prawica.
Dałeś mi swą tarczę, aby mnie ocalić, wspomogła mnie Twoja prawica *
i wielkim mnie uczyniła troskliwość Twoja.
Poszerzyłeś drogę dla moich kroków i stopy moje się nie zachwiały.

Ścigałem mych wrogów i dopadłem, i nie wróciłem, póki nie zginęli.
Starłem ich i nigdy już się nie podźwigną, upadli pod moje stopy.
Przepasałeś mnie mocą do bitwy, a oporni zgięli się przede mną.
Wrogów moich zmusiłeś do ucieczki, tych, którzy mnie nienawidzą, spotkała zatrata.
Wołali, lecz nie było komu ich ratować, wołali do Pana, lecz ich nie wysłuchał.
Jak proch na wietrze ich rozrzuciłem, zdeptałem ich jak uliczne błoto.
Wybawiłeś mnie od zbuntowanego ludu, ustanowiłeś mnie głową narodów.
Służył mi lud, którego nie znałem, był mi posłuszny na pierwsze wezwanie, schlebiali mi cudzoziemcy.

Cudzoziemcy upadli na duchu i wyszli, drżąc, ze swoich warowni.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. Wspomogła mnie, Panie, / Twoja prawica.
Niech żyje Pan, * niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Niech żyje Pan, * niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka,
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca,
Bóg, który mnie pomścił i poddał mi narody, który mnie wybawił od nieprzyjaciół,
Wyniósł ponad wrogów i ocalił od gwałtownika.
Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów i pieśnią wysławiał Twoje imię.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca
i jego potomstwo na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. Niech żyje Pan, / niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
K. Otwórz, Panie, moje oczy.
W. Abym podziwiał Twoje Prawo.
J: …………………………………………………………………………………Czytanie z Drugiej Księgi Samuela:
W owych dniach znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w
liczbie trzydziestu tysięcy. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w
kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan Zastępów
spoczywający na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z
domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz
z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem
z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i
cymbałach.

Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją,
gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten
postępek, tak że umarł przy Arce Bożej. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim
ciosem Uzzę, i nazwał to miejsce Peres-Uzza. Tak jest po dzień dzisiejszy. I Dawid uląkł się
Pana w owym dniu, mówiąc: "Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?" Nie chciał więc Dawid
kierować Arki Pańskiej do siebie, do Miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu
Obed-Edoma z Gat. I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy
miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie.
Doniesiono królowi Dawidowi: "Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i
całe jego mienie z powodu Arki Bożej". Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością
Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską
postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. Dawid wtedy tańczył z całym
zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem
izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Kiedy Arka
Pańska przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała
króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu.
Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku
Namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i
ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych,
pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród,
między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku
chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych
domów.
Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka
Saula, i powiedziała: "O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach
niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny". Dawid odpowiedział
Mikal: "Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił
mnie wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył, i upokorzyłbym się
jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u niewolnic, o których
mówisz, sławę bym jeszcze zyskał".
Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci.
W. Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku, Ty i arka Twej chwały. Niech Twoi kapłani
odzieją się w sprawiedliwość, a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
K. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się, odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć
Król chwały.
W. Niech Twoi kapłani odzieją się w sprawiedliwość,
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.

J: ……………………………………………………………Rozważanie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa:
O, gdybyśmy mogli poznać miłość, jaka płonie ku nam w Sercu Jezusa! Miłość ta skłoniła Go,
by z nami pozostał w Najświętszym Sakramencie, jakby na królewskim tronie. Tu bowiem
przebywa zamknięty w tabernakulum pod postaciami chleba, pozbawiony chwały swego
majestatu, jakby unieruchomiony, bez fizycznego kontaktu ze światem materialnym.
Wydaje się zatem, że nie czyni tu nic innego, jak tylko miłuje ludzi.
Miłość prawdziwa pragnie stałej obecności przedmiotu swego ukochania i dlatego Pan Jezus
pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. Zbawicielowi naszemu wydawał się zbyt
krótki okres trzydziestu lat przebywania z nami na ziemi. Aby więc uczynić zadość
pragnieniu pozostania z nami na zawsze, uznał za konieczne dokonać największego cudu
ustanowienia Najświętszego Sakramentu Eucharystii.
Dzieło Odkupienia zostało już dokonane i ludzie są pojednani z Bogiem: po cóż więc
pozostał Pan nasz w tym Sakramencie? Pozostał, ponieważ Jego Serce nie mogło znieść
rozłąki z nami. Sam to powiedział, że Jego rozkoszą jest przebywanie z ludźmi. Miłość
skłoniła Go ponadto, by stał się naszym duchowym pokarmem, by się z nami łączył, a serce
nasze stanowiło jedno z Jego Sercem. "Kto pożywa moje ciało, ten trwa we Mnie, a Ja w
nim".
Miłość przynagliła wreszcie Chrystusa do podjęcia męki krzyżowej, by w ten sposób mógł
stać się naszym Najwyższym Kapłanem.
Zbawiciel nasz nie był zmuszony umierać za zbawienie świata. Wystarczyłaby jedna kropla
Jego Krwi, jedna łza czy modlitwa, by ze względu na swoją nieskończoną wartość przynieść
zbawienie nie tylko wszystkim ludziom, ale nawet tysiącom światów. Cierpienie okazało się
jednak koniecznym dla Chrystusa, by mógł się stać kapłanem. W przeciwnym bowiem razie
skąd można by brać żertwę ofiarną, którą mieli składać w ofierze Bogu kapłani Nowego
Przymierza?
O zdumiewający cudzie! O niesłychana miłości Boga względem ludzi! Z najgodniejszego czci
Serca Jezusowego wypływają jak ze źródła wszystkie sakramenty, ale szczególnie ten
Sakrament miłości. Dzięki niemu Jezus stał się towarzyszem naszego życia, naszym
duchowym pokarmem, ofiarą nieskończonej wartości.
W. Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, Do końca ich umiłował.
K. Wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce
oraz, że od Boga wyszedł i do Boga powraca.
W. Do końca ich umiłował.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z niepojętej miłości ku ludziom ustanowiłeś sakrament
Eucharystii i kapłaństwa, † spraw, abyśmy miłując Cię całym sercem, * godnie korzystali z
Twoich darów. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nieszpory:
1 Mieszkając stale na naszych ołtarzach,
Chrystus, bogaty w niezmierzone dobra,
Swymi skarbami pragnie obdarować
Wszystkie narody, Jego Krwią zbawione.

4 Przyjdź także tutaj i ty, w którym miłość
Wygasa, stygnie i w chłód się zamienia.
Ołtarz Chrystusa ukrytego uczy,
Jak znowu kochać Tego, co wciąż kocha.

2 Bezbrzeżne morze dobra wszelakiego,
Wszystkim otwarte, każdemu dostępne,
Tutaj, człowiecze, zdobywaj bogactwa,
Nie te zwodnicze, lecz co wiecznie trwają.

5 Nie bój się podejść również ty,
grzeszniku,
Błagaj pokornie o win przebaczenie,
Jezus użyczy ci łez, abyś nimi
Zmył złego życia występki i brudy.

3 Przyjdź tutaj każdy, co płoniesz
miłością,
Jeżeli pragniesz jeszcze więcej żaru,
Jezusa Serce - ognisko miłości Serce twe nowym płomieniem zapali.

6 Niechaj Ci Trójco będą wieczne dzięki,
Że nas, wygnańców, w czasie długiej drogi
Krzepisz pokarmem z nieba nam zesłanym,
Nim nas zaprosisz do wieczystej uczty. Ame

Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.
Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.

Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: "Nigdy się nie zachwieję".
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie, mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
"Jaka korzyść z krwi mojej, gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił albo głosił wierność Twoją?"
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, wór zdjąłeś ze mnie,
obdarzyłeś radością, aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało.
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

W. Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.
K. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy.
K. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy.
Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości wśród codziennych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu", a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość mego ocalenia.
"Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, można je okiełznać tylko wędzidłem
inaczej nie podejdą do ciebie".
Liczne są cierpienia grzesznika, ufających Panu łaska ogarnia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. Szczęśliwy człowiek, / któremu Pan nie poczytuje winy.
K. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.
W. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś,
za to, że objąłeś Twoją wielką władzę i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, a gniew Twój nadszedł i czas sądu nad umarłymi,
aby dano zapłatę Twoim sługom, prorokom i świętym,
i tym, którzy się boją Twojego imienia, małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony,
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa, razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.

…………………………………………………………………………………………………….CZYTANIE z Apokalipsy:
Usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: "Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka
wraz z nimi, i będą oni Jego ludem. A On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły".
K. Dzieła miłosierdzia chwalą imię Pana i Jego cuda, które uczynił dla nas.
W. Dzieła miłosierdzia chwalą imię Pana i Jego cuda, które uczynił dla nas.
K. Złożą Mu ofiarę pochwalną: i z radością wysławiać będą Jego czyny.
W. I Jego cuda, które uczynił dla nas.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Dzieła miłosierdzia chwalą imię Pana / I Jego cuda, które uczynił dla nas.
K. Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
W. Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie,
jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. Oto Ja jestem z wami / po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Z radością skierujmy nasze prośby do Chrystusa, który z miłości do nas zostawił nam w
Eucharystii znak swojej obecności: /wezwania czyta: …………………………………………………….
Jezu, Ty nakazałeś sprawować ucztę eucharystyczną na swoją pamiątkę, spraw, aby Twoi
kapłani wypełniając to polecenie mieli te same uczucia, które przepełniały Twoje serce.
Jezu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, poślij robotników na swoje żniwo.
Jezu, Ty teraz pozwalasz nam oglądać siebie pod osłoną chleba, spraw, abyśmy kiedyś
radowali się oglądaniem Twojej chwały.
Jezu, Ty litujesz się nad chorymi i cierpiącymi, umocnij słabych, pociesz strapionych, okaż
grzesznym swoje miłosierdzie.
Jezu, Ty jesteś Sędzią żywych i umarłych, obdarz życiem wiecznym wszystkich, którzy w
Tobie umierają.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.

K. Panie Jezu Chryste, Ty z niepojętej miłości ku ludziom ustanowiłeś sakrament
Eucharystii i kapłaństwa, spraw, abyśmy miłując Cię całym sercem,
godnie korzystali z Twoich darów. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W. I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi
nas do życia wiecznego. W. Amen.
1 Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

2 Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

W. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim,
poza Tobą nie ma dla mnie dobra".
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.

…………………………………………………………………………………..CZYTANIE z 1 Listu do Tesaloniczan:
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało
bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
K. W ręce Twoje, Panie, Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje, Panie, Powierzam ducha mojego.
K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W. Powierzam ducha mojego.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. W ręce Twoje, Panie, Powierzam ducha mojego.
K. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy
czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie, nasz Boże, † daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane
całodzienną pracą, * abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg
wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, Gwiazdo morska, do nieba ścieżko
najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją
człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, W grzechach swych
uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama
wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, Uczczona
Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem; Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

DROGA KRZYŻOWA W JEROZOLIMIE

Stacja I - rok 1910
Szkoła Al Umariya

II Stacja
Dziedziniec Szkoły

Kościół Potępienia

Biczowanie

Ukoronowanie

Litostratos to kamienna posadzka, hebr. gabbatha – w podziemiach
Bazyliki Ecce Homo i w Kaplicy Skazania w dzielnicy muzułmańskiej.

Rzymska cysterna

Łuk Ecce Homo

Ecce Homo

III - Stacja

III - Stacja

III - Stacja

III - Stacja
IV - Stacja

Matki Bolesnej

IV – Stacja tu była do 2008 r.

V - Stacja

Święta Ręka

V - Stacja

Kaplica Weroniki

VI - Stacja

VII - Stacja

VII - Stacja

Pozostałości rzymskiego tytrapylonu

VIII

Napis IC XC NIKA

IX - Stacja





















Kaplica dystrybucji ubrań

DROGA KRZYŻOWA (1)
DROGA KRZYŻOWA - wartość Krzyża (1)
Droga Krzyżowa Cierpiących (1)
Droga Krzyżowa człowieka chorego (1)
Droga Krzyżowa dla ludzi starszych i chorych (1)
DROGA KRZYŻOWA O MIŁOSIERNYM ZBAWICIELU (1)
DROGA KRZYŻOWA Opracowana na podstawie fragmentów książki MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO ks. dr Michała Sopoćki (1)
DROGA KRZYŻOWA W KOLOSEUM 19.04.2014 (1)
DROGA KRZYŻOWA Z Bł. HONORATEM (1)
DROGA KRZYŻOWA Z JANEM PAWŁEM II (1)
DROGA KRZYŻOWA Z MODLITWĄ O PRZEBACZENIE (1)
Droga krzyżowa z Ojcem Pio (1)
DROGA KRZYŻOWA ZA CIERPIĄCYCH (1)
Droga Krzyżowa za kapłanów (1)
Droga Krzyżowa ze św. Ritą (1)
Droga krzyżowa ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus (1)
Męka Pańska i Droga Krzyżowa wg A.K. Emmerich (1)
Rozważania Drogi Krzyżowej ks. Piotra Pawlukiewicza na Wielki Piątek (1)
DROGA KRZYŻOWA Opracowana na podstawie fragmentów książki MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO ks. dr Michała Sopoćki



Rozważania Drogi Krzyżowej ks. Piotra Pawlukiewicza na Wielki Piątek

Wojciech Cejrowski: Droga Krzyżowa - https://youtu.be/4sBIxIF3qW4 https://youtu.be/IuLFGML_wPM




Rozważania Kustosza Ziemi Świętej - https://youtu.be/XFgDCQPl8ys



https://zgg.gosc.pl/doc/6215181.Droga-Krzyzowa-w-czasie-epidemii-koronawirusa

https://youtu.be/FdvNC1xBzbI https://youtu.be/kCw9kCG_06s https://youtu.be/rRrhXVlqy5M https://youtu.be/GuxKg9dH-iA

ADORACJA

N A J Ś W I Ę T S Z E E G O

S A K R A M E N T U

On-line: http://74.142.49.38:8000/view/viewer_index.shtml?id=7113
Adoracje: http://adoremus.pl/index.php?page=czuwania
o
o
o

o
o
o

Nowenna
Godzina święta
W rytmie roku

PAN MÓJ

I

Adoracja dzieci
Adoracja młodzieży
Adoracja chorych

BÓG MÓJ

Adoracje: http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/12/adoracje-na-i-niedziele-miesiaca/
http://piosenkireligijne.pl/adoracja-adwentowa/
https://archiwum-ordynariat.wp.mil.pl/pl/323_14.html

Adoracja Papieża Franciszka: http://liturgia.wiara.pl/files/13/05/29/824586_schemat_adoracji.pdf

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.

6. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni siś,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

Chwila adoracji w milczeniu,
modlitwa osobista.

Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana (J 6, 35)
W owym czasie Jezus przemówił do ludu: «Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie.

O najsłodszy Jezu, ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi,
wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby, przedstaw je przed
tronem Najwyższego, przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych
serc. Oświeć nasze umysły, umacniaj naszą wolę, odnawiaj naszą
stałość i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału,
abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie
trudności, składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego
majestatu, bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym
świętym pragnieniom. Amen. (Pius XII)
REFREN: Wierna jest Twoja miłość, Panie Jezu.
1. Obdarz naszego Papieża Franciszka mądrością, wytrwałością i przezornością.
2. Obdarz Twój Kościół licznymi i świętymi sługami ołtarza.
3. Daj wszystkim ochrzczonym głód i pragnienie Twojego Ciała.
4. Daj grzesznikom pragnienie nawrócenia i przebaczenia.
5. Daj wszystkim ludziom doświadczenie pociechy płynącej z poznania i poczucia Twojej miłości.

Boski Odkupicielu, powszedni Chlebie, Życie świata, niech
przyjdzie Twoje Królestwo. Panie panujących, Jezu
Eucharystyczny, Pasterzu ukochany, zachowaj nas od
niebezpieczeństw. Jezu, dobry Pasterzu, Jezu, Chlebie życia, Jezu,
nasz jedyny Pokarmie, Sakramencie miłości, zbaw lud swój.
Radujemy się w Tobie, o Jezu błogosławiony. Amen. (Św. Jan XXIII )
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

4. Przed Tronem Twoim serca składamy,
Oto pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław Panie swemu stworzeniu
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,
Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.
Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,
Bądź i obroną zawsze skuteczną.

3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone
Odbieraj od nas serca skruszone.

6. Zostawaj z nami, póki żyjemy,
W tym Sakramencie niech Cię wielbimy.
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twym świętym Ciałem zasil nas Panie.

Chwila adoracji w milczeniu, modlitwa osobista.

Czytanie z Ewangelii wg Św. Jana (J 6, 51) W owym czasie Jezus
przemówił do ludu: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z
nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. ».

Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Ty jesteś objawieniem Boga
niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
fundamentem wszystkich rzeczy; Ty jesteś Nauczycielem
ludzkości, Ty jesteś Odkupicielem; Ty dla nas się narodziłeś,
umarłeś i zmartwychwstałeś; Ty jesteś centrum historii i świata;
Ty jesteś Tym, który nas zna i nas kocha; Ty jesteś Towarzyszem i
Przyjacielem naszego życia; Ty jesteś Mężem boleści i nadziei; Ty
jesteś Tym, który ma przyjść i który ma stać się dniem naszego
sądu, i, jak ufamy, naszym szczęściem. Amen. (Pawel VI)
1. Mocą Twego krzyża przezwycięż wszelkie podziały i niezgodę. Ciebie prosimy…
2. Światłem Twego słowa przezwycięż wszelki błąd i fałsz.
3. Łagodnościa Twojego serca przezwycięż wszelkie urazy i pragnienie zemsty.
4. Słodyczą Twojej miłości przezwycięż egoizm i zatwardziałość serc.
5. Twoją stwórczą mocą przezwycięż wszelką przemoc wobec życia ludzkiego.

Bądź mi blisko, Panie. Połóż twą rękę na mojej głowie,i spraw,
abym także i ja trzymał moją głowę pod Twoja reka. Przyjmij mnie
takiego, jaki jestem, z moimi wadami, z moimi grzechami, ale
pozwól mi stać się takim, jakim Ty mnie pragniesz, i jakim także ja
pragnę być. Amen. (Jan Paweł I)
Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujmy.
2. Z pokorą szczerą miłumy Boga, i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
3. Skoro wszyscy tu się gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus.
5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze Chryste Boże, razem ze świętymi, w chwale Twego królestwa.
6. To będzie naszą radością czystą i bez granic przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Chwila adoracji w milczeniu, modlitwa osobista.

Czytanie z Ewangelii wg Św. Jana (J 6, 56-57) W owym czasie Jezus
powiedział do Żydów: «Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie».

Podobnie jak dwaj uczniowie z Ewangelii, prosimy Cię, Panie Jezu:
pozostań z nami. Ty, Boży Wędrowcu, który znasz nasze drogi i
nasze serca, nie dozwól, byśmy pozostali więźniami wieczornych
cieni. Wspieraj nas, gdy jesteśmy utrudzeni, przebacz nasze
grzechy, kieruj naszymi krokami na drogach dobra. W Eucharystii
jesteś «lekarstwem na nieśmiertelność»; obdarz nas pragnieniem
pełni życia, które nam pomoże iść po tej ziemi jako ufni i radośni
pielgrzymi, wpatrzeni zawsze w cel życia bez końca.Amen.(Św. Jan Paweł II )
REFREN: Uwielbiamy Cię i błogosławimy, Panie Jezu
1. Ty jesteś odwiecznym Synem Ojca.
2. Ty jesteś Posłanym przez Ojca dla naszego zbawienia.
3. Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata.
4. Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
5. Ty jesteś Chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją
obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu
Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami
życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego,
uwielbiamy Cię i błogosławimy.
W pokornym uniżeniu przed Tobą, prawdziwie obecny i żywy
pośród nas, błagamy Cię [...] w nadziei na życie wieczne w Tobie,
w jedności z Błogosławioną Trójcą. Amen. (Benedykt XVI)
Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Chwila adoracji w milczeniu, modlitwa osobista.

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni.
niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci.
A równemu im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś
nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte
tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy doznawali w sobie owoców
Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!
Wielbię Ciebie w każdym momencie, – o, Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie. / 3X

Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve!
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in
hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos
ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc
exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i
płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy
Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym
wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

EUCHARYSTIA - tutaj fragment książki i inne źródła

Św. Norbert (1082 - 1134)

przedstawiany z monstrancją w ręku. Tak

go namalował Rubens, co wyrażało życzenie świętego, aby jego zakon czcił w
szczególny sposób Najświętszy Sakrament. To na ołtarzu zwykł był mawiać - daje
się dowód swej wiary i miłości do Boga. Pewnego razu, gdy Norbert celebrował
święte tajemnice w opactwie Floreffe, gdy Święta Hostia spoczywała na patenie,
zauważył krople krwi na poświęconym chlebie. Krew miała żywy czerwony kolor.
Obawiając się złudzenia, Norbert skinął na asystującego diakona. On również
stwierdził cud. Sprawozdanie z tego cudownego wydarzenia zostało sporządzone
jeszcze za życia świętego. W roku 1110 Tanchelin, fałszywie podający się za
zakonnika, zaczął wygłaszać kazania przeciw sakramentom świętym, wykazując
szczególną nienawiść dla Najświętszego Sakramentu. Wyrządził on w ten sposób
wiele szkód wiernym. W osiem lat po śmierci heretyka, Ąntwerpia była wciąż
skażona błędami przez niego rozpowszechnianymi i to mimo wysiłków
kaznodziejskich dwunastu kanoników. Wówczas biskup Cambrai wezwał Norberta i
jego słowo przyniosło zaowocowało. przyniesiono mu święte Hostie, ukryte ze
strachu, a których resztki wiary nie pozwoliły zniszczyć. W tym wielkim mieście
http://www.fronda.pl/a/litania-do-swietegonorberta,52377.html

flamandzkim na nowo rozkwitło życie duchowe.

Święty Tomasz z Akwinu

- (1225-1274),

przejawiał głębokie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Można go było
widzieć płaczącego podczas celebrowania Mszy świętej. Kiedy jakiś trudny problem
zaprzątał jego umysł, opierał czoło na tabernakulum. Nieczęsto spotkać można
hymny liturgiczne o takim stężeniu doktrynalnym, a równocześnie takiej czułości
mistycznej, jak Pange Lingua lub Lauda Sion. Oto jak sławił Najświętszy Sakrament
w jednym z kazań wygłoszonym wobec papieża i kardynałów z okazji święta
Bożego Ciała: O cudzie niewysłowiony! Nieustanny wylewie Bożej dobroci i
miłosierdzia bez miary! W tym sakramencie dokonującym wszystkich ofiar, Bóg jest
niezmiennie z nami i pozostanie aż po wszystkie wieki wieków ... Siłą słów świętych,
narzędziem Bożej potęgi, substancje symboliczne są zmienione w ciało i krew,
postacie sakramentalne istnieją niczym nie wspierane i pomimo tego, żadne prawo
naturalne nie zostało pogwałcone. Jedynie siłą konsekracji, jeden Chrystus,
doskonały i całkowity, znajduje się w różnych miejscach, podobnie jak przekazuje się
słowo, zawsze identyczne. Gdy dzieli się Hostię, Jezus znajduje się w niej podobnie
jak odbicie twarzy w kawałkach zbitego lustra. Wierni ofiarowują je Bogu pod
dwoma postaciami mimo, iż jest całkowity pod każdą z nich. Kiedy św. Tomasz
celebrował Mszę świętą w Neapolu 6 grudnia 1273 r, wpadł w ekstazę. Trzy
miesiące później, 1274 r. kiedy przyniesiono mu Komunię Świętą wykrzyknął:
Przyjmuję Cię, który jesteś ceną odkupienia mej duszy, wiatykiem mego
pielgrzymowania, z miłości do Którego studiowałem, czuwałem i wyczerpałem się.
Miał wówczas około 50 lat.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu Hymny - http://koszalin7.pl/st/wiara/wiara_004.html ;
ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE, CHWAL SYJONIE, SŁAW JĘZYKU,
O ZBAWCZA HOSTIO, PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM:
http://www.szkolateologii.dominikanie.pl/dzialy_jubileuszu/traktat-o-eucharystii-sw-tomasza-z-akwinu/

Błogosławiona Emilia Bicchieri, (1238 - 1314)
Zamknąwszy się w murach klasztoru, zerwała wszystkie
stosunki ze światem; odprawiała od furty najznakomitsze
panie z Vercelli; nikogo nie przyjmowała. Bóg ją też
zapewnił o zbawieniu duszy, za którą serdeczne zasyłała
modły do nieba. Kiedy pielęgnowała chorą siostrę zakonną i
stąd przystąpić nie mogła do Stołu Pańskiego, anioł z
niebios udzielił jej Komunii św. w obecności zebranych przy
ksieni sióstr. Znakiem krzyża św. uzdrawiała nieraz siostry
ciężką złożone chorobą; znakiem krzyża św. powstrzymała
ogień, który groził spaleniem całego klasztoru.

Zatopiona w rozmyślaniu Męki Pańskiej, wpadała nieraz w
zachwycenia; Jezus udzielił jej nawet łaski, którą odczuwała
bóle Zbawiciela podczas Męki krwawej; na czole Emilii
wystąpiły znaki jakoby rany od korony cierniowej. Z
modlitwą na ustach oddała ducha swego w ręce Stwórcy
dnia 3. maja 1314. roku. Lud czcił ją już za życia jako
wybraną sługę Bożą; cześć ta się po jej śmierci coraz
bardziej szerzyła.

Św. Małgorzata z Kortony. Mniej znamy jej
nienasycony głód Najświętszego Sakramentu i dar, odróżniania
Hostii poświęconych od zwykłych opłatków. Tak więc, możemy o
tym przeczytać: "W pierwszym dniu maja, służebnica Boża udała się
do nowej celi w górach, niedaleko cytadeli, aby bardziej odejść od
hałasów i rozgwaru świata. Kiedy już tam została zamknięta, kazała
wezwać proboszcza kościoła Św. Jerzego, czcigodnego starca
zwanego Juncta, u którego się wyspowiadała i poprosiła aby jej
przyniesiono nazajutrz Ciało Chrystusa. Kiedy nadszedł poranek,
proboszcz wziął puszkę nie konsekrowanych hostii i udał się do niej,
sądząc że niesie Ciało Chrystusa. Stało się tak, ponieważ kapłan ten,
obawiając się kradzieży cyborium z Najświętszym Sakramentem,
zabrał je do domu i postawił obok innego cyborium gdzie znajdowały
się niekonsekrowane hostie. Przez roztargnienie i w pośpiechu
zabrał niewłaściwe cyborium. Przeciwnie niż zazwyczaj, Małgorzata
nie odczuła żadnej radości z tej komunii. Przypisała to swym
grzechom i gorzko płakała prosząc Boga o odpuszczenie. Na te
wątpliwości i łzy cudowny pocieszyciel tak odpowiedział: «Córko
moja, nie płacz, ponieważ ów kapłan nie podał ci mnie i dlatego nie
odczułaś mej łagodnej obecności». Słysząc te słowa, kazała
przywołać ks. i zapytała, dlaczego jej nie podał P. Jezusa.
Wytłumaczył jej łagodnie to, co przytoczyliśmy wyżej.
Św. Małgorzata spoczywa w Kortonie, w kościele wzniesionym ku
jej czci. Jej ciało do dziś pozostaje w stanie nienaruszonym. Znajduje
się tam również krucyfiks, z którego miał przemówić do niej Chrystus
słowami: "Czego pragniesz ode mnie, biedaczko?" "Nie szukam i nie
pragnę niczego innego, tylko Ciebie, Panie mój Jezu" odpowiedziała.

Św. Św. Dominik Savio - W wieku zaledwie 5 lat został ministrantem,
gorliwie przechodził kilka kilometrów na poranne Msze święte. Z wielkim trudem
dźwigał też ciężki mszał. Od dzieciństwa był odpowiedzialny za innych. Swoich
kolegów uczył, jak dobrze czynić znak krzyża. Mając 6 lat, zaczął uczęszczać do
szkółki prowadzonej przez księdza proboszcza. Był zawsze grzeczny i bardzo
koleżeński. W wieku 7 lat przyjął po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa. O
jego duchowej dojrzałości świadczy postanowienie, jakie tego dnia zapisał w
zeszycie: Będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój
spowiednik; Będę święcił dzień święty; 3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja;
Raczej umrę niż zgrzeszę. /Dnia 8 grudnia 1854, w dniu uroczystego ogłoszenia
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, Dominik napisał
osobisty akt ofiarowania się Niepokalanej: Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw,
aby zawsze było Twoim. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam
Was, abym raczej umarł, niż bym miał przez nieszczęście popełnić choć jeden grzech.

Święty Tarsycjusz - miał być akolitą Kościoła rzymskiego. poniósł śmierć męczeńską za
panowania cesarza Decjusza (249-251). Trwało wówczas jedno z najkrwawszych prześladowań.
Chrześcijanie chętnie ginęli za Chrystusa, ale ich największym pragnieniem było, by mogli na drogę do
wieczności posilić się chlebem Eucharystii. Zanoszono im więc potajemnie do więzień Komunię świętą.
Pewnego dnia, kiedy jak zwykle niósł na sercu Wiatyk do więzienia, napotkał swoich rówieśników,
bawiących się na jednym z licznych placów rzymskich. Pogańscy chłopcy zaczęli wołać na Tarsycjusza,
aby się do nich przyłączył. On zaczął uciekać przed nimi. Zaczęli go gonić. Kiedy zaś spostrzegli, że coś
przyciska do piersi, chcieli zobaczyć, co niesie i siłą mu to wydrzeć. Bohaterski chłopiec bronił swojego
skarbu. Wówczas zgraja przewróciła go na ziemię, zaczęła go kopać i bić, rzucać kamieniami. Dopiero
przypadkowo przechodzący żołnierz, także chrześcijanin, miał chłopca uwolnić i rozgonić bandę. Zaniósł
Tarsycjusza do domu, gdzie ten niebawem zmarł. Najświętszy Sakrament odniósł ze czcią do kapłana
katolickiego. Ciało Tarsycjusza zostało pogrzebane na cmentarzu św. Kaliksta obok szczątków papieża
św. Stefana I, który w kilka lat po nim poniósł śmierć męczeńską (+ 257). Papież św. Damazy I (+ 384)
męczeństwo Tarsycjusza opisał wierszem. W 1675 roku relikwie Świętego przeniesiono z Rzymu do
Neapolu, gdzie spoczywają w bazylice św. Dominika w osobnej kaplicy. Trumienka z częścią relikwii św.
Tarsycjusza jest także w salezjańskim kolegium w Rzymie przy Via Appia Antica.

https://gloria.tv/article/dAiY9VdrMsV23bJ2wdAdCjheJ/language/P9vKHDGZAtKp3XEmPhL74Jzsg

Św. Verny (+1287) był on diakonem w Saragossie i przedstawiany jest z kiścią winogron w
ręku oraz z kilkoma narzędziami do uprawy winnic. Urodził się w 1273 w dolinie Renu, niedaleko
Bacharach (Niemcy) położonej około 50 km od Koblencji. Jako młody chłopiec stracił ojca, matka zaś
ponownie wyszła za mąż. Aby uniknąć brutalnego traktowania przez ojczyma uciekł z domu i zatrzymał się
w Oberwesel, gdzie zaczął służyć w domu pewnego Izraelity. W Wielki Czwartek 1287 (19 kwietnia)
wracając z nabożeństwa podczas którego przyjął Komunię Świętą Werner został napadnięty przez grupę
Żydów, którzy chcieli go zmusić do wyplucia Świętej Hostii. Młodziankowi zadano wówczas straszne
cierpienia, m. in. otwarto mu żyły, tak że skutkiem tego barbarzyńskiego traktowania zmarł. Zabójcy chcieli
pozbyć się ciała, próbując najpierw wrzucić je do Renu. W końcu porzucili je w rowie w pobliżu Bacharach.
Ciało młodzieńca zostało znalezione i pogrzebane w kościele Św. Kuniberta w tym samym mieście. Grób
tego męczennika Eucharystii zasłynął cudami. W 1428 ziemskie szczątki świętego przeniesiono do nowego
kościoła zbudowanego ku jego czci.

W swej pięknej książce "Złodzieje Boga", gdzie wszystkie
opisy są bezwzględnie autentyczne, skontrolowane i
potwierdzone przez świadków, Maria Winowska
przekazuje nam histroię Małej Li.
Działo się to w czerwonych Chinach. Policja zgoniła
mieszkańców wioski do kościoła, gdzie komisarz wściekle
oskarżył mosjonarzy jako "agentów imperializmu
amerykańskiego". Następnie, po rozbiciu przez żołnierzy
tabernakulum, osobiście rzucił na ziemię wszystkie
Hostie, oświadczając, że rzeczywista obecność jest bajką i
przesądem. Jeden z misjonarzy obserwował tę scenę z
ukrycia na chórze. Nie mógł opuścić swego miejsca, aby
nie narazić tych, którzy go ukryli. Lecz nagle spostrzegł
dziewczynkę, Małą Li, która językiem zbierała Hostie
leżące na ziemi. Odkąd przyjęła pierwszą Komunię
Świętą, pragnęła codziennie przystępować do Stołu
Pańskiego.

Kiedy Mała Li spożyła ostatnią hostię, żołnierz
wymierzył w nią rewolwer i strzelił. Dziecko
zginęło na miejscu. Lecz swą wiarą i głodem
Boga ocaliła wszystkie poświęcone hostie. Tak
więc, i w naszych czasach żyją godni następcy
św. Tarsycjusza.

WYKŁAD CEREMONII MSZY ŚWIĘTEJ
Wspólnota modlitewna Św. Ojca Pio w Nowym Mieście Lubawskim
·

Ojciec Pio doskonale pojmował znaczenie Mszy Świętej, dlatego nazwał ją przerażającą tajemnicą. Siostra Faustyna
młodszej o 3 lata siostrze tak opowiadała o ofierze Jezusa, jaka dokonuje się podczas Mszy Świętej:

„Uważaj, co ksiądz robi. Kiedy wchodzi, Chrystus idzie na modlitwę do Ogrójca i
krwawym potem się poci. Gdy rozpoczyna Mszę św., Pan Jezus modli się. Teraz
Kapłan całuje Ołtarz - to Judasz pocałował Pana i wydał Go w ręce Żydów. Ksiądz
przechodzi na koniec Ołtarza - Jezusa prowadzą do Annasza.
Kiedy mówi: „ Kyrie Elejson”, policzkują Go, plują na twarz, potem wiodą do
Kajfasza, potem do Piłata. Kapłan myje palce, Piłat umywa ręce. Gdy odkrywa
kielich na Ołtarzu, rozbiera Go do biczowania; stoi , to Go biczują. Nakrywa
kielich, nakładają Mu koronę cierniową. Kiedy podnosi Hostię - Chrystus
podnoszony jest na Krzyżu. Łamie Hostię i wpuszcza do kielicha - Jezus umiera …”

SPOSÓB SŁUCHANIA MSZY ŚWIĘTEJ - (pobierz plik w PDF) z wykładem ceremonii tejże, według Najświętszej Ofiary
krwawej Pana Naszego Jezusa Chrystusa na ołtarzu Krzyża Świętego. (według modlitewnika "HOŁD OD NARODU
POLSKIEGO", NAKŁAD SS. BERNARDYNEK przy kościele św. Józefa w Krakowie, 1921) Mimo, że sposoby słuchania
Mszy św. odnosza się do Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tzw. trydenckiego), sposoby te są do
wykorzystania w obecnym rycie Mszy św (tzw posoborowej), aby świadomie i lepiej uczestniczyć w ciągle
czynionej Najświetszej Ofierze Jezusa Chrystusa.
Gdy lud oczekuje Mszy Św. znaczy, że świat cały i dusze Ojców Św. w otchłaniach oczekiwały przyjścia obiecanego, i
w proroctwach przepowiedzianego Mesjasza Pana Naszego Jezusa Chrystusa; Duchu Święty Boże, racz mię

przygotować i wspierać skutecznie, abym wiernie odpowiedział łasce Bożej i uzyskał
wszystkie pożytki ze Mszy Świętej. Gdy kapłan wychodzi ze Mszą Świętą znaczy, Narodzenia Pana Jezusa w
Betlejem; Serce czyste stwórz we mnie Boże! I ducha prawego odnów we wnętrznościach
moich. (Ps 50) Gdy kapłan przystępuje do ołtarza, znaczy: cierpienia Pana Jezusa przy obrzezaniu, ucieczkę do
Egiptu i powrót do Nazaretu pod opieką Najświętszej Jego Matki i świętego Józefa; Przebacz mi Boże, jeślim
Cię kiedy obraził, skarżąc się na uciski życia, a uzbrój mię mocą do chętnego znoszenia
przykrości mego stanu i wszelkich cierpień w życiu. Gdy kapłan mszał otwiera znaczy: Pan Jezus 12letni naucza doktorów w kościele; Boże mój! Przez potęgę tej Najświętszej Ofiary udziel mi łaski,
abym doskonale spełnił świętą wolę Twoją. Mów do mnie Panie, bo słucha sługa Twój!;
Gdy kapłan zstępuje na stopień ołtarza, znaczy ukryte i posłuszne młodzieńcze życie Pana Jezusa; Jezu posłuszny
aż do śmierci, spraw abym był posłuszny natchnieniom Ducha Świętego i chodził zawsze
drogą prawdy i cnoty. Gdy kapłan się żegna, znaczy Pan Jezus opowiada Ewangelię, wjeżdża do Jeruzalem i
wstępuje z uczniami do Ogrojca. Przeżegnaj się i mów; Ojcze Przedwieczny! Oddal ode mnie ten
kielich, o których Psalmista wspomina: że z niego będą pić wszyscy grzeszni na ziemi. Gdy
kapłan schylony mówi Confiteor znaczy Chrystus Pan modli się na górze Oliwnej, pocąc się krwawym potem, na
Twarz swoją upadając; O Boże! Wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy moje, z miłości ku Tobie

bardzo za nie żałuje, postanawiam odprawić szczerą spowiedź i poprawić się zupełnie. Ku
czemu racz mi pobłogosławić, udzielić łaski skutecznej zbawienia i przebacz mi wszystko o
co proszę przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny u wszystkich Świętych. Zbawicielu
Najdroższy, za mnie w Ogrojcu krwawym potem oblany, obmyj mię nim, oblecz szatą
godową, a ja z miłości ku Tobie przebaczam wszystko moim winowajcom.
Misereatur, znaczy: Pan Jezus upomina uczniów, mówiąc: Czuwajcie i módlcie się… O Jezu! Nie dopuszczaj na

mnie nigdy takich pokus, o których wiesz, żebym nie zwalczył i racz mię obdarzyć łaską
pobudzającą do dobrego, abym w uczynkach na chwałę Twoją nigdy nie zasypiał i drugich
pobudzał do dobrego.
Gdy kapłan ołtarz całuje, znaczy: Judasz Chrystusa Pana pocałunkiem żydom wydaje; O Jezu! Racz mię

wspierać skutecznie, abym wiary Twej nigdy nie zdradził myślą, mową lub uczynkiem.
Kapłan zaczyna Introit, znaczy: Pan Jezus pojmany i do Annasza prowadzony; O Baranku! Na rzeź pojmany,

nie podawaj mię w ręce moich nieprzyjaciół, i posiądź całkowicie moje serce.
Gdy kapłan powtarza Kyrie elejson, znaczy: Piotr się zapiera Chrystusa Pana; Jezu mój, miłosierdzia!
Gdy kapłan śpiewa: „Dominus vobiscum”, znaczy: Chrystus spojrzał na Piotra, który gorzko zapłakał; Wejrzyj na

mnie Jezu okiem miłosierdzia Twego, i daj mi doskonałą skruchę przy każdej spowiedzi
osobliwie w godzinę śmierci i chroń mię od złych okazji. O co Cię proszę przez przyczynę
Świętego Piotra.
Gdy kapłan czyta modlitwy, znaczy: Jezus Chrystus prowadzony był do Heroda; O Jezu! Ty Sam racz

wynagrodzić com ja zaniedbał w miłości Bożej, i we wszystkich moich obowiązkach;
przeto miłość, uwielbienie i chwałę, jaką składasz Majestatowi Bożemu, oraz doskonałość
spraw Twoich, racz za mnie Bogu Ojcu ofiarować. Gdy kapłan czyta Ewangelię, znaczy: P. Jezus był
prowadzony do Piłata; Racz mię wspomagać Boże, abym się nie wstydził wyznawać Cię przed
światem, abym raczej był gotów ponieść męczeństwo, niż się zaprzeć wiary świętej. Daj
mi o Panie! Doskonałą wiarę, nadzieję i miłość; oraz ciągłą pamięć na ostatnie rzeczy i na
to, że: serca skruszonego i uniżonego Boże nie wzgardzisz. Że najszczęśliwszy, kto ma
czyste sumienie, wolne od grzechów, od krzywdy ludzkiej, że: jałmużna od śmierci
wybawia… że wielkich zasług nabędziesz, dając dobry przykład i chroniąc bliźnich od
piekła. Że modlitwa jest kluczem do nieba, a ufność wszystko otrzymuje.
Gdy kapłan rozbiera kielich, znaczy: Pana Jezusa z szat obnażają; O Jezu! Zawstydzony za moje grzechy,

daj mi czystość duszy i ciała, i w niej wytrwanie do końca.
Gdy kapłan chleb i wino ofiaruje, znaczy Chrystus Pan Ciało swoje na biczowanie i mękę krzyżową za nas ofiarował;

Panie! Nienawidzę grzechów, które popełniłem, czuje za nie żal i obrzydzenie najwyższe.
Ofiaruje Ci na zadośćuczynienie za nie Boskiego Syna Twego, który się tu na ołtarzu
ofiaruje, i błagam Cię przez Jego zasługi o przebaczenie, łaskę poprawy i wytrwania.
Gdy kapłan nalewa wino w kielich, znaczy: Z ubiczowanego Pana Jezusa Krew się Najświętsza leje; Wiem o Panie!

Że wiele jest biczów na grzesznika; owóż tu mię karz podług miłosierdzia Swego, byłeś mi

na wieki przebaczył. Proszę Cię Boże Ojcze o zbawienie dla tylu bliźnich, ile kropli Krwi
Zbawiciel przelał; którą to Najświętszą Krew zań i za siebie ofiaruję Tobie.
Gdy kapłan nakrywa kielich, znaczy: Chrystus Pan był cierniową koroną ukoronowany; Jezu mój! Przez to

cierniem ukoronowanie proszę, nie oddalaj mię w godzinę śmierci od korony chwały
niebieskiej; a przez Twoje milczenie wśród tylu zniewag, przepuść mi grzeszne słowa i
spraw, abym odtąd daru mowy używał na chwałę Twoją, na zbawienie moje i bliźnich.
Umywanie rąk, znaczy: że Piłat chcąc się okazać niewinnym, umył ręce; Przebacz mi Boże, że nieraz sam

zgrzeszywszy, składałem winę na drugich; zachowaj mię od niewolnictwa względów
ludzkich, od obłudy, i od wszelkiego grzechu na wieki!
Gdy kapłan obraca się i mówi: „Orate fratres”, znaczy: Piłat Chrystusa pokazał żydom, mówiąc: „Oto człowiek”;

Niechaj Pan raczy przyjąć z rąk twoich tę ofiarę na cześć i chwałę Imienia Twojego, oraz na
pożytek nasz i całego Kościoła Swojego. Amen. (Tu można jeszcze wymienić szczególną swoją intencję,
w jakiej się głównie słucha Mszy Świętej). Gdy kapłan cicho się modli, czyli Sekretę mówi, znaczy: tajemne i
wewnętrzne boleści Jezusa; Chcąc Tobie Przenajświętsza Trójco oddać cześć i chwałę należną

Twemu Majestatowi, korzę się przed Tobą, i co czyni Jezus, ja to czynić pragnę, ofiaruję Ci
Jego uwielbienia i tę Mszę Świętą przez ręce kapłana; i proszę Cię Boże Ojcze przez tę
miłość, z jaką Jezus poniósł za nas mękę i z jaką się Tobie co dzień we Mszach Świętych
ofiaruje, przebacz mnie i moim bliźnim wszystkie grzechy i daj nam łaskę ostateczną
zbawienia.
Prefacja, znaczy: niesienie krzyża przez Chrystusa Pana; O Jezu! Spraw abym sobie nie wybierał

krzyżów, lecz przyjmował chętnie jakie mi zsyłasz i szedł rączo w ślady Twoje. Przebacz mi
wszystkie uskarżenia się i niecierpliwości. Sanctus , znaczy potrójny upadek Pana Jezusa pod krzyżem;
Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, pełna jest ziemia majestatu chwały Twojej.
Chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Memento, czyli wspomnienie za żywych,
znaczy: wielkie boleści Pana Jezusa na górze Kalwarii; Przeszyj Jezu serce moje strzałami miłości
Twojej, abym Cię ukochał bez granic na wieki; abym zbawiennie rozpamiętywał mękę
Twoją i wraz z moimi krewnymi i znajomymi błogosławił Cię w niebie.
Gdy kapłan czyni trzykroć nad kielichem krzyże, znaczy przybicie Pana Jezusa trzema gwoździami do krzyża;

Zbawicielu mój, przez tę boleść zniesioną, gdy Cię przybijano do krzyża, przebacz mi, żem
Cię ranił w osobie moich bliźnich zemstą, gniewem i zazdrością. Uczyń mię wyrozumiałym
na błędy drugich, a surowym dla siebie. Spraw, abym krzyżował pokutą moje ciało, i
pozbył się wszystkich wad.
Gdy kapłan poświęca Hostię przemienioną w Ciało Pańskie oraz wino przemienione w Najświętszą Krew Pana Jezusa,
znaczy: Chrystus z krzyżem był podniesiony; Pan mój i Bóg mój. Najdroższy mój Zbawicielu! Cześć,

uwielbienia, hołd, stokrotne podzięki i błogosławieństwa, składam Ci od siebie i w imieniu
wszystkich stworzeń, za dzieło odkupienia ludzi. Racz się za moich i za mnie ofiarować
Bogu Ojcu, ubogać nas Twymi zasługami, Namaść Najświętsza Krwią, którąś przelał co do
kropelki, uświęć nas i zbaw na wieki.
Memento, czyli wspomnienie za umarłych, znaczy: Chrystus modlił się za nieprzyjaciół swoich i grzeszników, mówiąc:
Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią; Trójco Przenajświętsza ofiaruję Ci tę Mszę Świętą

przenajdroższą Krew, mękę, zasługi i całego Jezusa, oraz skarb Kościoła Świętego na
zadośćuczynienie za moje grzechy i wszystkich ludzi; na wynagrodzenie Ci wszystkich
zniewag, bluźnierstw i świętokradztw; na podziękowanie na wszystkie dobrodziejstwa
mnie i całemu światu udzielone; oraz na wyjednanie łask potrzebnych a skutecznych,
osobliwie łaski ostatecznej zbawienia dla mnie i dla wszystkich ludzi; a duszom w czyśćcu
jak najprędszego oswobodzenia. O Jezu! Poleć mnie Matce Swojej.
Gdy kapłan bije się w piersi, mówiąc: „Nobis quoque”, znaczy Chrystus odpuszcza nawróconemu łotrowi; Panie!

Nie jestem zdolny złożyć Ci dzięk należnych, lecz ofiaruję Ci Krew Jezusa Chrystusa, która
płynie na ołtarzu podczas tej Ofiary i wszystkich Mszy Świętych, które się w tej chwili na
całym świecie odprawiają.
Gdy kapłan mówi lub śpiewa: Pater noster, znaczy: Chrystus mówił siedem słów na krzyżu. Zmów: „Ojcze nasz”…

Jezu Najdroższy konający, zmiłuj się nad konającymi w tej chwili i w tej dobie mającymi
skonać, nawróć ich i zbaw! A racz i mnie przybyć na ratunek w chwili skonu, uświęć mię i
weź do nieba; o co Cię proszę przez siedem boleści Najświętszej Maryi Panny. Pragnąc ci
osłodzić gorzki skon, ofiaruję Jej serce i moje, oraz miłość wszystkich Świętych.
Gdy kapłan wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha, znaczy: Longin otwiera bok Pana Jezusa, a dusza wstąpiła do
otchłani; Wodą z boku Twojego obmyj mnie Panie Jezu; daj mi najczystszą intencją we

wszystkich sprawach. Wszystkie też w dzisiejszej dobie, moje dobre i obojętne myśli,
pragnienia, słowa i uczynki, wraz z Twoją Panie męką i zasługami , ofiaruję Trójcy
Przenajświętszej na to wszystkie intencje, na jakie się modliłem podczas tej Mszy Świętej i
na… (tu jeszcze można dodać jakąś intencję szczególną). Racz je, Zbawicielu, we mnie
sprawować udoskonalać i kierować mną.
Położona na patenie, przełamana Hostia, znaczy: że ciało Pana Jezusa zostało złożone na łono Najświętszej Matki
Jego; O Matko bolesna! Współbolejąc nad Tobą, stokrotne Ci dzięki składam, żeś nam dała

Boskiego twego Syna na okup świata, i za to, coś z Nim współcierpiała. Proszę Cię przez
Jego Rany, racz mnie i moich zawsze otaczać swą opieką, wyjednać łaski potrzebne,
uświęcenie i zbawienie wieczne.
Gdy kapłan bije się w piersi, mówiąc: „Domine non sum dignus”, znaczy, że wiele ludzi przy śmierci Jezusowej w
piersi się bili; Panie Jezu, korzę się u stóp Twoich i nieskończone Tobie dzięki składam za

dokonane dzieło odkupienia. Wierzę w Ciebie i we wszystko, co Kościół Święty do
wierzenia podaje, gdyż Tyś tak objawił, nieomylna Prawdo. Ufam, że mię zbawisz, boś
najmiłosierniejszy, a wszystko możesz. Kocham Cię, boś najwyższe Dobro.
Komunia kapłańska znaczy: Złożenie Ciała Chrystusowego do grobu; Jezu utajony w Przenajświętszym

Sakramencie, bądź mi przez całe życie posiłkiem, który by mię w Ciebie przemienił. Spraw,
abym Cię w godzinę śmierci przyjąć czystym sercem, jako zasiłek na drogę szczęśliwej
wieczności.
Ablucja, znaczy: obmycie i wonnymi maściami namaszczenie Ciała Chrystusowego. Zbawicielu mój,

udziel mi łaski skutecznej, abym wiernie z nią współdziałając, postępem w cnotach
roztaczał wonność miłą i zbawienną dla bliźnich.

Gdy kapłan potem idzie do mszału, znaczy: Zmartwychwstanie Chrystusowe; Zwycięzco śmierci, daj mnie,

moim i tu obecnym, zwycięstwo i tryumf wiekuisty, abyśmy kiedyś chwalebnie
zmartwychwstali. O Jezu! Modlitwy moje, prace, zajęcia, cierpienia, nic nie warte same
przez się, ale je łączę z zasługami bolesnej Męki i Śmierci Twojej. Skrapiam je łzami i Krwią
Twoją, aby one w oczach Twoich były miłe i wdzięczne, mnie zaś i tym, za które je
ofiaruję, aby były pożyteczne i zbawienne. Amen.
DRUGI SPOSÓB SŁUCHANIA MSZY ŚW., zalecony, gdy kto wśród Mszy Świętej ma zamiar odmawiać
Różaniec lub inne modlitwy; albo, gdy kilka Mszy Św. wychodzi w małych pauzach po sobie, a we wszystkich chce
uczestniczyć. Msza Św. dzieli się na 4 części: pierwszą część od początku do Ewangelii, ofiaruj jako uwielbienie Ojca
niebieskiego , mówiąc: Boże mój! Uwielbiam Twój Majestat nieskończony! Chciałbym(łabym)

uwielbić Cię godnie, lecz nędzny(a) grzesznik(nica) jakże uczynić to zdołam? Składam Ci,
jako Ofiarę, uwielbienie Jezusa Chrystusa, który się tu na ołtarzu ofiaruje.
W 2 części, to jest od Ewangelii do Podniesienia, składaj Ofiarę za grzechy twoje i mów: Panie! Nienawidzę

grzechów, które popełniłem(am), czuje za nie żal i obrzydzenie najwyższe. Ofiaruję Ci na
zadośćuczynienie za nie Boskiego Syna Twego, który się tu na ołtarzu ofiaruje, i błagam
Cię przez Jego zasługi o przebaczenie, łaskę i poprawy i wytrwania.
W trzeciej części, tj. od Podniesienia do Komunii, ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Chrystusa Pana, jako ofiarę
dziękczynienia za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które od Niego odbierasz i mów: Panie! Nie jestem

zdolny(a) złożyć Ci dzięk należnych; lecz ofiaruję Ci Krew Jezusa Chrystusa, która płynie na
ołtarzu podczas tej Ofiary i wszystkich Mszy Świętych, które się w tej chwili na całym
świecie odprawiają.
W czwartej części, tj. od Komunii do końca proś z ufnością o łaski ci potrzebne, a szczególnie o żal za grzechy i
wytrwanie w miłości Bożej, Podczas, gdy kapłan lud błogosławi wzbudź skruchę i wdzięczność ku Panu Bogu za
wszystko i mów: O Boże Wszechmocny, udziel mi błogosławieństwa Twego za pośrednictwem

kapłana; niech ono oddali ode mnie wszystkie zasadzki nieprzyjacielskie; niech spocznie
na każdej mojej myśli, słowie, zamiarach i czynach moich, aby się stały miłymi Panu Bogu.
Niech to błogosławieństwo spłynie też na cały naród polski. Amen.

KSIĄŻKĄ DO NABOŻEŃSTWA, UŁOŻYLI GILI,A K i HOFFMANN organiści z Bytomia. 1895.
Modlitwa przed Mszą Świętą:

Nieskończenie wielki i święty Boże! Oto ja nędzny człowiek

przychodzę do ołtarza Twego, abym się stał uczestnikiem niezmiernej ofiary Mszy świętej.
Ta ofiara jedynie godna jest niezmiernego majestatu Twego, gdyż się w niej sam
jednorodzony, odwieczny Syn Twój ofiaruje. W połączeniu z najdoskonalszą pobudką, z
której się ulubiony Syn Twój za nas na ofiarę wydał, ofiaruję Ci tę Mszą Św. na uszanowanie
i uwielbienie przenajświętszego imienia Twego, na podziękowanie za wszystkie
dotychczasowe wyświadczone mi łaski, na zadośćuczynienie za wszystkie popełnione
grzechy, na otrzymanie wszelkich łask, których mi potrzeba, osobliwie tych — (Tu sobie wystaw
szczególną łaskę, o którą dziś Boga prosić ohcosz) — na wspomożenie i pociechę tych, za których

szczególnie modlić się powinienem, osobliwie tych żyjących — i tych umarłych. Przygotuj, o
Boże, serce moje, oczyść duszę moję, zgładź grzechy moje, abym był godzien znajdować się
przy tej przenajświętszej ofierze. Skoro kapłan u stopni ołtarza Mszą św. zacznie, przeżegnaj
się św. krzyżem, przebież prędko myślą grzechy twoje, żałuj za nio i błagaj Boga o
odpuszczenie ich, mówiąc: - Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, błogosławionej Maryi,
zawsze Pannie, błogosławionemu Michałowi Archaniołowi, błogosławionemu Janowi
Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi i wszystkim Świętym: żem wielce
zgrzeszył myślą, mową i uczynkiem, moja wina, moja wina, moja największa wina: przeto
proszę błogosławioną Maryą, zawsze Pannę, bł. Michała Archanioła, bł. Jana Chrzciciela, św.
Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich Świętych, aby się za mną modlili do Pana Boga
naszego. Amen. Bóg wszechmogący niech się zmiłuje nad nami, a odpuściwszy nam grzechy
nasze, niech nas doprowadzi do żywota wiecznego. Amen. Przebaczenie, rozgrzeszenie i
odpuszczenie grzeęhów naszych niech nam dać raczy Pan wszechmogący i miłosierny.
Amen. Na Kyrie elejson mów te obce słowa po polsku: Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste,
zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Na Gloria mów pienie Anielskie: Chwała na
wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, pokłon Ci oddajemy,
wielbimy Cię, dzięki Tobie czynimy dla wielkiej chwały Twojej, Panie Boże, Królu nieba, Boże
Ojcze wszechmogący. Panie Jezu Chryste, Synu jednorodzony, Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami: który gładzisz grzechy świata,
racz przyjąć prośbę naszą: który siedzisz na prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami: albowiem Tyś
sam święty, Tyś sam Pan, Tyś sam najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem świętym w chwale
Boga Ojca. Amen. Po skończeniu Gloria, obróciwszy się kapłan, odzywa się. do ludu z tom
życzeniem: Pan z wami. Posługujący' odpowiada miasto ludu: I z duchem twoim (ma się
rozumieć: niechaj Pan będzie). Kapłan mówi: módlmy się. Jest to przestrzeżenie wiernych
do połączenia modlitwy swojej z modlitwą kapłana. Potem następuje modlitwa kolektą, to
jest złączeniem zwana, iż kapłan dolegliwości i prośby wszystkich wiernych połączą i jako
posłaniec w imieniu wszystkich prawowiernych Panu Bogu przedkłada. Możesz się tak modlić:

Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj prośby ludu Twego i nie odwracaj od nas św.
oblicza Twego dla grzechów naszych. Wysłuchaj łaskawie modlitwę sługi Twego kapłana,
który o zbawienie ludu Twego blaga i spraw, abyśmy, czego z ufnością od Ciebie żądamy, z
miłosierdzia Twego dostąpili, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Następuje potem Lekcya,
zawierająca w sobie wyjątek z pism Proroków lub Apostołów. Podczas tejże zmów modlitwę:

O mój Boże, oddają cześć św. Duchowi Twemu, który przez Proroków i Apostołów mówił i
dotychczas przez Kościół św. przemawia. Przyjmują z uszanowaniem i uniżeniem wszystkie
nauki i napomnienia, które mi Kościół św. przez kapłanów swoich dawa. Spraw, o Boże,
abym wszelkie nauki i napomnienia ich zachowywał i podług nich postąpował, przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Gdy kapłan Ewangelią czyta, mów:

Boże, Zbawicielu mój, jakże wielką była miłość Twoja, żeś sam

na tą ziemią nauczycielem przyjść raczył, abyś nam drogą do nieba wskazał. Daj mi tą łaską,
abym onych prawd, któreś Ty opowiadał, z pokorą słuchał; oświeć rozum mój, abym je
zrozumiał; zapal serce moje, abym je umiłował i ściśle wypełniał. Udziel mi Twojej Bożej
pomocy, abym sią nigdy św. Ewangelii Twojej nie wstydził, ale owszem tak słowem, jako
uczynkiem oną wyznawał. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Gdy kapłan mówi
Credo, odmów skład apostolski: Wierzą w Boga i t. d. Na Offertorium (ofiarowanie) ofiaruje
się Bogu przoz ręce kapłana chleb i wino, któro mają być przeistoczone w przenajśw. Ciało i
Krew Zbawiciela naszego. Przytem mów następującą modlitwę:

Przyjmij, nieskończenie świąty Ojcze, wszechmogący wieczny Boże, tą ofiarą, którą kapłan
za nas do Ciebie zanosi. Wierzę mocno i bez powątpiewania, że w prawdziwe Ciało i
prawdziwą Krew Chrystusa przeistoczoną będzie. Przyjmij tę ofiarę, Ojcze niebieski, na
uwielbienie przenajświętszego Imienia Twego, na odpuszczenie grzechów moich, na
dziękczynienie za wszystkie wyświadczone mi łaski, na otrzymanie nowych dobrodziejstw,
osobliwie onycli środków, które mi do dostąpienia zbawienia potrzebne są, jako też za
wszystkie duchowne i świeckie zwierzchności, za przyjaciół i nieprzyjaciół, za wszystkich
żywych i zmarłych chrześcian. Amen. Kapłan obraca się do ludu, mówiąc: módlcie się bracia.
Przestrzega obecnych, ażeby się z nim modlili, aby Bóg tę ofiarę przyjąć raczył. Przytom
mów: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich ku czci i chwale imienia swego, ku pożytkowi
naszemu i całego świętego kościoła Swego. Prefacya jest niby wstęp do kanonu. Kapłan
mówi lub śpiewa: Per omnia saecula saeculorum, wyrażając tomi słowy pragnienie
uwielbienia Boga po wszystkie wieki. Dalej mówi: Pan z wami. A usługujący odpowiada
zamiast ludu: Et cum spiritu tuo, to jest: I z duchem twoim. Potem mówi kapłan: Sursum
corda, w górę serca wznieście. Mamy jo do Boga wzniesione. Kapłan dalej mówi: Dzięki
składamy Panu Bogu naszemu. Odpowiedź: Rzecz godna i sprawiedliwa. Poczom kapłan
mówi następującą modlitwę pochwalną i dziękczynną: O zaiste rzecz godna i sprawiedliwa,
słuszna i zbawienna, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze
wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa Pana naszego, przez którego majestat Twój
chwalą Aniołowie, wielbią Trony, z drżeniem poważają Mocarstwa: z temi oraz Nieba,
niebieskie Mocy i błogosławione Serafy z wielką wysławiają radością. Abyś również nasze
głosy z ich głosami połączone przyjąć raczył, gorąco prosimy, mówiąc z pokornem
wyznaniem: Święty, święty, Święty Pan Bóg zastępów! Pełne są nieba i ziemia chwały
Twojej, Hosanna na wysokości! Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie. Hosanna na
wysokości! Po Sanctus mów z kapłanem modlitwy:

Ciebie, najłaskawszy Ojcze, przez Jezusa, Syna

Twego Pana naszego, pokornie błagamy i prosimy, abyś przyjąć i błogosławić raczył te
upominki, te dary, te święte ofiary nieskażone: które najpierwiej Tobie ofiarujemy za
Kościół święty katolicki, który pokojem obdarzać, strzedz, jednoczyć i rządzić racz po całym

okręgu ziemskim, wraz z sługą Twoim papieżem N. i biskupem naszym N. i wszystkimi
prawowiernymi powszechnej i apostolskiej wiary miłośnikami. Pomnij, Panic, na sługi i
służebnice Twoje N. (tu się zastanów i poleć Bogu osoby, za które podczas Mszy świętej
osobliwie modlić się chcesz) i na wszystkich przytomnych, których znasz wiarą i widzisz
nabożeństwo, za których Tobie ofiarujemy, albo którzy Tobie ofiarują tą ofiarą chwały za
siebie i za wszystkich do siebie należących, na okup dusz swoich, dla otrzymania nadziei
zbawienia i całości, swojej, i oddają śluby swoje Tobie wiecznemu Bogu żyjącemu i
prawdziwemu. Wspólnie z czcią czynimy wspomnienie najchwalebniejszej niepokalanej
Panny Maryi, Matki Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, potem błogosławionych
Apostołów i Mączenników Twoich: Piotra i Pawła, Jądrzeja, Jakóba, Filipa, Bartłomieja,
Mateusza, Szymona i Tadeusza, Lina, Kleta, Klemensa, Xysta, Korneliusza, Cypryana,
Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kośmy i Damiana i wszystkich Świątych Twoich, dla
których zasług i próśb racz nam we wszystkiem użyczyć obrony i pomocy Twojej, przez
Chrystusa Pana naszego. Amen. Racz, o Boże, tą ofiarą we wszystkiem pobłogosławić,
utwierdzić i przyjemną sobie uczynić, aby ku zbawieniu naszemu przemienioną została w
Ciało i Krew najmilszego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ody nastąpi
przemienienie, żywo sobie wyobraź Jezusa Chrystusa, jako na ostatniej wieczerzy wziąwszy
chleb błogosławił i mówił: „To jest ciało moje, które za was będzie wydane,“ i jako nad
winem w kielichu wyrzekł: „Ten jest kielich krwi mojej.“ Wierz mocno, że Jezus Chrystus,
który za ciebie umarł na krzyżu, w tej hostyi i w tym kielichu cały, prawdziwy i żywy jako Bóg
i człowiek przytomny jest, skoro święto słowa ustanowione przez kapłana wyrzeczone są. Tu
oddawaj z niewzruszoną i z najgłębszą pokorą pokłon Zbawicielowi Twemu. Przy
podnoszeniu Hiostyi mów: Wierzę, o Jezu, że tu pod postacią chileba jako Bóg i człowiek
prawdziwie obecny jesteś, oddaję Tobie, Panu i Bogu memu, pokłon z najgłębszem
uszanowaniem. O Jezu, Tobie żyję. O Jezu, Tobie umieram. O Jezu, Twój jestem żywy i
umarły. Przy podnoszeniu kielicha mów: Wierzę, o Jezu, żeś Ty sam, że najdroższa krew
Twoja, niegdyś na ofiarę błagalną za nas ludzi na krzyżu przelana, pod postacią wina w tym
kielichu prawdziwie i żywo przytomną jest. Oddając cześć, przenajświętsza Krwi Zbawiciela
mego. Obmyj i oczyść mię ze wszech grzechów moich. Po przemienieniu módl się z
kapłanem. Pomnąc, Panie, na Chrystusa Syna Twego Pana naszego, na błogosławioną mękę,
zmartwychwstanie i chwalebne wniebowstąpienie jego, zanosimy przed tron przezacnego
majestatu Twego z Twoich darów i datków ofiarę świętą, czystą, niepokalaną, chleb święty
żywota nieśmiertelnego i kielich zbawienia wiecznego. Na które to dary laskawem i
przychylnem racz wejrzeć obliczem i tak je mile przyjąć, jako przyjąłeś dary sługi Twego
sprawiedliwego Abla i ofiarę patryarchy naszego Abrahama, i którą Tobie ofiarował
najwyższy kapłan Twój Melchizedecli ofiarę świętą i obiatę niepokalaną. Pokornie Cię
prosimy, wszechmogący Boże, każ te dary przez ręce świętego anioła Twego zanieść na
górny ołtarz Twój przed Boży majestat Twój, abyśmy, którzykolwiek z tego uczestnictwa
ołtarza przenajświętsze Ciało i Krew Syna Twego pożywać będziemy, wszelkiem

błogosławieństwem niebieskiem i łaską napełnieni zostali. Pomnij także, o Panie, na sługi i
służebnice Twoje, którzy nas z znamieniem wiary poprzedziwszy, odpoczywają w pokoju.
(Tu wymień zmarłych, których szczególnie miłosierdziu Bożemu polecić chcesz, aby
cierpienia ich uśmierzone zostały albo żeby z miejsca mąk do przybytku wiecznej
szczęśliwości doprowadzeni byli.) Spraw, aby się ci i wszyscy w Chrystusie spoczywający na
miejsce ochłody, światłości i pokoju dostali, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I nam
także grzesznym sługom Twoim we wielkości miłosierdzia Twego nadzieję pokładającym
racz dać cząstkę z Twymi świętymi Apostołami i Męczennikami: z Janem, Szczepanem,
Maciejem, Barnabą, Ignacem, Aleksandrem, Marcellinem, Piotrem, Felicyą, Perpetuą,
Agatą, Lucyą, Agnieszką, Cecylią, Anastazyą i z wszystkimi Świętymi Twoimi, do których
społeczności, nie dla zasług naszych, ale dla litości Twojej abyś nas przypuścił, prosimy przez
Chrystusa, Pana naszego, przez którego Ty, Boże, wszelkie dobro stwarzasz, poświęcasz,
ożywiasz, błogosławisz i nam dajesz. Przez niego, z nim i w nim jest Tobie, Ojcze
wszechmogący, w jedności Ducha św. wszelka cześc i chwała na wieki wieków. Amen. Na
Pater noster mów z kapłanem Ojcze nasz, potem następującą modlitwę: Wybaw nas,
prosimy Cię Panie, od wszelkiego złego przeszłego, niniejszego i przyszłego: a za przyczyną
błogosławionej i chwalebnej zawsze Panny i Bogarodzicy Maryi z błogosławionymi
Apostołami Piotrem i Pawłem, Jędrzejem i wszystkimi Świętymi, użycz nam miłościwie
pokoju w dniach naszych: abyśmy pomocą miłosierdzia Twego wsparci i od grzechu zawsze
wolni i od wszelkiego zamięszania zabezpieczeni byli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego,, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Gdy kapłan św. Hostyą łamie i cząstkę jej
do kielicha wpuszcza, mów z nim: To zmięszanie przenajśw. Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa
Chrystusa niech nam przyjmującem będzie na żywot wieczny. Amen. Na Agnus Dei bijąc się
po trzykroć w piersi, błagaj Jezusa, niewinnego baranka Bożego, o odpuszczenie grzechów i
mów za każdym razom: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. W
ostatniem powtórzeniu zamiast: „zmiłuj się nad nami,“ mów: „racz nam dać pokój.“ Potem
módl się tak: Panie Jezu Chryste, który do Apostołów Twoich mówiłeś: »Pokój zostawuję
wam, pokój mój daję wam«, nie spoglądaj na grzechy moje, ale na wiarę Kościoła Twego, i
racz go według woli twojej w pokoju zachowywać i jednoczyć, który żyjesz i królujesz, Bóg
na wieki. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który z woli Ojca za
współdziałaniem Ducha świętego, przez śmierć Swoję świat ożywiłeś: wybaw mię przez
przenajświętsze Ciało i Krew Twoję od wszystkich nieprawości moich i od wszystkiego złego.
Daj, abym zawsze w przykazaniach Twoich chodził i nigdy się od Ciebie nie oddalił. Który z
tymże Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki. Amen.
Jeżeli podczas Mszy św. lub po skończeniu jej komunikować będziosz, mów jeszcze z
kapłanom tę modlitwę: Panie Jezu Chryste, spraw, aby pożywanie ciała Twego, które ja
niegodny przyjmować poważam się, nie wyszło mi na sąd i potępienie, ale według
dobrotliwości Twojej było obroną i uzdrowieniem duszy i ciała. Który żyjesz i królujesz z

Bogiem Ojcem i Duchem św. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przyjmę więc chleb
niebieski i wzywać będę imienia Pańskiego. Potom mów po trzykroć, bijąć się tyleż razy
pokornie w piersi, wraz z kapłanom: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do przybytku
serca mego, ale rzeknij tylko słowem, a będzie zbawiona dusza moja. Jeżeli nie będziesz
komunikował rzeczywiście, komunikuj duchownie. Po komunii św. odmawia kapłan kolektę,
ty zaś módl się tak: Wszechmogący wieczny Boże, dziękuję Ci z całego serca mego za
wszystkie wyświadczone mi łaski i dobrodziejstwa: osobliwie, żeś nam Syna Twego na ofiarę
błagalną, a Ciało i Krew jego na pokarm duszy naszej dać raczył. Strzeż mnie łaskawie, abym
nigdy ofierze Mszy św. niegodnie obecnym nie był i tego przenajświętszego pokarmu nigdy
niegodnie nie pożywał. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Na Ite missa est i
przeżegnanie kapłańskie mów: Niech Ci się, przenajświętsza Trójco, podoba służba kapłana i
przyjmij łaskawie ofiarę, którąśmy Ci oddali, aby nam wszystkim, za których ofiarowana jest,
błagalną się stała i zbawienną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech nas błogosławi
wszechmogący Bóg Ojciec, Syn i Duch święty. Amen. Podczas ostatniej Ewangelii mów: Jezu,
odwieczne słowo Ojca, stałeś się człowiekiem z miłości ku nam. Tobie pokłon oddaję, w
Tobie nadzieją pokładam, Ciebie kocham. Przyszedłeś na świat, abyś nam wskazał drogę
wiecznego zbawienia. Prowadź mię, prawdziwa światłości świata, abym w ciemnościach
tego żywota nie zbłądził, ale w Twojem świetle świętobliwie żył i szczęśliwie umierał.
Modlitwa po Mszy św.

Najdobrotliwszy Boże, dziękuję Ci, żeś mnie tej najświętszej ofiary

uczestnikiem uczynić raczył. Przepuść mi wszystkie na niej uczynione uchybienia, oziębłość i
roztargnienie. Mocno stanowię żadnego się grzechu więcej nie dopuścić, a w myślach,
słowach i uczynkach ostrożnym być, abym się owoców ofiary Mszy świętej nie pozbawił.
Pobłogosław mię, wszechmogący wieczny Boże, ku robocie mojej. O Jezu i Maryo, kochanie
moje na wieki. Amen. Przedwieczny Ojcze! Tobie oddaję tę ofiarę, w której ukochany Syn
Twój Jezus samego siebie na krzyżu Tobie ofiarował, a którą teraz na ołtarzu ponawia.
Oddaję Ci ją w imieniu wszelkiego stworzenia razem ze wszystkiemi Mszami św., które od
ostatniej wieczerzy aż do dnia dzisiajszego odprawione były i po calem świecie odprawiane
będą aż do dnia sądnego, aby Cię uwielbiać i należną cześć Ci oddać, aby Ci wyświadczyć
przynależne dziękczynienia za owe niezliczone dobrodziejstwa, któremiś mnie obdarzył, aby
uskromić sprawiedliwy Twój gniew, na który za mnóstwo ciężkich grzechów zasłużyłem, aby
za te grzechy zadosyć uczynić i błagać o litość i miłosierdzie dla mnie, dla Kościoła św., dla
całego świata i dla dusz w czyścu cierpiących.
Obecnie - Polacy zaczęli korzystać z praktyk „w sposób magiczny”, a nasz katolicyzm „zdominowała
obrzędowość”, która „ma niewiele wspólnego z wiarą”. Czas koronawirusa można potraktować „jako
kurację z klerykalizmu”. „Nagle się okazało, że ksiądz nie jest nam niezbędnie potrzebny do zbawienia” stwierdził. Modlitwa do ekranu „doskonalsza” niż przed N. Sakr.

Patrzenie w ekran, nie jest uczestnictwem w Mszy świętej. Przypomniał o tym niedawno
Ks. Bp Andrzej Czaja, wskazując, że oglądanie na żywo celebracji Mszy to jedynie forma
„duchowej łączności”, ale nic ponadto. Ba, nawet nasz Papież Franciszek, wskazywał, że
Kościoła i sakramentów nie da się przenieść do świata wirtualnego.
Wreszcie padły słowa po prostu straszne: „Oglądając Mszę Św. nie jesteśmy obecni tam fizycznie, ale
możemy być obecni intencją, świadomością, czyli duchem. W pewnym sensie, jest to doskonalsza forma
obecności”. „Uczestnictwo we Mszy św. w sposób pośredni przez transmisję” jest „wielką możliwością”, a
ludziom trzeba tłumaczyć, że w niedzielę mają „nie iść do kościoła”, tylko Mszę oglądać, bo to jest
„uczestnictwo, tylko w innej formie”. Komunia duchowa stoi przed komunią sakramentalną, poprzedza ją i
decyduje o jej skuteczności, „zbawienie nie zależy, od chodzenia do kościoła”. Pana Jezusa „nie można
zamykać w kościele, w obrzędzie, w liturgii”; także my nie możemy „siebie zamykać w obrębie świątyni, jak
też doktryny”. W dobie koronawirusa „chrześcijański szabat” musi „ustąpić prawu miłości”, to znaczy:
wierni nie mogą chodzić do kościoła.

O co tutaj chodzi? Twierdzą, że w historii Kościoła wiele razy chrześcijanie nie mogli spełniać
obowiązku niedzielnego, bo nie było księży – czy to w Japonii, czy w krajach komunistycznych.

A jednak jak pokazują liczne przykłady, nie tylko z Abiteny, czy
potajemne Msze święte w Auschwitz: chrześcijanie nigdy nie
wahali się ryzykować życia dla uczestnictwa we Mszy Św.
Czy dzisiaj można powiedzieć: zrobiliśmy wszystko, co możliwe,
otwierając ogromne katedry dla kilku czy kilkunastu wiernych?
http://www.pch24.pl/katolicy-otwarci-i-nowy-wspanialy-kosciol--bez-ksiedza---i-bez-sakramentow,75793,i.html#ixzz6LT5W7Cak

Sołowjow – „Krótka opowieść o Antychryście”
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Sołowjow określa wiek XX jako „epokę ostatnich wielkich wojen". Traumatyczne doświadczenia XX stulecia
mobilizują państwa do skutecznego zapobiegania konfliktom w przyszłości poprzez „zjednoczenie sił" wszystkich Europejczyków. W XXI wieku Europa buduje
związek państw - swoiste „stany zjednoczone Europy". Dokonuje się również przewrót cywilizacyjny i antropologiczny: następuje ostateczny upadek
teoretycznego materializmu, ale jednocześnie powszechne odrzucenie tradycyjnej wiary w Boga. Na Zachodzie wzrasta zainteresowanie filozofiami Dalekiego
Wschodu. W tym wszystkim obecny jest Antychryst, który jawi się jako pacyfista, uwodzący ludzkość obietnicą pokoju i sprawiedliwości bez Boga, w ramach
nowej, pluralistycznej i synkretycznej religii bez wiary i dogmatów. Sprzeciwia mu się tylko mała grupa chrześcijan: katolików, prawosławnych i protestantów.
Wszystko to wydaje się znajome, tyle tylko że... Sołowjow pisał ten tekst w latach 1899-1900! Kardynał Giacomo Biffi nazwał książkę Sołowjowa proroczym
ostrzeżeniem, dotyczącym współczesnych wcieleń Antychrysta. Książka, którą koniecznie trzeba przeczytać!

