
 
 
 
 Serce Jezusa - źródło życia i świętości! Tak wołamy w Litanii. Wszystko, co Bóg chciał 
nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swym Sercu i 
przez to Serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez Serce Jezusa odczytu-
jemy cały odwieczny Boży plan zbawienia świata. A jest to plan miłości. Przyszliśmy tu dzi-
siaj, aby kontemplować miłość Pana Jezusa. Jego współczującą dobroć dla każdego człowieka. 
Kontemplować Jego Serce gorejące miłością do Ojca, w pełności Ducha Świętego. Chrystus, 
który nas miłuje, ukazuje nam swe Serce jako źródło życia i świętości, jako źródło naszego 
odkupienia. Aby zrozumieć głębiej to wezwanie, trzeba wrócić do spotkania Jezusa z Samary-
tanką w miasteczku Sychar, przy źródle, które było tam już od czasów patriarchy Jakuba. 
Przyszła ona, aby zaczerpnąć wody. Wówczas Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić», a ona zwróciła 
się do Niego: «Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?». 
Otrzymała wówczas od Jezusa odpowiedź: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest 
Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić” - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu» (por. J 
4, 1-14). 
 Jezus jest źródłem; z Niego bierze początek życie Boże w człowieku. Trzeba tylko przybli-
żyć się do Niego, trwać w Nim, by mieć to życie. A czymże jest to życie, jak nie początkiem 
świętości człowieka! Świętości, która jest w Bogu i którą człowiek może osiągnąć przy pomo-
cy łaski. Wszyscy pragniemy pić z Boskiego Serca, które jest źródłem życia i świętości. 
 Bracia i Siostry, rozważanie miłości Boga, która objawiła się w Sercu Jego Syna, domaga 
się od człowieka konsekwentnej odpowiedzi. Nie zostaliśmy tylko wezwani do kontemplowa-
nia tajemnicy miłości Chrystusa, ale do uczestniczenia w niej. Chrystus mówi: «Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania» (J 14, 15). Stawia w ten sposób przed 
nami ogromne wezwanie, a zarazem warunek: chcesz Mnie miłować, zachowuj moje nakazy, 
przestrzegaj świętego prawa Bożego, chodź ścieżkami, które Ja ci wskazałem. Wolą Bożą jest, 
abyśmy zachowywali przykazania, czyli prawo Boże dane Izraelowi za pośrednictwem Mojże-
sza na Górze Synaj. Dane wszystkim ludziom. Znamy te przykazania. Wielu z was powtarza je 
codziennie w modlitwie. Jest to bardzo piękny i pobożny zwyczaj. Powtórzmy je, tak jak są 
zapisane w Księdze Wyjścia, aby utwierdzić i odnowić to, co pamiętamy: 
 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie bę-
dziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do 
czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś 
długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzoło-
żył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twe-
go» (por. Wj 20, 2-17). 
(św. Jan Paweł II, homilia  wygłoszona podczas nabożeństwa czerwcowego, Elbląg, 1999) 
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SERCE JEZUSA -  
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI 

 Zbliża się kolejny miesiąc roku - czerwiec. To czas szczególnie poświęcony Sercu 
Jezusowemu - każdego dnia w naszych świątyniach odprawiamy „Nabożeństwo 
czerwcowe”,  podczas którego modlimy się słowami Litanii do Serca Pana Jezusa. 
 Na początek krótkie przypomnienie. Słowo „litania” pochodzi z języka greckiego 
i oznacza błaganie, prośbę, modlitwę, dlatego litania jest rodzajem modlitwy błagal-
nej, podczas której uwypuklamy jakąś szczególną cechę świętego, którego prosimy o 
wsparcie, lub też – jak w przypadku Litanii do Serca Jezusa, podkreślamy cechę 
„charakteru” naszego Pana, prosząc Go o zmiłowanie. Tak rozumiana i przeżywana 
litania staje się wprowadzeniem do medytacji nad którąś z tajemnic opisywanych 
przez litanijne wezwania, do szczególnego dialogu z Bogiem, w którym patrząc na 
Jego wielkość błagamy o zmiłowanie dla siebie lub innych ludzi. W 1984 roku, św. 
Jan Paweł II na rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych powiedział tak: „Kiedy mówi-
my: Serce Jezusa Chrystusa - zwracamy się przez wiarę do całej chrystologicznej ta-
jemnicy: tajemnicy Boga-Człowieka. Serce Jezusa Chrystusa stanowi wielkie i nie-
ustanne wołanie, jakie Bóg kieruje do ludzkości, do każdego ludzkiego serca.” 
 Powstanie Litanii do Serca Pana Jezusa wiąże się z osobą siostry zakonnej, wizyt-
ki, świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Doświadczyła cudownej łaski - objawiał się jej 
sam Jezus. Podczas jednego z objawień Pan Jezus wskazał Małgorzacie na swe serce 
mówiąc: „Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż 
do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swojej miłości.” Małgorzata, 
wzruszona wielkością i doświadczeniem piękna miłości Jezusa, stała się krzewicielką 
kultu Serca Jezusowego. Wydarzenie to miało miejsce w czerwcu 1675 roku. Nabo-
żeństwo ku czci Serca Pana Jezusa od razu się rozwinęło, przybierając różne formy. 
W 1691 roku siostra Anna Magdalena Remusat wraz z jezuitą, księdzem Janem Cro-
iset, ułożyła treść litanii, która składała się z 27 wezwań. Na początku XIX wieku, ko-
lejna francuska zakonnica, Aniela de Sainte-Croix (swoją drogą, czyż to nie przykre, 
że Francja, która wydała tylu świętych, dziś usuwa z przestrzeni publicznej pomnik 
św. Jana Pawła II podkreślając tzw. świeckość państwa!), miała wizję, w której cały 
miesiąc czerwiec jest poświęcony czci, jaką lud wierny będzie oddawał Jezusowi.  

Z NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II 



  

 Najpierw dzieje się tak w klasztorach sióstr wizytek w całej Europie, także w 
Krakowie, Warszawie i Lublinie. W 1857 roku w nabożeństwie uczestniczył biskup 
Lubelski, Wincenty Pieńkowski, który wyraził chęć, aby nabożeństwa czerwcowe ku 
czci Serca Jezusowego były odprawiane we wszystkich kościołach diecezji. Sława 
nabożeństw szybko doszła do papieża Piusa IX, który w 1873 roku zatwierdził nabo-
żeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła Powszechnego. Nabożeństwo 
to należy odprawiać codziennie przez cały miesiąc. Ma ono składać się z adoracji 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz z litanii do Jego Serca. 
 Obecnie znana nam litania liczy 33 wezwania, co ma stanowić odwołanie do 33 
lat spędzonych przez Jezusa na ziemi. Te dodatkowe sześć wezwać ułożyła Kongre-
gacja Wiary w 1899 roku. Wezwania litanii do Serca Pana Jezusa można podzielić na 
trzy części. W pierwszej rozważamy relację Jezusa do Ojca (np. Serce Jezusa świąty-
nio Boga) i do Ducha Świętego (np. w łonie Matki przez Ducha Świętego utworzo-
ne). W drugiej rozważamy charakterystyczne cechy Pana Jezusa (np. Serce Jezusa 
sprawiedliwości i miłości skarbnico). I wreszcie w trzeciej odkrywamy stosunek Jezu-
sa do nas (np. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze). Każde wezwanie  litanii 
może też stanowić punkt wyjścia do medytacji. Gorąco do tego zachęcamy. Poniżej 
kilka krótkich propozycji takiej indywidualnej modlitwy. 

 
 
 
 

 Gdzie szukać szczęścia? Gdzie jest dobro, którego tak bardzo pragnę? Gdzie 
jego źródło? Tylko w Bogu. A przecież tak często szukamy szczęścia i dobra poza 
Nim. Szukamy go w pracy, w realizacji własnych pragnień, w krótkotrwałych przy-
jemnościach… Szukamy go w pieniądzach, w nowych rzeczach, domach, inwesty-
cjach… Wielu ludzi szuka szczęścia w grzechu! Stąd małżeńskie zdrady, rozbite rodzi-
ny, dramaty opuszczonych żon, mężów, dzieci… Dramaty tych, którzy najpierw uro-
czyście ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że się nie opuszczą 
aż do śmierci, a potem, szukając szczęścia poza Bogiem, na sądowych salach niszczą 
resztki miłości, resztki doczesnego majątku… 
 Dobro jest tylko w Bogu! W Jego przykazaniach, w Jego miłości! Pełne szczęście 
można więc znaleźć tam, gdzie jest Bóg - w Sercu Jezusa. W Sercu, które z miłości do 
każdego człowieka zostało przebite włócznią! W Sercu, które jest otwarte dla każde-
go z ludzi.  
 Panie Jezu, Twoje Serce jest prawdziwie „domem Bożym” - tu znajdę pokój i 
wytchnienie, tu znajdę odpuszczenie grzechów, tu czuję się kochany. W Twoim Ser-
cu, Jezu, jak w domu, jestem bezpieczny. W Twoim Sercu doświadczam prawdziwe-
go szczęścia i dobra. Wprowadź mnie, Jezu, do Twego Serca - do domu Boga. Tylko 
przez Twoje Serce, kochające i wybaczające, mogę dojść do nieba.  
 

 
 
 

 Bóg stworzył tak piękny świat, a my, ludzie, zniszczyliśmy go przez grzech. Ale Bóg 
stał się człowiekiem, aby odbudować to, co zostało zniszczone, abyśmy mogli do-
świadczać piękna stworzenia, abyśmy mogli dojść do szczęścia wiecznego, do tej pier-
wotnej harmonii życia blisko Boga. 
 Panie Jezu, nasz Zbawicielu, Ty jesteś godzien wszelkiej czci i chwały! Uwielbiam 
Twoją miłość, które nie zna granic, która nie zatrzymała się nawet przed męką i śmier-
cią na krzyżu. Uwielbiam Twoją miłość, która zgładziła mój grzech i daje mi kolejną 
szansę na życie wieczne. 

 
 
 

 Pan Jezus chce, aby ludzkie serca były złączone serdeczną, wzajemną miłością. 
Zwłaszcza serca małżonków, serca rodziców i dzieci, serca rodzeństw. 
 Panie Jezu, pomóż mi być apostołem zgody w rodzinie. Naucz mnie rezygnacji z 
własnych pragnień na rzecz najbliższych - niech żyje we mnie pragnienie dawania sie-
bie innym tak, jak Ty dajesz się nam. Pomóż utrzymać naszą małżeńską i rodzinną jed-
ność, uświęć miłość, a tam, gdzie jest potrzeba, przyjdź z mocą uzdrowienia. Ty jesteś 
naszym Panem i Królem. 

 Wszystko, co mam, otrzymałem od Boga, a komu w szczególności zawdzięczam 
łaskę uświęcającą, łaski sakramentalne? Wszystko to zawdzięczam Sercu Jezusowe-
mu. Nie dla siebie jestem stworzony, ale dla Boga, dla Serca Bożego. Jestem posłany, 
aby głosić dzieła Boga wśród moich najbliższych, w każdym miejscu, na którym posta-
wi mnie Bóg. 
Panie Jezu, naucz mnie czerpać mądrość z Twojego Serca - mądrość miłości, poświę-
cenia, oddania się Bogu. 

  
 
 

 „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i 
przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 11, 23). 
 Jeżeli kocham Jezusa i zachowuję Jego przykazania, stanę się mieszkaniem same-
go Boga. Nagroda tak wielka, że przechodzi wszelkie moje oczekiwania. Serce me sta-
nie się mieszkaniem Boga. To znaczy, że w sercu mym zamieszka pokój Boży, szczęście 
Boże, światło Boże i mądrość Boża, która daje mi zrozumienie, jak mały jest świat, a 
jak wielki Bóg, jak krótka doczesność, jak bezgraniczna wieczność, jak małe są cierpie-
nia tego życia, a jak niepojęte szczęście nieba. Chwała Tobie, mój kochany Jezu! 

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze 

Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich 

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa 


