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WSZYSTKO DLA CIEBIE,
NAJSŁODSZE SERCE JEZUSA

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

NOWENNA
Arcybractwa Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa na Jasnej Górze 20 czerwca 2020 r.

przed poświęceniem naszego

(Jeśli nowenna nie będzie odprawiana w czasie nabożeństwa
czerwcowego w kościele, lecz indywidualnie, można wówczas
każdego dnia dodać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa)

Dzień pierwszy
POŚWIĘCIĆ SIĘ JAK CHRYSTUS OJCU
Rozważanie
Według wiary Kościoła Bóg konsekrował Chrystusa, czyli
poświęcił Go w sposób zupełnie wyjątkowy. Pan Jezus jako
człowiek został w pełni konsekrowany na Mesjasza mocą
Ojca i namaszczeniem Ducha Świętego. Całe życie Zbawiciela upłynęło zatem pod znakiem posłusznego pełnienia woli Ojca. Krzyż i otwarcie na nim Jezusowego Serca
świadczyły o wypełnieniu Jego odkupieńczego posłannictwa. Konsekracja Chrystusa była darem całkowitym i nieodwołalnym, który Zbawiciel uczynił ze swego człowieczeństwa dla chwały Ojca i zbawienia świata. Każde
osobiste zawierzenie się Sercu Jezusa stanowi natomiast
kontynuację poświęcenia Chrystusa Ojcu, dla którego konsekracja Syna miała wyjątkową wartość. Jest też udziałem
w ofierze Chrystusa i jej przedłużeniem przez wypełnianie
woli i przykazań Bożych. Ostatecznym zaś celem zawsze
będzie, aby Ojciec został uwielbiony, poznany i umiłowany.
Chwila refleksji

Modlitwa
Panie Jezu, Przedwieczny Kapłanie obecny w Najświętszym Sakramencie Twego ciała i krwi, przyjmij naszą
ofiarę, w której składamy Ci siebie samych jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Utwierdź nas w Twojej miłości
i przedstaw Twojemu Ojcu jako umiłowanych synów. Który
żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
1

WSZYSTKO DLA CIEBIE, NAJSŁODSZE SERCE JEZUSA

Dzień drugi
CHRZEST PIERWSZYM POŚWIĘCENIEM BOGU
Rozważanie
Sakrament chrztu to podstawa i źródło naszej przynależności do Jezusa oraz pierwsze całkowite oddanie się Jemu,
a przez Niego Ojcu. Stanowi on wejście w tajemnicę paschalną Chrystusa, a tym samym w tajemnicę otwartego na
krzyżu Bożego Serca. Ten sakrament poświęca nas Ojcu
przez Jezusa w Duchu Świętym oraz czyni Jego umiłowanymi dziećmi i nowym stworzeniem, uczestnikami Boskiej
natury, współdziedzicami Chrystusa i świątyniami Ducha
Świętego. Chrzest jest darem Serca Jezusowego i owocem
śmierci Zbawiciela na krzyżu. Każdy ochrzczony otrzymuje
nowe serce dzięki krwi i wodzie, które wypłynęły z przebitego Serca Chrystusa. Naszą odpowiedzią powinna być miłość okazywana poprzez oddanie i poświęcenie się Bożemu
Sercu, miłość wyraża się bowiem darem i ofiarą.
Chwila refleksji

Modlitwa
Boże, Ojcze Wszechmogący, który powołałeś nas do życia
i świętości, a w Sercu Twojego Syna objawiłeś głębię swej
miłości, nakłoń nasze serca do pełnienia Twojej woli, abyśmy całe życie umieli składać w nieustannej ofierze ku
Twojej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień trzeci
MOTYWY POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU JEZUSA
Rozważanie
Pierwszą racją oddania się i poświęcenia Sercu Jezusa jest
to, że Chrystus jako Syn Boży, równy w bóstwie swemu Ojcu
Niebieskiemu, stworzył nas i jest Dawcą wszelkich darów.
Jako naszemu Panu oddajemy Mu siebie samych i wszystko,
co posiadamy. Stanowi to wyraz przynależności do Jezusa
i umocnienie z Nim jedności. Akt poświęcenia jest nawiąza2
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niem i potwierdzeniem podstawowej konsekracji, jaką jest
chrzest, podczas którego stajemy się własnością Boga i nowym stworzeniem.
Drugim motywem oddania się Sercu Jezusa jest wiara, że
Chrystus wykupił nas od grzechu i śmierci wiecznej. Uczynił to za cenę własnej krwi, której ostatnie krople wypłynęły z otwartej rany Jego Serca. Dlatego pragniemy należeć
do Niego całkowicie, naśladując Go i stając się do Niego
podobni. Zaczynamy miłować to, co Jezus miłuje, i pragnąć
tego, czego On pragnie.
Trzecim i zarazem najważniejszym powodem jest okazana
nam nieskończona miłość Zbawcy. Stąd kult Serca Pana
Jezusa jest kultem miłości Bożej, a cześć wiernych wynika
z wdzięczności skłaniającej do odwzajemnienia się miłością,
której wyrazem jest całkowite poświęcenie Mu swego życia.
Chwila refleksji

Modlitwa
O Jezu godny uwielbienia, przez Twoją krew, przez wszystkie Twe rany i przez Najświętsze Serce Twoje spraw, abyśmy przez ofiarę, którą Ci składamy z wszystkiego, czym
jesteśmy, stali się nowym dziełem Twej miłości. Amen.

Dzień czwarty
POŚWIĘCENIE ŁĄCZY SIĘ Z WYNAGRODZENIEM
Rozważanie
Niepojęta miłość Boga, której znakiem jest Serce Chrystusa, często spotyka się z obojętnością i odrzuceniem. Z kolei
przyjaźń i zjednoczenie z tym Sercem prowadzą Jego czcicieli do poświęcenia i pozwalają zrozumieć potrzebę wynagrodzenia. Aby ją odczuwać, trzeba przede wszystkim
dostrzec obecność zła i grzechu w świecie. Każdy grzech
jest nieposłuszeństwem wobec Boga, niewdzięcznością,
zdradą, zlekceważeniem Jego woli, wzgardą i odmową miłości. Czciciele Serca Chrystusa, widząc, że „Miłość nie jest
kochana”, starają się tym bardziej kochać Boże Serce, żyć
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z Nim w przyjaźni i być Jego apostołami, aby i inni Je ukochali. Przejawem wynagrodzenia jest zatem danie odpowiedzi na wzgardzoną miłość i pełnienie woli Bożej. Święty
Jan Paweł II zachęcał niegdyś „do wynagrodzenia, które jest
apostolskim współuczestnictwem w dziele zbawienia świata”. Wynagradzająca ofiara Jezusa Chrystusa przedłuża się
i dopełnia w Jego Mistycznym Ciele, czyli w Kościele.
Chwila refleksji

Modlitwa
Panie Jezu, Przedwieczny Kapłanie obecny w Najświętszym Sakramencie Twego ciała i krwi, przyjmij naszą
ofiarę, w której składamy Ci siebie samych jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Utwierdź nas w Twojej miłości
i przedstaw Twojemu Ojcu jako umiłowanych synów. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień piąty
OSOBISTE POŚWIĘCENIE
Rozważanie
Osobiste poświęcenie się Bożemu Sercu jest darem konkretnego człowieka i odpowiedzią na Jezusową miłość. Przez
oddanie człowiek zaczyna całkowicie należeć do Zbawiciela i utożsamiać się z Jego wolą. Istotą zawierzenia siebie Najświętszemu Sercu Jezusa jest bowiem odnowienie przyrzeczeń sakramentu chrztu jako decydującego zwrotu ku Bogu
i powierzenie Mu swojego losu. Można powiedzieć, że poświęcenie jest dopełnieniem konsekracji chrzcielnej. Osobiste zawierzenie wyraża się w codziennym ofiarowaniu
siebie samego, swojego życia, zdrowia, ciała i duszy, myśli,
słów, uczynków i cierpień. Odnawiane świadomie każdego
dnia jest wielką pomocą w uświęceniu człowieka. Akt ten
i wola całkowitej przynależności do Chrystusa nie są niczym innym jak wypełnieniem największego przykazania:
„Będziesz miłował Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem”.
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Chwila refleksji

Modlitwa
O Jezu godny uwielbienia, przez Twoją krew, przez wszystkie Twe rany i przez Najświętsze Serce Twoje spraw, abyśmy przez ofiarę, którą Ci składamy z wszystkiego, czym
jesteśmy, stali się nowym dziełem Twej miłości. Amen.

Dzień szósty
POŚWIĘCENIE RODZINY
Rozważanie
W jednym z listów przygotowujących do poświęcenia Polski w 1951 roku biskupi pisali: „Gdzie rodziny są religijne,
moralnie zdrowe, tam nie potrzeba lękać się o przyszłość
narodu […]. Lekarstwem zbawiennym na tę powódź zepsucia, zalewającą nasze domy, jest poświęcenie rodziny
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Dom, w którym czczą
Najsłodsze Serce, staje się Jego świątynią. Pan Jezus
wchodzi tam, jak gdyby był członkiem rodziny. Błogosławi jej pracy, dzieli jej radości, uśmierza cierpienia. U stóp
obrazu Serca Jezusowego rodzina uświęca się przez wspólną modlitwę. Spoglądając nań z ufnością, znajduje pociechę,
zachętę do wytrwania, do męstwa w niesieniu codziennego
krzyża”. Poświęcenie rodziny Sercu Jezusa, czyli intronizacja, jest oficjalnym i społecznym uznaniem królewskiej
władzy Serca Jezusowego nad chrześcijańską rodziną,
uznaniem potwierdzonym, uzewnętrznionym i utrwalonym przez uroczyste umieszczenie obrazu Bożego Serca
na honorowym miejscu i odmówienie aktu poświęcenia.
Chrystus staje się wówczas królem zarówno życia osobistego, jak i rodzinnego.
Chwila refleksji

Modlitwa
Bądź, dobry Jezu, Królem naszej rodziny i Zjednoczeniem
naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina,
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na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. Amen.

Dzień siódmy
POŚWIĘCENIE SPOŁECZNE
Rozważanie
Ważnym elementem kultu Bożego Serca jest jego wymiar
społeczny. Przejawia się on w przenikaniu miłości Boga do
życia osobistego, rodzinnego i społecznego, aby zakorzenić
w nich takie wartości jak sprawiedliwość, miłość, godność,
wolność, solidarność. Tylko miłość, której fundamentem jest
sprawiedliwość, może przemienić świat. Kościół zawarł tę
myśl w nauczaniu społecznym przedstawionym w publikacjach posoborowych i encyklikach papieskich. Prawdziwi
czciciele Serca Jezusa powinni być prorokami miłości oraz
sługami pojednania ludzi i świata w Chrystusie. Odkrywanie i naśladowanie cnót Serca Jezusowego pomaga bowiem w urzeczywistnianiu i kształtowaniu nowych relacji
społecznych, a kontemplacja przebitego na krzyżu Serca
uczy wrażliwości na cierpienie i ludzką biedę spowodowaną niesprawiedliwością społeczną. Dlatego też dokonuje się
poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa szkół, zakładów
pracy, klasztorów, parafii, organizacji, diecezji czy narodów,
aby uznać Jego absolutną władzę jako Boga-Człowieka.
W praktyce oznacza to gotowość pełnienia woli Bożej wyrażonej w przykazaniach, a zwłaszcza w przykazaniu miłości.
Chwila refleksji

Modlitwa
Panie Jezu, oddajemy się Tobie, aby być wraz z Tobą do
dyspozycji Ojca Niebieskiego, przyjmując wszystko, co na
nas ześle, i wypełniając wszystko, czego od nas oczekuje;
włącz w płomień Twojej ofiarnej miłości naszą ofiarę, aby
wola Ojca wypełniała się na ziemi podobnie jak w niebie,
a cała ludzkość odnowiła się w Tobie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Dzień ósmy
PIERWSZE POŚWIĘCENIE POLSKI
Rozważanie
Pierwszego poświęcenia Polski dokonano 27 lipca 1920 roku w dramatycznej sytuacji inwazji bolszewickiej na nasz
kraj. Wówczas Episkopat polski zebrany na Jasnej Górze
pod przewodnictwem prymasa Edmunda Dalbora dokonał
uroczystego oddania całego narodu Najświętszemu Sercu
Jezusowemu. Zanim to jednak nastąpiło, już na początku
lipca Episkopat wysłał list do Ojca św. Benedykta XV oraz
do biskupów świata z prośbą o modlitwę. W tym samym
dniu do wiernych skierowany został list pasterski z zachętą
do gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do odmawiania Litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i aktu poświęcenia się temuż Sercu oraz organizowania adoracji, nocnych czuwań i procesji
pokutnych. Na Jasnej Górze 27 lipca 1920 roku wszyscy
biskupi Polski dokonali podwójnego aktu religijnego: poświęcenia narodu i kraju Najświętszemu Sercu Jezusa oraz
ponownego obrania Matki Bożej na Królową Polski.
Chwila refleksji

Modlitwa
O Najświętsze Serce Jezusa, pokornie Cię prosimy i błagamy, przyjmij nasze poświęcenie się Tobie, otocz nas swoją miłością oraz opieką i tak nas prowadź przez dzieje,
aby z ziemi polskiej po wszystkie czasy rozbrzmiewała
cześć i chwała Twoja. Amen.

Dzień dziewiąty
DRUGIE I TRZECIE POŚWIĘCENIE POLSKI
Rozważanie
Gdy naszą Ojczyznę ominęła niewola bolszewicka i wydarzył się „cud nad Wisłą”, polscy biskupi postanowili ponownie oddać kraj Bożemu Sercu w 1921 roku. Nadarzyła
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się ku temu okazja w czasie konsekracji jezuickiej bazyliki
Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 3 czerwca po południu kard. Edmund Dalbor, prymas Polski, w otoczeniu
biskupów i tysięcy wiernych poprowadził procesję z nowo
konsekrowanej świątyni na Mały Rynek, gdzie uroczyście
poświęcił Polskę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Ponownego poświęcenia dokonano w 28 października
1951 roku w obliczu narastających prześladowań ze strony ówczesnych władz komunistycznych. Wstępem do tego
wydarzenia było oddanie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 roku. Następnie cały naród przygotował się do
aktu poświęcenia poprzez osobiste oddanie się Sercu Jezusowemu w 1949 roku i oddanie rodzin w 1950 roku. Na
dzień zawierzenia Polski wybrano 28 października 1951 roku – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ceremonię poprzedził tydzień modlitw do Bożego Serca. Tego dnia
poświęcenie miało miejsce równocześnie w katedrach oraz
kościołach parafialnych i zakonnych na terenie kraju. Aktu
dokonał cały naród i Episkopat na czele z prymasem Polski Stefanem Wyszyńskim. Był to wyraz wdzięczności za
wszystkie dobrodziejstwa otrzymane w ciągu „milenijnej
historii chrześcijańskiej”, a także przyrzeczenie wierności
Bogu na kolejne tysiąclecie.
Chwila refleksji

Modlitwa
O Najświętsze Serce Jezusa, pokornie Cię prosimy i błagamy,
przyjmij nasze poświęcenie się Tobie, otocz nas swoją miłością oraz opieką i tak nas prowadź przez dzieje, aby z ziemi polskiej po wszystkie czasy rozbrzmiewała cześć i chwała Twoja. Amen.
(Rozważania przygotowano w oparciu o treść książki ks. Józefa Gawła SCJ Tobie oddaję się i poświęcam)
Akt poświęcenia Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa będzie dostępny w maju 2020 roku na stronie
www.strazhonorowa.pl.
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