
Klasa 1a BS – religia 

8, 10 czerwca 

Temat: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święta Małgorzata Maria Alacoque. 

Drodzy uczniowie! 

Po Bożym Ciele będziemy obchodzić ważne święto - Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

 

 

Podstawy kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdujemy w Piśmie św. i Tradycji Kościoła. 

Pan Jezus powiedział o sobie, że jest łagodny i pokorny sercem. Nazwał siebie źródłem wody 

żywej. 

Kult Serca Jezusowego rozwinął się w późniejszym okresie, w jego rozwoju ważną rolę 

odegrało nabożeństwo do Męki Pańskiej. Układając rozmyślania i modlitwy do cierpiącego 

na krzyżu Zbawiciela podkreślano znaczenie „Jego Serca” dla zbawienia ludzi. Kult rozwijał się 

najpierw w klasztorach cysterskich i  benedyktyńskich. 

W 1765 roku papież Klemens XIII na prośbę biskupów polskich zatwierdził święto 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najbardziej popularną formą kultu jest litania odmawiana 

ku Jego czci, która powstała już w XVII. 

 



Małgorzata Maria Alacoque (ur. 22 lipca 1647 w Lauthecourt , zm. 17 października 1690 w 

Paray-le-Monial) – to francuska wizytka i mistyczka, znana przede wszystkim z 

propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, objawionego jej w 

widzeniach przez Jezusa Chrystusa. Święta Kościoła rzymskokatolickiego. 

 

Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque Tym, 

którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze: 

 

 Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 

 Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 

 Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. 

 Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 

 Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom. 

 Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy 

miłosierdzia. 

 Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

 Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. 

 Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego 

będzie zawieszony i czczony. 

 Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych. 

 Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, 

będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. 

 Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii 

Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani 

bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę 

śmierci. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsze_pi%C4%85tki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokuta_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament


 

 

Posłuchajcie piosenki klikając na link. 

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

 

Bardzo proszę, przeczytajcie i przepiszcie notatkę do zeszytu. 

 

W życiu chrześcijańskim kult Bożego Serca wyraża się w zewnętrznych aktach religijnych. Do 

najważniejszych należą: 

 Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

 Wynagrodzenie (zadośćuczynienie) Najświętszemu Sercu Jezusa. 

 Adoracja Serca Jezusa, wierzący czerpią z niej siłę do życia prawdziwie 

chrześcijańskiego. 

 

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

