Viešpatie Jėzau, Tavo Širdis suvirpa
iš gailesčio, kai mes kenčiam, kai mums
reikia Tavo pagalbos ir kai meldžiamės
vieni už kitus. Aš prašau: išklausyk mano
maldą per šią noveną ir suteik, ko prašau
(išsakome savo prašymus…).
Jeigu tai, ko aš prašau, nepasitarnaus
nei mano, nei kitų gerovei, suteik tai, kas
man yra geriausia, kad galėčiau kurti
Tavo meilės karalystę mūsų pasaulyje.
Amen.
Giesmė
Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų
atverta, * Širdie, kuri liepsnoji mums
meile amžina. * Tu vargstančiai žmonijai
šviesi viltis esi, * Tu sielą nelaimingą
paguodi gaivini.
Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės
pastovios; * dažnai nyku ir šalta, ir daug,
oi daug kančios! * Į Tavo Širdį, Jėzau,
mus nuveda viltis, * kad prašymus išgirsi,
nuskaidrinsi mintis.
Tu supranti mūs maldą, Tu mūs
kančias matai, * net ko Tau nepasakom, ir
šitai Tu žinai. * Tavos Širdies
Švenčiausios gerumas nuostabus, *
gailestingumas
Tavo
mums
daro
stebuklus.
Kelionėje šios žemės leisk mums
mylėt Tave, * kai žemę šią apleisim,
pašauki pas save; * ten su dangaus
šventaisiais giedosim amžinai: * “Garbė
Švenčiausiai Širdžiai, mums meile
degančiai!”

Švč. Jėzaus Širdies garbinimo
istorija

Apsireikšdamas
1672
m.
šv.
Margaritai Marijai Alakok, vizitiečių
vienuolei Prancūzijoje, Jėzus Kristus ją
pasirinko įrankiu, kad primintų pasauliui
apie savo didžiąją meilę žmonijai ir
paprašytų
ypatingo
Jo
Širdies
garbinimo. O vienuolyno vyresniosios,
bendruomenės seserys ir kapelionai laikė
ją kvaištelėjusia fantazuotoja ir todėl skyrė
jai prižiūrėti vienuolyno asiliuką, kad šis
neišmintų daržo. Tas netikrumas tęsėsi
keletą
metų. Viešpats
primygtinai
reikalauja, kad Margarita išpildytų jo
troškimą, o ji su kūdikišku paprastumu
išdėsto jam ją supančią netikėjimo sieną,
savo nepajėgumą tokiam uždaviniui atlikti
ir su dideliu pasitikėjimu prašo Viešpaties,
kad nurodytų kokią nors priemonę.
Viešpats pažada jai, kad atsiųs “SAVO
IŠTIKIMĄ TARNĄ IR PUIKIAUSIĄ
BIČIULĮ”.
Ir štai 1675 m. į Paray-Le-Monial
jėzuitų namus vyresniuoju bei Vizitiečių
vienuolyno
seserų
nuodėmklausiu
paskiriamas t. Klaudijus Kolombjeras. Per
vieną t. Klaudijaus Vizitietėms sakomą
pamokslą sesuo Margarita išgirsta vidinį
balsą: “ŠTAI TAS, KURĮ AŠ SIUNČIU”.
Su dideliu nuolankumu ir atvirumu ji
išdėsto tėvui Klaudijui tai, ką per tuos
dvejus metus Viešpats jai buvo apreiškęs.
Šis
išklauso,
atidžiai
išnagrinėja
pasakojimą
apie
apreiškimus,
bet
svarbiausia, meldžiasi, kad Viešpats jį
apšviestų.

Galėtų ir jis atlaidžiai nusišypsoti ir
numoti ranka, kaip pasielgė kiti kunigai, į
kuriuos kreipėsi Margarita Marija. Bet jis
išklauso, tyrinėja, meldžiasi. Jį pritrenkia
pirmiausia didelis sesers Margaritos
nuolankumas, jos vidinė pusiausvyra
(jos elgesys visai nepanašus į liguistos
fantazuotojos, o tuo labiau į isterikės) ir tas
kontrastas
tarp
gautos
žinios
reikšmingumo ir pasirinktos tarpininkės
mažumo. Jis mato, kad apreiškimų
turinys sutampa su esminiais Apreiškimo
punktais, surašytais Evangelijoje. Kiek
kartų ignaciškųjų Dvasinių Pratybų
mąstymuose jis pats buvo sustojęs ties
Geruoju Ganytoju, kuris myli kiekvieną
savo avelę ir neša ant pečių sužeistąją.
Buvo įsijautęs į Kristaus Širdies kančią
Getsemanės agonijoje, kur jį prislėgė ne
tik tuoj prasidėsiantys kentėjimai, bet ir
ateities
žmonių
nuodėmės
ir
nedėkingumas.
Įsitikinęs apreiškimų tikrumu, 1675
m. birželio 21 d. t. Klaudijus kartu su
Margarita Marija pasiaukojo Jėzaus
Širdžiai. Nuo tada jis nepraleido nė
mažiausios progos, skleisti pamaldumą
Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, ir neturėjo
kito troškimo, kaip tik “mylėti ir garbinti
Tą, kuris vienintelis vertas visos meilės ir
visos garbės”.
(Tęsinys kito mėnesio lankstinuke)

DEVYNI PIRMIEJI
MĖNESIŲ
PENKTADIENIAI

ŠVČ. JĖZAUS
ŠIRDIES GARBEI
Dvylika Jėzaus pažadų
Jo Švč. Širdies garbintojams
1. Aš būsiu paguoda jų
kentėjimuose.
2. Suteiksiu jų luomui reikalingų
malonių.

9. Tiems, kurie darbuojasi sielų
išganymui, suteiksiu malonę
sujaudinti net labiausiai
užkietėjusias širdis.
10. Aš laiminsiu visas vietas, kuriose
bus pagarboje laikomas mano
Širdies atvaizdas.
11. Vardus tų, kurie šį pamaldumą
platina, įrašysiu į savo Širdį ir
niekada jų iš ten neišbrauksiu.
12. DIDYSIS PAŽADAS: Dėl savo Širdies
begalinio gailestingumo, aš prižadu suteikti
priešmirtinės atgailos malonę visiems tiems,
kurie per devynis iš eilės einančius mėnesius
kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį priims
šventąją Komuniją. Jie nemirs nesusitaikę su
Dievu, be šventų sakramentų. Paskutinę
gyvenimo valandą mano Širdis jiems bus
užtikrinta priebėga.

3. Jų šeimose klestės santaika.
4. Aš būsiu saugi jų priebėga
gyvenant, bet ypač mirties
valandą.
5. Visiems jų užmojams teiksiu
gausią palaimą.
6. Nusidėjėliai ras mano širdyje
neišsenkamą gailestingumo šaltinį.
7. Atšalusioms sieloms įkvėpsiu
uolumo.
8. Uoliosios sielos darys didelę
pažangą, siekdamos tobulumo.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LITANIJA

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie
eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk
mus!
Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk
mūsų!
Jėzaus Širdie Sūnaus amžinojo Tėvo,
pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje
Šventosios Dvasios sutvertoji,

Jėzaus Širdie, su Dievo Žodžiu esmingai
sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo Bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir Dangaus
vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės
buveine,
Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių
teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs
besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų
nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių
įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir
prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų
išganyme,

Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio
nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio
nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio
nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
Padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį.
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve,
pažvelk į savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į
tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už
nusidėjėlius atsilygino, ir, mūsų prašomas
pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan
savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su
Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

NOVENA
ŠVENČIAUSIAJAI JĖZAUS ŠIRDŽIAI

(Novena arba Devyndienis – tai 9 dienas
atliekamos maldos kokia nors specialia
intencija, sekant apaštalų pavyzdžiu, kurie
po Jėzaus įžengimo į dangų devynias

dienas kartu meldėsi, laukdami Šventosios
Dvasios atėjimo. Čia 9 dienos – tai
devyni pirmieji mėnesių penktadieniai).
II MĖNUO
Iš Evangelijos pagal Luką (Lk 5, 31)
Jėzus kalbėjo: “Ne sveikiesiems reikia
gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į
atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių”.
Meditacija
Jėzus apreiškia mums, kad mes visi
turime tą patį Tėvą danguje, kuris ragina
mus gyventi teisingume ir meilėje, būti
vienas kitam broliais ir seserimis. Štai
kodėl Jėzus nekreipia dėmesio į savo
neprietelių replikas ir draugiškai ištiesia
ranką savo laikmečio atstumtiesiems –
muitininkams,
prostitutėms,
raupsuotiesiems.
Jo veikimas kviečia mus nebijoti
kritikos ir parodyti draugiškumą mūsų
dienų atstumtiesiems, ypač tiems, kurie
yra pasmerkti kaip socialiniai iškrypėliai:
narkomanams, kriminalistams ir visiems,
kurie tapo visuomenės išmestais už borto –
tokiems, kaip liūdnos minios pabėgėlių ir

ištremtųjų, kurie neranda vietos mūsų
pasaulyje.
Malda
Viešpatie, leisk man nuolat dėkoti
Tau už Tavo dovanas, paliekant vietos
savo širdyje tiems, kurie yra atstumti ir
paniekinti.
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš visiškai
pasitikiu Tavimi.
Novenos malda
Viešpatie Jėzau, tavųjų žmonių
rūpesčiai sugraudina Tavo Širdį, nes Tu
myli kiekvieną iš mūsų. Tu rūpiniesi
mumis, kai mes esame pasimetę, Tu esi
šalia mūsų, kai jaučiamės vieniši, Tu
paguodi sielvarte. Tu esi arčiausiai mūsų
tada, kai mes esame visiškai bejėgiai. Tu
myli mus labiausiai tada, kai mes
mažiausiai mylime save. Tu daugiausiai
atleidi mums tada, kai mes mažiausiai sau
atleidžiame. Ir Tu kvieti mus skleisti Tavo
meilę
visais
įmanomais
būdais.

