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 GARBINIMAS

Kai garbiname Jėzaus Širdį, parodome meilę ir
pagarbą visam Jėzaus asmeniui. Kaip pažymi
garsus teologas Karl Rahner ir kiti semitinių
Biblijos kalbų tyrinėtojai, žodis “ŠIRDIS” nėra
vien tik natūralios meilės simbolis, bet pirmiausia
reiškia patį žmogaus asmens branduolį, jo
psichologinio ir dvasinio gyvenimo centrą.
Šia mintimi remiasi popiežius Jonas Paulius II,
enciklikoje apie Dievo gailestingumą Dives in
misericordia tvirtindamas, kad Bažnyčia geriausiai
išpažįsta Dievo gailestingumą ir labiausiai jį
pagarbina, kai kreipiasi į Jėzaus Širdį. Juk būtent
prisilietimas prie Kristaus žmogiškosios Širdies
slėpinio leidžia mums įsigilinti į centrinį ir žmogų

labiausiai paguodžiantį Apreiškimo punktą:
gailestingosios Tėvo meilės įsikūnijimą Kristuje.
Iki apreiškimų šv. Margaritai Marijai santykis
su Dievu buvo paremtas daugiau baime. Per Jėzaus
Širdies apsireiškimus įvyko labai ryškus kokybinis
šuolis prie meilės ir tarpusavio pasitikėjimo,
parodant Dievui dėmesingumą bei švelnumą,
būdingą tiems, kurie myli vienas kitą. Jėzus tai
patyrė gyvendamas žemėje ir, atrodo, panoro turėti ir
danguje. Jis pats to paprašė per šv. Margaritą Mariją,
mes nebūtume išdrįsę apie tai net pagalvoti!
Jėzus kviečia kilnias sielas semtis meilės iš Jo –
meilės Šaltinio, kad galėtų ne tik atsiliepti į Jo meilę,
bet ir skleisti tą meilę kitiems. Jis trokšta sielų,
kurios sutiktų įsijungti į Jo išganymo darbą, į Jo
kentėjimus, į Jo meilės slėpinį. Gerbdamas mūsų
laisvę, Jis tyliai beldžiasi į mūsų širdies duris…
Kai ietis pervėrė Jėzaus šoną ir perdūrė Jo Širdį,
buvo užbaigta Jo misija žemėje, Jo, kaip Tėvo
Siųstojo, darbas. Dabar mes esame jo Siųstieji. Jis
yra vienintelis tikrasis Apaštalas. Mes tampame Jo
pasiuntiniais tiek, kiek per Šventąją Dvasią gauname
iš Jo karštos meilės Tėvui ir žmonėms, ir tiek, kiek
tikime, kad Jis gali keisti mūsų ir kitų žmonių širdis.
Augdami toje iš Jėzaus Širdies gautoje meilėje,
mes patikime Jo gailestingumui savo praeities
klaidas, nesirūpiname baimingai savo ateitimi,
palikdami ją Apvaizdos rūpesčiui. Sąmoningai ir
atsakingai išgyvename šią akimirką, vien tik
mylėdami: viską atlikdami ir viską priimdami su
meile.
“Dievas yra meilė. Kas pasilieka meilėje,
tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame…”
(1 Jn 4,16).
(Tęsinys kito mėnesio lankstinuke)

DEVYNI PIRMIEJI
MĖNESIŲ
PENKTADIENIAI

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES
GARBEI

Dvylika Jėzaus pažadų
Jo Švč. Širdies garbintojams
 Aš būsiu paguoda jų kentėjimuose.
 Suteiksiu jų luomui reikalingų malonių.
 Jų šeimose klestės santaika.
 Aš būsiu saugi jų priebėga gyvenant, bet ypač
mirties valandą.
 Visiems jų užmojams teiksiu gausią palaimą.
 Nusidėjėliai ras mano širdyje neišsenkamą
gailestingumo šaltinį.
 Atšalusioms sieloms įkvėpsiu uolumo.
 Uoliosios sielos darys didelę pažangą,
siekdamos tobulumo.
 Tiems, kurie darbuojasi sielų išganymui,
suteiksiu malonę sujaudinti net labiausiai
užkietėjusias širdis.
 Aš laiminsiu visas vietas, kuriose bus pagarboje
laikomas mano Širdies atvaizdas.
 Vardus tų, kurie šį pamaldumą platina, įrašysiu
į savo Širdį ir niekada jų iš ten neišbrauksiu.

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.

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).

III MĖNUO
Iš Evangelijos pagal Luką (Lk 11, 1)
Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam
baigus maldą, vienas mokinys paprašė: “Viešpatie,
išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė
savuosius mokinius”.
Meditacija
Jėzus dažnai pasitraukdavo nuo minių melstis:
kartais vienas į kalnus, kartais drauge su savo
mokiniais. Slėpiningame maldos bendravime su
Tėvu jis sustiprindavo savo ryšį su juo,
išsiaiškindavo savo misijos tolimesnius žingsnius ir
dar tvirčiau apkabindavo Tėvo valią.
Ir mus Jis ragina ištvermingai melstis ir būti
paprastais, kai kalbame su Dievu. O šv. Pranciškus
Salezietis pataria: “Krikščioniui reikia kasdien bent
pusės valandos maldai, išskyrus tas dienas, kai yra
labai užsiėmęs, – tada jam reikia valandos”.
Malda
Viešpatie, suteik man malonę su pasitikėjimu
kreiptis į Tave maldoje ir kalbėtis su Tavimi savais
žodžiais, “kaip draugas kalbasi su draugu”.
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
mus 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.

