POPIEŽIŲ MINTYS
APIE JĖZAUS ŠIRDIES GARBINIMĄ

PAULIUS VI:

 Mūsų Viešpaties Širdis yra visų malonių ir
vilties pilnatvė, kur galime pasisemti noro ir jėgų
tapti gerais žmonėmis ir tikrais krikščionimis.
Todėl garbinti Jėzaus Širdį – tai nereiškia
pasitraukti iš pasaulio, kuriame gyvename, į kitokį,
nerealų pasaulį. Priešingai, tai reiškia prasiskverbti
iki giliausių šio pasaulio šaknų, kur turime atrasti
savo gyvenimo dėsnius.
 Garbindami Jėzaus Širdį, rasite užuojautą,
jeigu jums reikia paguodos, rasite gerų minčių,
jeigu jums reikia vidinės šviesos, rasite jėgų likti
ištikimi, kai užklups pagundos išsigąsti kitų žmonių
nuomonės, pasiduoti baimei ar nepastovumui. Bet
visų pirma, kai jūsų širdis prisiglaus prie
dieviškosios Jėzaus Širdies, rasite džiaugsmą būti
krikščionimis
 Pamaldumas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai –
tai dvejopas kvietimas tikintiesiems. Pirmasis –
giliau pažinti Kristų, jo Širdies gelmes. Jėzaus
Širdis sako: nesustokite prie išorinių krikščionybės
apraiškų, eikite gilyn, pažinkite tikrąjį Kristų,
artinkitės prie jo, gilinkitės į jo slėpinius.
Iš pirmojo kvietimo išplaukia ir antrasis: Kristaus
religijai nepakanka išorinio garbinimo, kurį sudaro
nustatytu laiku atliekamos praktikos ir paskubomis
sukalbėtos maldos. Tam, kas atsiliepia į Kristaus
Širdies kvietimą, atsiveria vidinis gyvenimas, į kurį
įeinama ant pirštų galų, atidžiai klausantis,
pasiruošus į savo širdies gelmes priimti tas
neaprėpiamas
paslaptis,
kurios
pamažu
atsiskleidžia tiems, kas randa drąsos gilintis į
Jėzaus Širdį.
 Kas suvokia, kad yra mylimas, mylimas iki
aukščiausio, net neįsivaizduojamo laipsnio, iki
mirties – tylios mirties žiauriose kančiose, iki
visiško savęs sunaikinimo, mylimas To, kurio jis
net nepažino, o pažinęs paniekino ir įžeidė, sakau:

tas, kas suvokia esąs mylimas tokia meile, nebegali
likti ramus ir abejingas.
 Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbinimo
pradžia – suvokimas, kad perverta Dievo Sūnaus
Širdis yra mūsų atpirkimo simbolis, ženklas, sintezė.
Kristuje Dievo meilė prakalbo mums suprantama
kalba, galima sakyti žmogaus širdžiai pritaikyta
kalba: Kristus pamilo mane ir atidavė save už mane
(plg. Gal 2, 20).
PALAIMINTASIS JONAS PAULIUS II:
 Visas Jėzaus gyvenimas ir Dievo Karalystės
skelbimas buvo paguodos nešimo žmonėms tarnystė:
jis skelbė vargšams gerąją naujieną, belaisviams
išvadavimą, nešė išgydymą ligonimas, o visiems –
malonę ir išganymą.
 Iš Jėzaus Širdies plaukianti paguoda – tai noras
dalintis su žmogumi jo kančia, nuraminti jo nerimą,
sušvelninti liūdesį. Tai konkretus jo draugystės
įrodymas ne tik žodžiais, bet ir veiksmais.
 Bažnyčia, kontempliuodama Jėzaus Širdį ir iš
jos trykštančias malonės ir paguodos sroves, tą
nuostabią tikrovę išreiškė litanijos kreipiniu: “Jėzaus
Širdie, visokios paguodos šaltini, pasigailėk mūsų!”
Šis kreipinys – tai:
 prisiminimas to šaltinio, iš kurio Bažnyčia
visais amžiais sėmėsi paguodos ir vilties
išbandymų ir persekiojimų valandomis;
 kvietimas ieškoti Jėzaus Širdyje tikros,
netrumpalaikės, veiksmingos paguodos;
 paraginimas, kad patyrę Viešpaties paguodą,
savo ruožtu patys taptume ryžtingais ir jautriais
jos nešėjais kitiems žmonėms.
BENEDIKTAS XVI:
 Tas, kuris mirė už visų žmonių nuodėmes,
trokšta susivienyti su kiekvienu iš jūsų, beldžiasi į
jūsų širdies duris, norėdamas apdovanoti savo
malone. Eikite susitikti su Juo Šventojoje
Eucharistijoje, užsukite pagarbinti Jo bažnyčioje ir
pabūkite suklupę prieš tabernakulį: Jėzus pripildys
jus savo meilės ir atskleis jums savo Širdies mintis.

DEVYNI PIRMIEJI
MĖNESIŲ
PENKTADIENIAI

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES
GARBEI

Didysis Jėzaus pažadas
Jo Švč. Širdies garbintojams
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).
VI MĖNUO
Iš Evangelijos pagal Morkų (Mk 10,51-52)
Neregys
atsakė
Jėzui:
“Rabuni,
kad
praregėčiau!” Tuomet Jėzus jam tarė: “Eik, tavo
tikėjimas išgelbėjo tave”. Jis tuoj pat praregėjo ir
nusekė paskui Jėzų keliu.
Meditacija
Vos tik aklasis atgauna regėjimą, jo akys
sustoja ties Jėzumi, ir jo ieškojimas baigiasi. Jis
nieko daugiau nenori. Jis surado naują gyvenimo
tikslą ir atsiduoda Jėzui. Jis džiaugiasi, nuo šiol
galėdamas ieškoti Dievo Karalystės ir žinodamas,
kad visa kita bus pridėta.
Kartais gyvenimo sumaištyje mums būna
labai sunku įžiūrėti kelią priekyje, matyti, kas yra
svarbu ir kas ne taip, atskirti, kas yra teisinga ir kas
klaidinga. Kaip Bartimiejui, mums reikia regėjimo
dovanos, kad galėtume matyti dalykus iš
perspektyvos ir teisingai pasirinkti, kam teikti
pirmenybę.
Malda

Mes esame pašaukti matyti Kristų savo
artimajame ir rasti Dievą visuose dalykuose. Padėk
mums, Viešpatie, būti ištikimais šiam pašaukimui.
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.
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!”

