PALAIMINTOJO POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II
MINTYS APIE JĖZAUS ŠIRDĮ

"Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
pasigailėk mūsų!"
Pamėginkime perskaityti visą Evangeliją tarsi
vienu žvilgsniu. Ar tai nėra kantrios ir be galo
gailestingos Jėzaus Širdies istorija? Ar ne tokia yra
Širdis To, kuris "perėjo žemę gera darydamas"? To,
kuris akliesiems grąžino regėjimą, išgydė
raišuosius ir luošius, prikėlė numirusius? Kuris
vargdieniams skelbė Gerąją Naujieną? Kuris
apgynė moterį, sugautą svetimaujant, nuo
užmušimo akmenimis ir paskui jai pasakė: "Eik ir
daugiau nebenusidėk"? Širdis To, kuris buvo
vadinamas "muitininkų ir nusidėjėlių bičiuliu"?
Bet ypatingai atpažinkime šią Širdį ant
kryžiaus: kai ją pervėrė ietis, kai galutinai atsivėrė
joje įrašytas Slėpinys. Tai kantri Širdis, nes ji atvira
visoms žmogaus kančioms. Ji pati prisiima kančią,
kurios neįmanoma išmatuoti žmogiškais mastais!
Tai kantri Širdis, nes ji be galo gailestinga. Juk
gailestingumas yra ne kas kita, kaip meilė,
prisiimanti kančią. Meilė iki galo, kuri savo kančia
ir mirtimi sunaikina pasaulio nuodėmes.
"Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų
nuodėmes, pasigailėk mūsų!"
Širdie Jėzaus iš Nazareto, kuris per Paskutinę
Vakarienę pasakė: "Tai yra mano Kūnas, kuris už
jus atiduodamas… Tai yra mano Kraujas, kuris už
jus išliejamas…" Jėzaus, amžinojo Kunigo, kuris
paliko mums šią auką nekruvinu būdu: "Tai
darykite mano atminimui". Toji Jėzaus Širdis
Getsemanės sode "mirtinai nuliūsta", nes jaučia
baisią naštą. Ji prašo: "Tėve, Tau viskas įmanoma:
atitolink nuo manęs šią taurę!". Tačiau tuo pat metu
ji žino, kokia yra Tėvo valia ir nieko kito netrokšta,
kaip įvykdyti ją ir išgerti taurę iki dugno.
Jėzaus Širdis buvo paaukota amžinu Tėvo
"nuosprendžiu": Dievas taip pamilo pasaulį, kad
atidavė savo vienatinį Sūnų…

Pranašas Izaijas prieš daug amžių buvo
pasakęs: "Jis prisiėmė mūsų negalias, / sau užsikrovė
mūsų skausmus. / O mes laikėme jį raupsuotu, /
Dievo nubaustu ir nuvargintu. / Bet jis buvo
sužalotas dėl mūsų nusižengimų, / ant jo krito kirčiai
už mūsų kaltes" (Iz 53, 4-5). Jis pasiaukojo kaip
permaldavimo auka už mūsų nuodėmes, o žmonės
ant Golgotos nieko nesuprasdami jam šaukė: "Jei tu
Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus!"
Jėzaus Širdis – sužeista, sudraskyta mūsų
nuodėmių… Mirties agonijos kančios iš lėto apima
visą Nukryžiuotojo kūną. Pamažu mirtis atslenka
prie Širdies. Jėzus taria: "Atlikta!" Argi galėjo kitaip
išsipildyti pranašo žodžiai: "Per savo kančią mano
tarnas nuteisins daugelį, / prisiėmęs bausmę už jų
kaltes" (Iz 53, 11)?
"Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji, pasigailėk
mūsų!"
Pervertoje Širdyje galime kontempliuoti Jėzaus
klusnumą Tėvui, kurio užduotį jis ryžtingai įvykdė
iki galo, ir jo meilę broliams, kuriems jis "parodė
savo meilę iki galo", tai yra, iki visiško savęs
paaukojimo. Perverta Jėzaus Širdis – įrodymas, kad
negalėjo būti didesnės meilės nei Tėvui, nei
žmonėms. Tai taip pat naujo gyvenimo simbolis,
gyvenimo, kuris dovanojamas žmonėms per
Šventąją Dvasią ir sakramentus. Ieties dūris liudija ir
tai, kad Kristus tikrai mirė, taip, kaip tikrai buvo
gimęs ir kaip tikrai po trijų dienų prisikėlė tame
pačiame kūne.
Evangelistas Jonas pažymi, kad šalia kryžiaus
buvo Jėzaus Motina. Pamačiusi atvertą Širdį ir iš jos
plūstantį kraują bei vandenį, ji pilnai suprato ką tik
girdėtų žodžių prasmę: "Moterie, štai tavo sūnus":
Bažnyčia, kuri išsiliejo iš pervertos jos Sūnaus
Širdies, buvo patikėta jos motiniškai globai.
Svarbi pastaba: pirmųjų penktadienių praktiką galima
pradėti bet kurį mėnesį. Dėl kokių nors priežasčių
nutraukus, kviečiame vėl pradėti iš naujo!

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).
VII MĖNUO
Iš Evangelijos pagal Joną (Jn 6, 54-56)
“Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi
amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją
dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas
tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria
mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame.”
Meditacija

Eucharistijos sakramentas duoda mums
maistą kelionei per gyvenimą ir leidžia mums
artimiau susivienyti su Dievu, įgalindamas mus
“turėti tą pačią mintį ir širdį, kaip Jėzus
Kristus”. Eucharistija teikia mums malonę
matyti dalykus taip, kaip juos mato Jėzus, ir
jausti žmonėms tai, ką jiems jaučia Jėzus. Ji
perkeičia mūsų požiūrį į vertybes taip, kad mes
galime eiti pirmyn ir bendradarbiauti su kitais,
keisdami pasaulį, nešdami ramybę tiems, kurie
yra sužeisti prievartos, paguodą tiems, kurie yra
prislėgti, viltį tiems, kurie paskendę neviltyje.
Malda

Viešpatie, tegul mano malda visada
mane veda į veikimą, mano tikėjimas tegul
išsilieja teisingumu, o mano meilė Tau
tepasireiškia tarnavimu kitiems.
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!”

