PASIAUKOJIMAS
ŠVENČIAUSIAJAI JĖZAUS ŠIRDŽIAI
Apsireikšdamas didžiajai Jėzaus Širdies
garbinimo apaštalei šv. Margaritai Marijai Alakok,
Jėzus pasakė: “Noriu, kad mano Širdis žmonėse
viešpatautų”. Tai reiškia, kad Jėzus trokšta, jog mes
visiškai atiduotume Jam save, pasirinktume Jo Širdį
savo širdies Valdove, pašvęstume Jam savo šeimas,
namus, įstaigas, visą mūsų tautą ir pagaliau visą
pasaulį.
Kad šitas pasiaukojimas įvyktų matomu būdu,
reikia, kad mes ne tik bažnyčioje, bet ir savo
namuose matomu būdu garbintume Jėzaus Širdį.
Reikia, kad atiduotume savo širdis Jėzaus Širdžiai
viešpatauti, kad nuolat prieš savo akis turėtume jos
paveikslą ir jį pagarboje laikytume. O Viešpats
Jėzus yra pažadėjęs: “Aš laiminsiu tuos namus,
kuriuose mano Širdies paveikslas bus laikomas ir
garbinamas”.
Šitoks pasiaukojimas Švenčiausiajai Jėzaus
Širdžiai vadinasi Intronizacija. Lietuviškai tai
reikštų “pasodinimas į sostą”. Paskirdami Jėzaus
Širdies paveikslui gražiausią vietą mūsų namuose ir
atlikdami pasiaukojimo apeigas, mes tuo pačiu
pareiškiame, kad Jėzus yra mūsų Viešpats ir kad
mūsų širdis, mūsų namai, mūsų šeima yra sostas Jo
mylinčiai Dieviškajai Širdžiai. Kartu mes prašome,
kad Jo meilė mumyse pasiliktų ir kad Jis mūsų
tarpe gyventų.
KAIP ATLIEKAMAS ŠEIMOS PASIAUKOJIMAS
ŠVENČIAUSIAJAI JĖZAUS ŠIRDŽIAI
Tai daroma labai paprastai. Būtinai reikia tik
troškimo garbinti ir mylėti Dieviškąją Jėzaus Širdį.
Būtų labai gera, jei Pasiaukojimui skirtą dieną
visi šeimos nariai atliktų išpažintį ir dalyvautų
šventosiose Mišiose. Galima pasikviesti pažįstamų
ir giminių.
Namuose
paruošiamas
Jėzaus
Širdies
paveikslas ar stovyla. Gražu būtų padaryti mažą
altorėlį: papuošti gėlėmis, uždegti žvakių.

Susirinkus
visai
šeimai,
pradedamos
Pasiaukojimo apeigos. Joms paprastai vadovauja
kunigas. Kai tai neįmanoma, gali vadovauti
vyriausias šeimos narys. Jeigu Jėzaus Širdies
paveikslas nešventintas, kunigas pirmiausia jį
pašventina, po to pasako trumpą prakalbą,
nurodydamas šių apeigų reikšmę, sąlygas ir
primindamas begalinę Jėzaus Širdies meilę. Tada
kalbamos specialios pasiaukojimo maldos.
Jeigu kiti šeimos nariai yra netikintys ar tam
priešingi, pasiaukojimą gali atlikti vienas asmuo
visos šeimos vardu. Jėzaus Širdis į tuos namus
atsiunčia savo malonių gausybę: juk nėra to, ko
negalėtų padaryti tvirtas tikėjimas ir karšta Dievo
meilė.
KO REIKIA, KAD ŠIS PASIAUKOJIMAS BŪTŲ
VAISINGAS

Reikia tik vieno dalyko – meilės. Bet mylėti, tai
nereiškia vien sakyti “Myliu”. Mylėti – tai savo
darbais įrodyti, kad mokame dėl Dievo savęs
išsižadėti, mokame pasišvęsti artimui.
Kadangi žmogus negali mylėti to, ko nepažįsta,
pirmoji Jėzaus Širdies intronizacijos sąlyga yra gerai
pažinti Jėzų. O jį geriausiai pažįstame skaitydami
Evangeliją.
Labai gera Pasiaukojimą kasdien atnaujinti nors
trumpa maldele. Patariama tai padaryti visiems
šeimos nariams susirinkus bendrai maldai. Ilgesnis
atnaujinimas atliekamas Pasiaukojimo metinėse,
įvairiose šeimos narių sukaktuvėse, Švenčiausiosios
Jėzaus Širdies šventėje, pirmąjį kiekvieno mėnesio
penktadienį. Ypač iškilmingai turėtų būti švenčiama
Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmė.
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).
VIII MĖNUO
Iš Evangelijos pagal Luką (Lk 8, 43-44)
Viena moteris, dvylika metų sirgusi
kraujoplūdžiu, kurio niekas negalėjo pagydyti,
prisiartino iš užpakalio, prisilietė Jėzaus drabužio
apvado, ir kraujas bematant liovėsi plūdęs.

Meditacija
Kartais mums būna labai sunku
nepasiduoti nusiminimui. Mes stengiamės
padrąsinti save, bet mus prislegia rūpesčiai,
kurie metų metais meta šešėlį ant mūsų
žingsnių. Arba vėl, mes iš visų jėgų stengiamės
pasitaisyti, bet matome taip mažai pasikeitimo
ženklų... Tos pačios senos klaidos vis dar
tebelydi mus, tarsi girgždančios pakopos
laiptuose.
Gali būti, kad šis Evangelijos
pasakojimas yra skirtas kaip tik mums.
Užuojautos kupinas Jėzaus atsiliepimas moteriai
užtikrina mus, kad mūsų pastangos nėra veltui ir
kad mūsų maldos nelieka neišklausytos.
Malda

Viešpatie, Tu ragini mus nepaliauti
prašyti ir pažadi, kad mes gausime tai, ko
prašome.
Padėk man pasitikėti Tavimi ir niekada
nenusivilti Tavo gailestingumu.

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!”

