
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
Širdis jau nuo seniausių laikų yra meilės

simbolis ir giliausios žmogaus esmės išraiška.
Todėl pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai – tai
Jėzaus, kuris yra gailestingoji Dievo Meilė, tapusi
žmogumi, garbinimas.

Mūsų laikais, turbūt labiau negu bet kada,
žmonės yra išsiilgę meilės. Matome meilės krizę:
meilės tarp tautų ir religijų, meilės šeimose, meilės
tarp kartų. Jauni žmonės ieško meilės, bet nesugeba
jos priimti ir dovanoti. Todėl tiek daug vienišų,
susvetimėjusių, tolimų vienas kitam, nors ir
gyvenančių šalia vienas kito, žmonių. Dievas,
sukūręs žmogų, žino jo slapčiausius lūkesčius. Jis
žino, kaip sunku yra žmogui, kai nėra kas jį
supranta ir užjaučia. Jam gaila besikamuojančio
žmogaus. Jis siūlo jam savo Širdį, savo Meilę.

Pirmą kartą Dievas neiškentė ir prabilo 1672
m., apsireikšdamas šv. Margaritai Marijai Alakok,
vizitiečių vienuolei Prancūzijoje.  Daugybę kartų

jai pasirodęs, Jėzus Kristus norėjo per ją paskelbti
pasauliui tokią žinią:

 Dievas Tėvas taip mylėjo pasaulį, kad
jam išgelbėti atsiuntė savo Sūnų.

 Kristus ypatingu būdu rodo savo
meilę mums – savo Širdį – ir prašo ne
tik pastangų krikščioniškai gyventi,
bet ir specialaus Jos garbinimo.

 Jėzus prašo, kad būtų paskelbti jo
Širdies gailestingumo lobiai ir
išplatintas ypatingas Eucharistijos
garbinimas bei dažnas jos priėmimas.

 Jėzus prašo mūsų prisidėjimo,
atitaisant Dievui padarytus įžeidimus.

Patikrinusi šiuos apsireiškimus, Bažnyčios
vadovybė leido skelbti gailestingosios Jėzaus Meilės
pažadus ir ypač laimingos mirties privilegiją (12-asis
pažadas). Privilegijos sąlyga tokia: vertai (esant be
sunkios nuodėmės) priimti devynių iš eilės mėnesių
pirmaisiais penktadieniais šv. Komuniją, trokštant
pagarbinti Švč. Jėzaus Širdį ir permaldauti ją už savo
bei kitų žmonių įžeidimus (išpažintį galima atlikti
anksčiau).

Popiežius Jonas-Paulius II buvo įsitikinęs, kad
pirmųjų penktadienių praktika uždegė ištisas
krikščionių kartas daugiau melstis ir dažniau priimti
Atgailos ir Eucharistijos sakramentus. “Tai keliai,
kuriuos būtų labai gera siūlyti tikintiesiems ir
šiandien”. (Iš Laiško Jėzaus Draugijos Generolui).
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Dvylika Jėzaus pažadų
Jo Švč. Širdies garbintojams

1. Aš būsiu paguoda jų kentėjimuose.

2. Suteiksiu jų luomui reikalingų malonių.

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.

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.

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).

I MĖNUO
Iš Evangelijos pagal Luką: (Lk 22, 61)

Tuomet Viešpats atsigręžė ir pažvelgė į Petrą.
Petras atsiminė jam pasakytą Viešpaties žodį: “Dar
gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi”.
Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko.

Meditacija
Mūsų širdys užsidaro, jei jaučiame, kad kažkas

mus stebi. Mūsų širdys atsiveria, jei jaučiame, kad
esame suprasti.

Pažvelgęs į Jėzaus akis, Petras pamatė jose
sužeistą meilę, kuri sakė: Dabar tu pilnai suvoki, ką
padarei.

Tai privertė Petrą pravirkti ir gailėtis, bet ne
desperatiškai šaukti, nes toje žaizdoje, kurią padarė,
jis įžiūrėjo Meilę, kuri atleidžia, Meilę, kuri jam
sakė: Aš nepasikeičiau, aš ir toliau esu tavo
draugas. Nuo dabar visus savo rūpesčius patikėk
man.

Malda
Viešpatie, atverk mano akis, kad pažvelgčiau į

savo nuodėmės gelmę, ir sugrąžink mane į Tėvo
namų džiaugsmą, nes dėl savo gerumo Tu nenori,
kad aš laikyčiau atmintyje tai, ką Tu esi pasiruošęs
užmiršti.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, 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 labiausiai artimas mums 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…).


