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ŚWIĘTA MAŁGORZATA
MARIA ALACOQUE

Małgorzata urodziła się 22 lipca 1647 roku 
w Burgundii (Francja). Kiedy miała zaledwie cztery 
lata, złożyła ślub dozgonnej czystości. Jej ojciec był 
notariuszem i sędzią. Zmarł, gdy Małgorzata miała 
osiem lat. Oddano ją wtedy do kolegium klarysek 
w Charolles. Ciężka choroba zmusiła ją jednak do 
powrotu do domu. Oddana z kolei na wychowanie 
do apodyktycznego wuja i gderliwych ciotek, wiele 
od nich wycierpiała. Choroba trwała cztery długie 
lata. Dziecko dojrzało w niej duchowo. Nie pociągał 
jej świat, czuła za to wielki głód Boga. Pragnęła też 
gorąco poświęcić się służbie Bożej. Musiała jednak 
pomagać w domu swoich opiekunów. Marzenie jej 
spełniło się dopiero kiedy miała 24 lata. Wstąpiła 
wtedy do Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-
Monial. Zakon ten założyli św. Franciszek Salezy (+ 
1622) i św. Joanna Chantal (+ 1641), a przez 40 lat 
kierownictwo duchowe nad nim miał św. Wincenty 
a Paulo (+ 1660). Małgorzata otrzymała habit 
zakonny 25 sierpnia 1671 roku. Musiała wyróżniać 

się wśród sióstr, skoro dwa razy piastowała urząd 
asystentki przełożonej, a w latach 1685-1687 była 
mistrzynią nowicjuszek.

Małgorzata była mistyczką - od 21 grudnia 1674 
roku przez ponad półtora roku Pan Jezus w wielu 
objawieniach przedstawiał jej swe Serce, kochające 
ludzi i spragnione ich miłości. Chrystus żądał od 
Małgorzaty, by często przystępowała do Komunii 
świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, 
a przede wszystkim tego, by przyjmowała Go 
w Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca. 
Polecał także, aby w każdą noc z czwartku na 
pierwszy piątek uczestniczyła w Jego śmiertelnym 
konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24: 
,,Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną 
godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego 
dla uproszenia przebaczenia grzesznikom 
i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę 
gorycz, jakiej doznałem”.

W związku z otrzymanym orędziem 
i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące 
Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano przez 
9 miesięcy do pierwszopiątkowej Komunii świętej  
wynagradzającej, Małgorzata doznała wielu 
przykrości i sprzeciwów. Nawet jej przełożona 
nie wierzyła w prawdziwość objawień. Dopiero 
w 1683 roku, gdy wybrano nową przełożoną, 
Małgorzata mogła rozpocząć rozpowszechnianie 
Bożego przesłania. Od 1686 roku obchodziła 
święto Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je 
na inne klasztory sióstr wizytek. Z jej inicjatywy 
wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę poświęconą 
Sercu Jezusa.

Małgorzata zmarła 17 października 1690 roku 
po 43 latach życia, w tym 18 latach profesji. 
Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanonizował 
Benedykt XV (1920). Wraz ze św. Janem Eudesem 
jest nazywana ,,świętą od Serca Jezusowego”. Kult 
Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany 
oficjalnie w 1765 roku przez Klemensa XIII.

LG

POCIĄGNIJ MNIE KU SOBIE

Serce Jezusa, kocham Cię, czczę Cię i dziękuję Ci. 
Prowadź mnie, zbaw mnie, przemień mnie w siebie. 

Przyjdź do mnie, pociągnij mnie ku sobie: 
nie odmawiaj pomocy mojemu niegodnemu sercu. 

Złóż moje niegodziwe serce w Twoim, 
aby trwało w czynieniu dobra i w unikaniu zła. 

Zniszcz we mnie królestwo grzechu 
i ustanów królestwo cnoty, 

aby Twój obraz był we mnie doskonały 
i któregoś dnia stał się ozdobą niebiańskiego pałacu.

ŚW. MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE
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SERCE BOŻE TO DAR 
DLA KAŻDEGO Z NAS

„Jeden z żołnierzy przebił Jezusowi bok i natychmiast wypłynęła 
krew i woda”.

Bracia i Siostry!
Dzisiejsza Ewangelia każe nam wejść na Golgotę, aby 

przeżyć największe misterium naszego zbawienia. Śmierć 
Chrystusa. Ale to jest nie tylko wydarzenie historii. To 
przede wszystkim dar zbawienia. Zbawienia ludzkości, 
i każdego z nas z osobna. Wpatrujemy się w Chrystusa, 
który daje nam odkupienie. Stoimy pod krzyżem. 
Przeżywamy agonię naszego Pana. 

A potem widzimy przebity bok Zbawiciela. Serce Jezusa 
włócznią przebite. Dziś, w uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa ta ewangeliczna scena każde nam 
rozważyć wielkie wydarzenie Golgoty, które dla człowieka 
zawsze jest teraźniejszością. Chrystus codziennie 

spogląda na nas z wysokości krzyża. On ukazuje nam 
swoje Serce, które jest naszym zbawieniem, naszym 
życiem i zmartwychwstaniem. 

Dzisiejsze święto pozostaje dziękczynieniem 
składanym naszemu Panu. Wielkość odkupienia i daru 
łask płynących z Bożego Serca przypomniał Pan Jezus św. 
Małgorzacie Marii Alacoque. To miało miejsce kilkaset lat 
temu. To orędzie nadal pozostaje aktualne, jest bardzo 
ważne. Łączy się z obietnicami, które przedstawił Jezus 
ludzkości przez posługę św. Małgorzaty Marii Alacoque. 

Pamiętamy tu szczególnie o pobożnej praktyce 
dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. To nasza 
spowiedź święta i Komunia święta. To praktyka nie tylko 
małych dzieci po przyjęciu Pierwszej Komunii świętej. 

To wielka szansa dla każdego. Jest naszym 
uświęceniem! Niestety, obserwujemy, że z roku na rok 
ta pobożna praktyka dziewięciu pierwszych piątków 
miesiąca staje się coraz bardziej zapominana. Dlaczego? 
Dlaczego coraz mniej wiernych korzysta z tych wielkich 
darów Bożych? 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa niech 
pozostanie dla nas rachunkiem sumienia. Jak to 
wygląda w naszym życiu? Czy jesteśmy blisko Bożego 
źródła miłosierdzia, czy może stopniowo oddalamy się 
od niego?
Bracia i Siostry!

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam także 
o pobożnej praktyce modlitewnej w miesiącu czerwcu. 
Chodzi tu o nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Przepiękna i głęboka litania odmawiana 
w kościele. Ale przecież ta litania może być odmawiana 
także w zaciszu domu rodzinnego. 

Może nie dysponujemy czasem, aby w tygodniu przyjść 
do kościoła. Ale w domu możemy znaleźć chwilę na 
skupienie i wzięcie do ręki książeczki do nabożeństwa 
i odmówienie tej modlitwy. 

Niech to będzie pobożne rozważanie wezwań tej litanii. 
Bez pośpiechu, w skupieniu! Litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa po raz pierwszy publicznie odmówiono 
w Marsylii, w czasie panującej tam zarazy w 1721 roku. 
Kongregacja Obrzędów w 1898 roku dodała sześć nowych 
wezwań, aby wszystkich było 33 na pamiątkę lat Jezusa. 
W 1899 roku papież Leon XIII zatwierdził tę litanię dla 
całego Kościoła.
Bracia i Siostry!

Tegoroczna uroczystość ma szczególny wymiar. Jest 
obchodzona niemal dokładnie dwadzieścia pięć lat po 
poświęceniu tego kościoła przez Biskupa Gdańskiego 
Tadeusza Gocłowskiego (27 maja 1990 roku). Kościół ten 
poświęcono czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Każda nasza obecność w tej świątyni powinna nam 
przypominać o wielkości daru Serca Bożego dla każdego 
z nas. Tutaj Najświętsze Serce Pana Jezusa jest otwarte 
dla każdego. Jest domem Bożym i bramą niebios - jak 
pięknie to wyraża nasza litania!

„Natychmiast wypłynęła krew i woda”. – To nasze 
oczyszczenie, to nasze źródło życia i świętości. 
Idąc dzisiaj w procesji eucharystycznej raz jeszcze 
podziękujmy Jezusowi za Jego obecność wśród nas. 
On zawsze jest dla nas cierpliwym i dającym wielkie 
miłosierdzie. Daje nam pokój i pojednanie. Pamiętajmy 
o tym!

Mierzeszyn, 12 czerwca 2015 roku.

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

„Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy 
nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła 

aż do śmierci”.
św. Małgorzata Maria Alacoque

DWANAŚCIE OBIETNIC 
PANA JEZUSA

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał 
siostrze Małgorzacie Marii Alacoque przyrzeczenia 
skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica 
opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone 
informacje zebrano w słynne 12 obietnic.

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie   

przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich 

przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskoń-

czonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mojego 

Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwa-

rdzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, 

będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim 
pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca 
mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym 
wszystkim, którzy będą przyjmować Komunię 
świętą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy 
z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w 
stanie niełaski mojej ani bez sakramentów, i że 
Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką 

w godzinę śmierci.
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