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Uroczystość 
Najświętszego 
Serca Pana 
Jezusa

Z treści przedstawianego przewodnika 
modlitewnego można skorzystać podczas 
wspólnotowego wystawienia Najświętszego 
Sakramentu zakończonego błogosławieństwem. 
Następujące jego części mogą być czytane 
naprzemiennie przez dwóch prowadzących/
lektorów.

Dobrym pomysłem jest wplecenie w modlitwę 
znajome piosenki, symbole, zdjęcia itp., które 
pomogą zgromadzonym w zrozumieniu 
prezentowanego materiału.

Przewodnik ten jest tylko sugestią, którą można 
dostosować do potrzeb wspólnoty i w oparciu 
o kreatywność.
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Wprowadzenie
(MODLITWY SĄ CZYTANE NAPRZEMIENNIE PRZEZ 
DWÓCH LEKTORÓW, POZOSTAWIAJĄC CHWILĘ CISZY PO 
KAŻDEJ CZĘŚCI. )

Dzisiaj, kiedy przeżywamy drugi rok pandemii Covid 19, 
ból, kruchość i śmierć wstrząsnęły ludzkością. W różnych 
regionach pojawiły się konflikty, wojny, ataki 
i prześladowania z powodu różnic rasowych lub religijnych, 
ma miejsce również wiele urągań godności ludzkiej. My za 
to obchodzimy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca 
Jezusowego, centralny element wiary chrześcijańskiej 
w miłosierną miłość Boga do człowieka, objawiającą się 
w osobie Jego Syna, którego Serce jest dla nas nieustannie 
otwarte, towarzysząc nam w nieszczęściu, słabości, 
i cierpieniu.

Obraz Serca Jezusowego to znacznie więcej niż różnorakie 
interpretacje, obrazy i pozostałe środki przekazu, za pomocą 
których emocjonalnie przedstawiamy postać dowolnego 
serca na rysunkach, emotikonach, piosenkach, filmach lub 
wydrukach. Serce Jezusa jest źródłem Miłości pisanej z 
wielkiej litery. Miłości, która jest Bogiem i którą uosabiamy 
w Jezusie. Prawdziwa miłość jest pokorna, która 
kontempluje rzeczywistość poprzez dążenie do jej 
zrozumienia, przyjęcia i oddania się jej. „Serce, które 
widzi” (Deus caritas est 1, b) – proste i poetyckie wyrażenie  
papieża emeryta Benedykta XVI. W ten sposób Bóg patrzy 
na nas przez Jezusa, Jego umiłowanego Syna, Dobrego 
Samarytanina, obecność i współczujące spojrzenie w głąb 
życia, na peryferie miast i w konteksty niesprawiedliwości. 
To Serce Jezusa, które zostało złamane na krzyżu, ale  
zmartwychwstało i wciąż bije. To bicie serca rozbrzmiewa  
jako wołanie w naszej historii i w obecnej rzeczywistości.

Obracamy się wśród społeczeństw, które odwróciły się od 
bólu świata; które cierpią na brak współczucia dla słabych 
i traktowanych niesprawiedliwie (FT 65); społeczeństw, 
które uciszają krzyk uciśnionych, wykluczają i są głuche na 
nieustanny krzyk uciśnionych społecznych. Istnieją cienie 
rzeczywistości, które są niewidoczne z powodu kultury 
obojętności. W tych społeczeństwach Kościół, wspólnota 
uczniów Jezusa, jest powołany przez Ewangelię do 
ukazywania rzeczywistości, do zwracania uwagi na 
cierpienie. Kościół jest solidarny i związany z innymi, aby 
nieść cichą pomoc w czasie przemiana społecznych – 
powołany do „bycia miłosiernym, jak Ojciec jest 
miłosierny” (Łk 6,36).

im-pelling us for 300 years to follow Jesus 
Crucified 

Nasze powołanie i misja pasjonistyczna skłaniają nas od 
300 lat do naśladowania Jezusa Ukrzyżowanego, którego 
męka trwa na tym świecie, aż przyjdzie w swojej chwale 
i stanie się obecny w życiu mężczyzn i kobiet „dzisiaj 
ukrzyżowanych” przez niesprawiedliwość brakiem 
poczucia głębokiego sensu życia ludzkiego i głodem 
pokoju, prawdy i życia. Jako pasjoniści dzielimy ich 
radości i niepokoje, uczestniczymy w ich udrękach, 
pocieszając ich i dając nadzieję w cierpieniach mocą 
Krzyża, która jest Mądrością Bożą. Pracujemy nad 
identyfikacją i eliminowaniem przyczyn zła, które ich 
dotyka. W duchu wiary i braterskiej miłości studiujemy 
znaki czasu, jak św. Paweł od Krzyża, który ze zmysłem 
rozpoznawania zła swoich czasów widział „imię Jezusa 
wypisane na czołach ubogich i niestrudzenie głosił, że 
Męka Jezusa Chrystusa, największe i najwspanialsze dzieło 
Bożej miłości, jest najskuteczniejszym lekarstwem na to 
zło (Konst. 1, 3, 64-65, 72).

Dzisiaj kontemplujemy Serce Jezusa i pamiętamy Jego 
zaproszenie w Ewangelii: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje 
brzemię lekkie”. (Mt 11,28-30) Pamiętamy o cierpieniach 
i tęsknotach ludzkości, w których uczestniczą także nasze 
rodziny, nasze wspólnoty pasjonistyczne i każdy z nas 
indywidualnie.
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Pandemia Covid 19 
Pandemia Covid-19 towarzyszy nam już przez półtora 
roku. W tym czasie wirus boleśnie zbliżył się do nas 
i naszych wspólnot. Pandemia ta dramatycznie 
unaoczniła niestabilność rzeczywistości. Zmieniła nasze 
plany, tempo życia i porządek świata, nakładając na nas 
wielkie ograniczenia. Te szczególne warunki uwypukliły 
całą naszą kruchość finansową, społeczną, psychologiczną 
i polityczną. Ujawniły skrajne nierówności między 
ludźmi, pogłębiając wiele istniejących konfliktów 
społecznych i środowiskowych. Obecna sytuacja globalna 
doprowadziła do śmierci wielu osób, a według Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) liczba ta może wzrosnąć 
jeszcze dwa lub trzy razy niż pierwotnie zakładano.

Prawdą jest, że zarówno obserwujemy, jak również sami 
reprezentujemy postawy humanizmu, inicjatywy 
i solidarności, w myśleniu o innych 
i modlitwie za nich, w poszukiwaniu dobra wszystkich. 
Jesteśmy świadkami ogromnego zaangażowania 
pracowników służby zdrowia i urzędników państwowych, 
osób odpowiedzialnych za zapewnienie tego, co 
niezbędne dla ogólnego dobrobytu, jak również 
nauczycieli, służb bezpieczeństwa, wolontariuszy, księży 
i zakonników, którzy troszczą się o potrzebujących, 
narażając własne życie, nawet jeśli były to niewyobrażalne 
wysiłki.

Pomimo stopniowego spadku liczby zachorowań na 
Covid 19, pandemia jeszcze się nie skończyła. Podczas 
gdy wybrane kraje prowadzą intensywny program 
szczepień i odnotowują mniej przypadków zarażeń; inne, 
doświadczają wysokich fal infekcji wraz z pojawianiem się 
nowych odmian wirusa. Cytując słowa przedstawicieli 
WHO: „Nie można ogłosić końca pandemii, dopóki nie 
skończy się ona na całym świecie”.

W świetle ograniczonego dostępu do szczepionek, 
podnoszą się głosy nawołujące do zapewnienia 
powszechnego dostępu do nich bez względu na różnice 
gospodarcze, polityczne, społeczne czy kulturowe oraz 
tymczasowego zawieszenia praw własności intelektualnej 
– jest to jednak pomysł, który budzi szeroki sprzeciw 
u pozostałych. Czy istnieje rozwiązanie?

Modlitwa  Psalmem 116 (114-115) 
1-4; 5-9; 12-13;17-19

Miłuję Pana, albowiem usłyszał 
głos mego błagania,

bo ucha swego nakłonił ku mnie 
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę

Ale wezwałem imienia Pańskiego:
O Panie, ratuj me życie! 

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny

Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mię wybawił.

Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.

Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy - od łez, moje nogi - od upadku. 

Cóż oddam Panu
za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego.

Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pańskiego.

Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem.

Na dziedzińcach domu Pańskiego,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
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Przemoc w Birmie 
Od 1 lutego kraj ten przeżywa reperkusje zamachu stanu. Jest 
to czas represji i rozlewu krwi. Po dziesięciu latach reform 
i nowych inicjatyw, pomimo wyzwań i przeszkód, nadeszła 
nowa era demokracji, wolności, pokoju i sprawiedliwości. 
Jednak sytuacja szybko zmieniła się, niemal z dnia na dzień, 
wraz z represjami wojskowymi, brutalnością, przemocą 
i dyktaturą.

Ludzie próbowali reagować pokojowo z wytrwałością 
i solidarnością.  Różne grupy etniczne i religijne dążyły do 
poszanowania podstawowych praw i wolności w duchu 
nadziei. Niestety wiele niewinnych ludzi, w tym dzieci, zostało 
rannych lub zabitych na ulicach; tysiące zostało aresztowanych 
lub zaginęło; tysiące osób zostało przesiedlonych.

Wszyscy pamiętamy poruszający wizerunek siostry Ann Nu 
Thawng ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Franciszka 
Ksawerego, która ze łzami w oczach, klęcząc na ulicy zdołała 
powstrzymać z zimną krwią umundurowanych żołnierzy, 
ratując od egzekucji około stu protestujących. Gdyby to było 
zbyt mało, udało jej się również ocalić życie około stu młodych 
dając im schronienie w swoim klasztorze. Pamiętamy również 
jak dużą uwagę poświęcił tej sytuacji Papież Franciszek, 
zapraszając nas do modlitwy, w tym również celebracji 
Eucharystii 16 maja w Bazylice św. Piotra w intencji ludność 
Myanmar mieszkającej w Rzymie.  

Modlitwa psalmem 140 (139) 
2-4; 5-6;7-9;13-14

Wybaw mię, Panie, od człowieka złego,
strzeż mnie od gwałtownika:

od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,
każdego dnia wzniecają spory.

Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami

Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie,
zachowaj mnie od gwałtownika,

od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić

Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają:
złoczyńcy rozciągają powrozy,

umieszczają pułapki na mojej drodze.

 Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;
usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.

8 Panie, mój Panie, potężna moja pomocy,
osłaniasz w dniu walki moją głowę.

Nie dawaj tego, Panie,
czego pragnie niegodziwiec,
nie spełniaj jego zamiarów!

Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu,
biednemu - słuszność.

Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem.

M
od

lit
ew

ne
 cz

uw
an

ie
M

ód
llm

y 
się

 ze
 św

. P
aw

łe
m

 o
d 

K
rz

yż
a 

U
kr

zy
żo

w
an

eg
o 

za
 u

kr
zy

żo
w

an
yc

h

CHWILA CISZY:
MODLIMY SIĘ ŚWIADOMI  
OBECNYCH  CIERPIEŃ, 
SKŁADAJĄC JE SERCU 
JEZUSA:



Konflikt izraelsko-
palestyński
Nowa fala przemocy wybuchła w Izraelu i Strefie Gazy. 
Obecne konflikty, podobnie jak trwające nienawiść 
i gorycz,  rodziły się od pokoleń. Powrót do „normalności” 
po masowych szczepieniach doprowadził również do 
powrotu przemocy na ulice Jerozolimy („miasto pokoju”).

Zdajemy sobie sprawę z ludzkich i materialnych zniszczeń 
spowodowanych przez bezlitosny atak Izraela na ludność 
Gazy, który już w połowie maja spowodował śmierć około 
200 osób, w tym 58 dzieci i 34 kobiety. Ponadto ciągłe 
wystrzeliwanie rakiet przez palestyńską organizację Hamas 
na izraelskie miasta spowodowały śmierć kilkunastu osób, 
w tym dwóch nieletnich i ponad 130 rannych.

Wyższość Izraela nad Palestyńczykami obejmuje ostrzał 
lotniczy i naziemny, przerwy w dostawie prądu, ataki na 
szpitale, obozy dla uchodźców i domy cywilne; represje 
izraelskiej policji wobec Jerozolimy, zamachy bombowe na 
ludność cywilną w Gazie oraz nieproporcjonalne użycie 
siły przeciwko infrastrukturze społecznej i medialnej, 
a także niedawny zakaz dystrybucji leków i materiałów 
medycznych. Trwa terytorialne zawłaszczanie ziemi 
palestyńskiej przez Izrael; około 40 000 Palestyńczyków 
opuściło swoje domy.

„Walki muszą się skończyć. Muszą się skończyć 
natychmiast. Koniec z rakietami i moździerzami z jednej 
strony oraz bombardowania powietrzne i artyleryjskie 
z drugiej. Walka grozi wciągnięciem Izraelczyków 
i Palestyńczyków w spiralę przemocy, która ma 
niszczycielskie konsekwencje zarówno dla społeczności, jak 
i dla całego regionu”. Taki był ogólny wydźwięk członków 
Rady Bezpieczeństwa ONZ w ostatnich dniach, podczas 
gdy przedstawiciele Izraela i Palestyny przerzucali się 
oskarżeniami. Konieczne jest wznowienie pokojowego 
dialogu między stronami, mając nadzieję na rozejm, 
i z pomocą społeczności międzynarodowej, zachęcać obie 
strony do budowania pokoju w oparciu o sprawiedliwość.

WE PRAY WITH PSALM 122 (121)

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pańskiego!»

Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,

Jeruzalem, wzniesione jako miasto
gęsto i ściśle zabudowane.
Tam wstępują pokolenia,

pokolenia Pańskie,
według prawa Izraela,

aby wielbić imię Pańskie

Tam ustawiono
trony sędziowskie,

trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!

Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»

Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie

M
od

lit
ew

ne
 cz

uw
an

ie
M

ód
llm

y 
się

 ze
 św

. P
aw

łe
m

 o
d 

K
rz

yż
a 

U
kr

zy
żo

w
an

eg
o 

za
 u

kr
zy

żo
w

an
yc

h

CHWILA CISZY:
MODLIMY SIĘ ŚWIADOMI  
OBECNYCH  CIERPIEŃ, 
SKŁADAJĄC JE SERCU 
JEZUSA:



Imigranci i uchodźcy
Rzeczywistość migracji w obrębie tego samego kraju lub 
między krajami wydaje się być naturalnym elementem 
historii ludzkości po dzień dzisiejszy. Migracje nie 
stanowią przejściowej sytuacji nadzwyczajnej, ale mają 
charakter strukturalny. Obecnie procesy te odbywają się  
blisko nas i naszych wspólnot.

Wielu stara się uciec przed wojną, przemocą, 
prześladowaniami politycznymi i religijnymi, klęskami 
żywiołowymi i skrajnym ubóstwem. W poszukiwaniu 
lepszych warunków życia i lepszej przyszłości, 
przekraczając granice, pustynie i morza. Szczególną uwagą 
zwracamy na sytuację małoletnich imigrantów 
podróżujących bez opieki. Migranci często opuszczają 
swoje rodziny, wyzbywając się pochodzenia społecznego 
i kulturowego. Z drugiej strony sytuacja ta umożliwia 
także spotkania między ludźmi i między kulturami, a także 
okazję do integralnego rozwoju. Nie brakuje jednak 
handlarzy pozbawionych skrupułów, często powiązanych 
z kartelami narkotykowymi lub zbrojeniowymi, którzy 
wykorzystują słabość imigrantów i uchodźców, narażając 
ich na przemoc, handel ludźmi, psychiczne i fizyczne 
znęcanie się. W niektórych krajach migracje wywołują 
niepokój i strach oraz wywołują ksenofobiczną reakcję – 
rasistowską reakcję samoobrony i izolacji. Istnieje wiele 
praw i polityk, które dotyczą represji i dyskryminacji oraz 
chronią prawa człowieka-imigranta. Ze względu na swoje 
pochodzenie, płeć, kolor skóry czy religię są postrzegani 
jako niebezpieczni i bez niezbywalnej godności ludzkiej 
należnej wszystkim narodom. Wyzwaniem dla tych 
krajów, do których przybywają, jest znalezienie właściwej 
i niezbędnej równowagi między dbaniem o prawa swoich 
obywateli a dążeniem do przyjmowania i oferowania 
pomocy humanitarnej migrantom.

WE PRAY WITH PSALM 68 (67) 
2-4; 6-7; 8-11

Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie
i pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go 

nienawidzą

Rozwiewają się, jak dym się rozwiewa,
jak wosk się rozpływa przy ogniu,
tak giną przed Bogiem grzesznicy.

A sprawiedliwi się cieszą i weselą
przed Bogiem, i radością się rozkoszują.

Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.

Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych,
a jeńców prowadzi ku pomyślności;

na ziemi zeschłej zostają tylko oporni.

Boże, gdy szedłeś przed ludem Twoim,
gdy kroczyłeś przez pustynię,

ziemia zadrżała,
także niebo zesłało deszcz <przed Bogiem>,

przed obliczem Boga, Boga Izraela

Zesłałeś, Boże, obfity deszcz,
swe wyczerpane dziedzictwo Ty orzeźwiłeś

Twoja rodzina, Boże, w nim zamieszkała;
pokrzepiłeś w swej dobroci biednego.
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Modlitwa kończąca
Papież Franciszek często używa wyrażenia – „Rewolucja 
czułości”. Sformułowanie jest głęboko zanurzone 
w nauczaniu ewangelicznym, które obejmuje 
przyjmowanie, towarzyszenie i uzdrawianie tych, którzy 
nas otaczają, a także tych, którzy doświadczają wszelkiego 
rodzaju cierpienia, starają się troszczyć o innych. Ta 
rewolucja czułości zachęca nas do wyjścia poza siebie, do 
oddania naszego życia na służbę braciom i siostrom, do 
uczestniczenia w miłości Bożej i dzielenia się nią z tymi, 
którzy jej potrzebują, stając się w ten sposób pokornym 
i głębokim wyrazem własnej miłości Serca Jezusa. Niech 
wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu wzrasta w nas to 
pragnienie, modląc się słowami:

Panie, uczyń mnie
instrumentem twojego pokoju;

Gdzie nienawiść,
pozwól mi zasiać miłość;

Gdzie kontuzja,
ulgę;

Gdzie wątpliwość,
wiarę;

Gdzie rozpacz,
nadzieję;

Gdzie ciemność,
światło;

A gdzie smutek,
radość.

O Boski Mistrzu,
Spraw, abym nie tyle szukał

Aby być pocieszonym
Tak jak się pociesza;

By być zrozumianym,
Tak jak się rozumie;

By być kochanym,
Tak jak się kocha;

Bo to co otrzymujemy
płynie z tego co dajemy,

To w przebaczaniu 
kryje się przebaczenie,

A przez umieranie
rodzimy się do Życia Wiecznego.

Amen.
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