Czuwam
przy Bożym Sercu

CZUWAM
PRZY BOŻYM SERCU
PODRĘCZNIK DLA MŁODYCH CZŁONKÓW
STRAŻY HONOROWEJ NSPJ

Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
nr 1326/2016 z 6 maja 2016 r.
wikariusz generalny – bp Grzegorz Ryś
wicekanclerz – ks. Kazimierz Moskała

ISBN 978-83-86733-04-0
© Copyright by Wydawnictwo Arcybractwa
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
31-142 Kraków, ul. Krowoderska 16
tel. 12 631-86-20
www.strazhonorowa.pl
e-mail: wydawnictwo@strazhonorowa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czuwam
przy Bożym Sercu
Podręcznik
dla młodych członków
Straży Honorowej NSPJ

Kraków 2016

WPROWADZENIE
Pan Jezus ofiarowuje Ci ten mały podręcznik,
aby odkryć przed Tobą prosty sposób, jak bardziej
Go kochać oraz odpowiedzieć na Jego pragnienie
bycia pocieszanym. O tym pragnieniu powiedział
św. Małgorzacie Marii Alacoque [alakok] w Paray-le-Monial [parelemonial] podczas trzech wielkich
objawień:
– „Moje Boskie Serce […] jest tak rozpalone miłością do ludzi, a w szczególności do ciebie, że już
nie może dłużej tłumić w sobie płomieni tej palącej miłości. Ono chce ją rozlać za twoim pośrednictwem…”
– „Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi [...].
W zamian zaś otrzymuje od większości z nich jedynie niewdzięczność…”
– „Przynajmniej ty Mnie pociesz, zadość czyniąc za ich niewdzięczność”.

ROZDZIAŁ I
HISTORIA JEZUSOWEGO SERCA
To Serce, które Pan Jezus ukazał św. Małgorzacie Marii, było z ciała i biło w Jego piersi podczas
ziemskiego życia. Zostało Ono przebite na krzyżu
włócznią żołnierza i od swojego zmartwychwstania pozostaje w chwale nieba.
Jego cielesne Serce zaczęło bić, gdy ciało formowało się w łonie Maryi, Jego Świętej Matki. Czy
nie radowała się, wiedząc o tym? Wykonywała
wszystkie prace z Nim i korzystała z każdej chwili,
aby Go odnaleźć w cichości swego Serca.
Gdy w noc Bożego Narodzenia Jezus, rodząc się z Maryi Dziewicy, przyjął ciało podobne
do ciała ziemskiego dziecka, Jego natura – boska i ludzka – zostały połączone, dlatego nie jest
w połowie człowiekiem i w połowie Bogiem, ale
całkowicie człowiekiem i całkowicie Bogiem! Serce Jezusa jest symbolem miłości do Ojca, jak również do wszystkich ludzi.
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa odnosi się do dwóch elementów: pierwszy jest cielesny
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Niech to ofiarowanie będzie pożyteczne dla
moich bliźnich i sprawi, bym gorliwiej pracował(a)
dla wypełnienia Twoich miłosiernych zamiarów
względem ludzi.
Z Tobą za nich «poświęcam się, aby i oni byli
uświęceni w prawdzie» (J 17,19). Amen”.
A jeśli nie odmawiają tej modlitwy, to razem
w jednym i tym samym duchu miłości kierują
swoje myśli i serca ku Jezusowi.

BĄDŹ APOSTOŁEM SERCA JEZUSA
Każdy wiek jest dobry, by zostać członkiem Straży
Honorowej. Jezus przyszedł do wszystkich bez wyjątku. Możesz o tym rozmawiać w Twojej rodzinie, wśród
przyjaciół – każdemu możesz mówić:

15

„Jeśli jesteś aktywny zawodowo, na emeryturze, bogaty lub biedny, wiedz, że Jezus ofiarował
swoje życie również za Ciebie. Gdy wybierzesz
jedną godzinę dla Niego, powróci do Twego serca
spokój. Możesz ofiarować wszystko, czym się zajmiesz, myśląc o Nim.
Jeśli jesteś dzieckiem, uczniem, studentem,
możesz ofiarować podczas Godziny Obecności
swoje obowiązki, wolny czas, radości, trudności
i czynić wszystko z większą miłością, starannością,
aby podobać się Jezusowi, który kocha każdego
i w zamian pragnie być kochany.
Jeśli żyjesz w związku małżeńskim, jesteś osobą wolną, ojcem lub matką, dziadkiem lub babcią
– Jezus nie wyklucza żadnej sytuacji życiowej.
Podczas Twojej Godziny Obecności możesz Mu
powierzyć wszystkie troski, smutki, cierpienia, ale
również radości przeżywane w rodzinie.
Jeśli jesteś chory, niepełnosprawny, przygnębiony, obłożnie chory, osamotniony, jeśli cierpisz
na ciele lub duszy, pamiętaj, że Jezus – podobnie jak Ty – poznał cierpienie i to aż do śmierci
krzyżowej. Możesz się z Nim łączyć, ofiarowując
wszystkie swoje udręki, wszystko, co jest dla Ciebie ciężkie i przytłaczające.
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ROZDZIAŁ II
MODLITWY
OFIAROWANIE GODZINY STRAŻY
Panie Jezu, obecny w tabernakulum, ofiaruję Ci
tę Godzinę, wszystkie moje czynności, radości i trudy, aby uwielbić Twoje Serce przez to świadectwo
miłości i wynagrodzenia.
Niech to ofiarowanie będzie pożyteczne dla moich bliźnich i sprawi, bym gorliwiej pracował(a) dla
wypełnienia Twoich miłosiernych zamiarów względem ludzi.
uświęZ Tobą za nich „poświęcam się, aby i oni byli uświę
ceni w prawdzie” (J 17,19). Amen.
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CZŁONKA
STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Jezu, Zbawco mój i Królu! Odnawiam z całego serca dane Ci przyrzeczenie, że w szeregach Straży Honorowej będę Cię kochać, wielbić i pocieszać Twe Serce godne uwielbienia. Spraw, o Panie, bym z każdym
dniem wzrastał w miłości, poświęceniu i wierności!
O tę łaskę dla siebie i wszystkich stowarzyszonych bła-
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gam Cię przez najsłodsze Serce Twej Niepokalanej
Matki. Amen.

JAK GWIAZDY NA NIEBIE
O mój Panie i Boże, skoro uczyniłeś tę wielką łaskę, że wybrałeś mnie na członka Twojej Straży Honorowej, będę Cię za to wiecznie błogosławić i Twą
chwałę pomnażać jak gwiazdy na niebie!
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
NA GODZINĘ STRAŻY
Matko Ty moja droga,
weź moje serce w swe dłonie
i miej mnie w tej godzinie
w opiece i obronie.
Zamknij mnie w Serca Ranie
Boskiego Twego Syna,
niech mnie z Nim ściśle złączy
wybrana ta godzina.
Niech w każdą moją czynność
Jego się miłość wplecie:
prowadź mnie, Matko droga,
bezpiecznie po tym świecie.
Stań przy mnie jak Strażniczka
w chwili mojego zgonu,
i duszę mą zaprowadź
do Syna Twego tronu.

Rozpoczynając jakąś pracę
Pobożne pragnienie
Popełniwszy jakiś grzech
W cierpieniu
W ciężkiej pracy
Krótkie akty strzeliste
Modlitwa za papieża
Ofiarowanie Serca Jezusowego za winy
popełnione w ciągu dnia
Modlitwa do św. Józefa w trudnych sprawach
Modlitwa do św. Franciszka Salezego
Modlitwa za wstawiennictwem św. Małgorzaty
Marii Alacoque
Modlitwa obdarzona odpustem
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