Niech żyje Jezus !

KSIĘGA
WPISOWA
do
Arcybractwa Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy kościele
pw. św. Franciszka Salezego
biskupa i Doktora Kościoła
w Krakowie

Niech żyje Jezus!

Pragnę utworzyć dokoła mego Serca
koronę z dwunastu gwiazd, złożoną z moich
najdroższych i najwierniejszych przyjaciół.
Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque

Historia Arcybractwa
Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa wyraża miłość, składa cześć
i wynagrodzenie Sercu Bożemu za grzechy świata. Dla powstania tej wspólnoty apostolskiej Bóg posłużył się opatrznościową zakonnicą — siostrą Marią od Najśw. Serca
(1825-1903), która żyła w klasztorze Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny w Bourg-en-Bresse we Francji.
Zakon Nawiedzenia — czyli Sióstr Wizytek — założył w 1610 r., we współpracy
ze św. Joanną Franciszką de Chantal, św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup genewski, Doktor Kościoła. Kongregacji tej zaszczepił swą głęboką i gorącą miłość do
Bożego Serca.
To nie przypadek więc, że Najświętsze Serce Jezusa objawiało się przede wszystkim
w latach 1673-1675 wielkiej czcicielce tego Serca, zakonnicy wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque, w klasztorze Nawiedzenia w Paray-le-Monial. Wtedy to Pan Jezus
przekazał jej doniosłe orędzie dla świata o konieczności czczenia Jego Boskiego Serca
i przepraszania Go za grzechy świata.
Dwieście lat po wielkich objawieniach w Paray-le-Monial s. Maria od Najśw. Serca
— przejęta treścią objawień udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoque — 13 marca
1863 r. powołała w klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse Straż Honorową NSPJ.
Pragnęła, aby jej celem było szerzenie czci, uwielbienia i wynagradzania Najśw. Sercu
Pana Jezusa za grzechy i zniewagi świata, na wzór „pierwszej straży honorowej”, którą
stanowiła Najśw. Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan, stojący pod krzyżem
Chrystusa na Golgocie w chwili konania naszego Boskiego Zbawiciela.
Dzieło zrodzone w klauzurowym klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse rychło przeniknęło klasztorne mury, obejmując ponad 110 innych klasztorów, parafii
i diecezji w całej Francji. W ciągu kilkunastu lat zakorzeniło się w ponad 20 krajach
świata. Papież Leon XIII wyniósł w 1878 r. Bractwo Straży Honorowej do godności
Arcybractwa dla Francji i Belgii.
W Polsce, w Krakowie Bractwo Straży Honorowej NSPJ, założyły w 1868 r. krakowskie Siostry Wizytki z upoważnienia dyrekcji Straży w macierzystym Bourg-en-Bresse. Bractwo krakowskie zatwierdził kanonicznie biskup Antoni Gal’ecki w roku 1869.
Klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie z dniem kanonicznego zatwierdzenia przy nim
Bractwa Straży Honorowej NSPJ, stał się jednocześnie jego główną siedzibą dla całej
Polski — mimo iż podzielonej wtedy jeszcze na trzy zabory.
Pierwsze lata po erygowaniu Straż Honorową w Polsce cechował dynamiczny rozwój. Jednakże wojna światowa w 1914 r. poważnie zahamowała jej rozwój w Krakowie. Lecz gdy tylko Polska odzyskała w 1918 r. upragnioną wolność i niepodległość,
Bractwo rozbudziło swą aktywność i podjęło starania o przekształcenie go w Arcybractwo. Aktu tego dokonał ówczesny wizytator apostolski w Polsce, a następnie nuncjusz,
arcybiskup Achilles Ratti — późniejszy papież Pius XI— wynosząc krakowską Straż
Honorową NSPJ w dniu 19 stycznia 1919 r. do godności Arcybractwa a klasztor Nawiedzenia NMP w Krakowie ustanawiając główną siedzibą dyrekcji tegoż Arcybractwa.

Szybko wzrastała liczba członków Straży zarówno w Krakowie, jak i w całej Polsce.
Powstawało bardzo dużo nowych jej ośrodków. W 1939 r. tuż przed drugą wojną światową było ich blisko 600. Z chwilą wybuchu wojny skończył się czas nieskrępowanej
działalności apostolskiej i formacyjnej Arcybractwa na 50 lat, albowiem po ponad 5-letniej okupacji niemieckiej nastąpił 45-letni okres zniewolenia komunistycznego, trwający do upadku tego systemu w roku 1989.
W latach 90-tych szybko wznowiła swą działalność większość przedwojennych
ośrodków Straży Honorowej NSPJ. Powstało i powstaje też wiele nowych — w Jubileuszowym Roku 2000 było ich około 400.
Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ pragnie w każdym czasie z ciągle wzrastającą gorliwością i miłością składać cześć, uwielbienie i wynagrodzenie Sercu Bożemu.

U źródła życia
Źródłem życia — i to życia wiecznego — jest Najświętsze Serce Jezusa, przebite na
krzyżu za zbawienie świata. To tu pod krzyżem Chrystusa zaistniała pierwsza „straż
honorowa” i stąd też wywodzi się nasz wspólnotowy rodowód Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wracajmy więc na Golgotę jak najczęściej, bo tylko tędy prowadzi pewna droga do
niewyczerpanego źródła życia wiecznego. Pomoże nam w tym zachowywanie statutów naszego Arcybractwa strażowego. Zachęcają nas one do wytrwałego wynagradzania Sercu Bożemu zranionemu naszymi grzechami.
1. Członkowie Arcybractwa obierają jedną godzinę w ciągu dnia — Godzinę Obecności (Straży) — w czasie której pamiętają w szczególny sposób o Chrystusie obecnym w tabernakulum i ofiarowują Mu wszystkie swoje zajęcia spełniane w ciągu
tej godziny.
2. Miłość i cześć Bożemu Sercu wyrażają szczególnie podczas Ofiary Eucharystycznej z Komunią św. wynagradzającą w pierwsze piątki miesiąca oraz w czasie nabożeństw eucharystycznych sprawowanych w duchu zadośćuczynienia Sercu Zbawiciela za wyrządzone Mu zniewagi.
3. Po Mszy św. pierwszopiątkowej członkowie strażowej wspólnoty spotykają się, aby
losować bilety zelatorskie na bieżący miesiąc.
4. Każdego miesiąca odbywają się spotkania członków Straży pod kierunkiem księdza opiekuna. Służą one formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących
spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc.
5. Nowenna dziewięciu pierwszych piątków jest najbardziej podstawową formą
czczenia Najśw. Serca Jezusa przez członków Arcybractwa.
6. Ważnym strażowym nabożeństwem jest Godzina Święta. (Obecnie Kościół św. zezwolił na odprawianie jej raz w miesiącu w czwartek wieczorem przed pierwszym
piątkiem miesiąca.)
7. W czerwcu — miesiącu poświęconym szczególnej czci Boskiego Serca — członkowie Arcybractwa uczestniczą w nabożeństwach czerwcowych. W tym też miesiącu
obchodzą główne święto patronalne — uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa.
8. Stało się tradycją arcybracką, iż w miesiącu czerwcu członkowie Straży udają się
w uroczystej pielgrzymce ogólnopolskiej do tronu Matki Najświętszej — Królowej
Polski na Jasną Górę.
9. Miłość do Najśw. Serca Jezusa skłania członków do pielęgnowania w sobie także pobożności indywidualnej, wyrażającej się najczęściej w akcie osobistego poświęcenia się Sercu Bożemu, odprawianiu nowenny do Najśw. Serca Pana Jezusa
przed pierwszym piątkiem każdego miesiąca a także przed uroczystością Najśw.
Serca Jezusa oraz w śpiewie Godzinek o Najśw. Sercu Pana Jezusa.
10. Należy zawsze pamiętać, aby miłość do Bożego Serca przekładać na czynną miłość
bliźniego, poprzez czyn, słowo lub modlitwę — za przykładem Patronów strażowych, a są nimi: troje członków „pierwszej straży honorowej” — Matka Boża Bolesna, św. Jan Ewangelista i św. Maria Magdalena; a także św. Józef, św. Franciszek
z Asyżu, św. Franciszek Salezy oraz św. Małgorzata Maria Alacoque.
11. Członkowie Straży, kochający Najśw. Serce Boże, wierni swoim zobowiązaniom,
mogą uzyskiwać odpusty — zarówno cząstkowe jak i zupełne — w myśl 14 artykułu naszych ustaw.

12. Aby stać się członkiem Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa należy:
a) być przyjęty do tej Wspólnoty przez upoważnionego kapłana, dyrektora lub zelatora.
b) być zapisany:
– w Księdze wpisowej we własnym Ośrodku Straży oraz na tarczy dużego Zegara
Straży Honorowej, zawieszonego w kościele parafialnym.
– w Księdze wpisowej w Dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ – u Sióstr
Wizytek w Krakowie. Wpis ten jest potwierdzeniem przynależności do Arcybractwa.
c) regularnie odprawiać swoją Godzinę Obecności (Godzinę Straży).
Drodzy Bracia i Siostry, Członkowie naszego Arcybractwa, zrodziliśmy się do życia
wewnętrznego z rany Najśw. Serca Jezusowego, pod Jego krzyżem na Golgocie. Tu nasze źródło szczęścia – tu nasze zbawienie! Trwajmy więc nieustannie przy tym źródle.
Wspierajmy się wzajemnie darem modlitwy, abyśmy – napromieniowani mądrością
i mocą krzyża Chrystusowego – trwali przy Jego Boskim Sercu na wieczność całą.
Siostry Wizytki
z Dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ
w Krakowie
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