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Naznaczona pieczęcią Bożego wybrania
siostra Maria od Najświętszego Serca Bernaud (1825-1903) – francuska wizytka z klauzurowego klasztoru Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse – w różnych chwilach zakonnego
życia spisywała doznania mówiące o gorącej,
głębokiej duchowości, dziękczynieniu Bogu
za wszystkie przejawy miłosierdzia, którego nieustannie doświadczała. Była przekonana, że Bóg obdarowując stworzenia jedynie miłością, prosi je tylko o miłość i serce.
Była tą, której udzielona została łaska utworzenia zastępu dusz czuwających, przepraszających i wynagradzających zniewagi wyrządzane Bożemu Sercu. Ten zastęp dusz,
to założona przez nią Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, której dewizą
jest „Cześć, miłość, wynagrodzenie”, mająca na celu oryginalny sposób adoracji w Jego
schronisku niepojętej miłości. Ale jak piszą
autorzy wydanej w maju 2013 r. w Paray-le-Monial książki Kiedy Serce Boga mówi do
serca człowieka, poświęconej Straży Honorowej i jej Założycielce, owo Dzieło tak na-

MODLITWY W RÓŻNYCH
INTENCJACH
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BOSKIE FIAT
Ojcze niebieski, daj wszystko cokolwiek
zechcesz, jak zechcesz i kiedy zechcesz.
W zjednoczeniu z pokornym i uległym Sercem Jezusa chcę wciąż powtarzać: Ojcze (…)
nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!
(Łk 22,42). Niechaj ta najświętsza, uwielbiona wola będzie zawsze wypełniana w świecie
mojej duszy, tak jak jest spełniana w niebie.
Amen.
BÓG JEST NIEZMIENNY
Jedynie Bóg jest niezmienny. Ta prawda nadaje kierunek mojemu życiu. Pomimo
odstępstw, błędów, grzechów, jakich się dopuszczam, Ty pozostajesz dla mnie Ojcem,
Przyjacielem, Oparciem, Pocieszycielem, ponieważ jesteś niezmienny. Uzdolnij mnie do
wierności w Twojej służbie, do niezmienności, chyba że na lepsze i do pozostania aż do
końca Twoim uległym dzieckiem, Twoim oddanym członkiem Straży Honorowej.
DOBRY KRZYŻU
O mój Jezu, przyjdź na krzyż mego serca,
by spełniać nadal Twą ofiarę. Przez krzyż mój
dostępuję zaszczytu, by tulić Cię w swych ra-
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NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM
SIOSTRY ZAŁOŻYCIELKI
DZIEŃ PIERWSZY
Gdy Bóg rozsiewał gwiazdy na sklepieniu
nieba, one cieszyły się wraz z Nim i – jak mówią nasze Święte Księgi – ukazując się przed
Jego Obliczem, wypowiadały swoje pokorne:
„Oto jesteśmy”. Z kolei stworzenia niższego
rzędu: kwiaty, owoce, pory roku są posłuszne
prawu ich życia; jako wierni słudzy wypowiadają na swój sposób, z doskonałą uległością
swoje: „Oto jesteśmy Panie, by pełnić Twoją
wolę”.

Fale morza zatrzymują się przed ziarnkiem piasku, poprzez które Bóg wyznaczył
im granice.
Jedynie człowiek nazbyt często wykorzystuje swą wolność, by ukryć się przed wezwaniem swojego Najwyższego Mistrza, buntuje
się przeciwko Jego zrządzeniom, opiera się
Jego woli. W czasie pełnienia swoich obowiązków najczęściej jest nieuważny, nieobecny i ileż to razy krnąbrny! Non serviam, mówi
wraz ze zbuntowanymi aniołami: „Nie będę
służył!”.
Czy członkowie Straży Honorowej mają
naśladować ten zły przykład? Bogu się to
nie podoba! Oni – przeciwnie – powinni być
zawsze gotowi do całkowitego wypełniania woli Pana Boga, niezależnie od tego, czy
wezwie ich do pracy czy do odpoczynku, do
przeżywania radości czy cierpienia.
Modlitwa: Boskie Serce Jezusa spraw, aby
słowa Założycielki Straży Honorowej zawsze
przyświecały naszym czynom, skłaniały do
pełnienia woli Bożej i dodawały odwagi, byśmy z wiarą wyznawali: „Oto jestem Panie”,
jestem, by Ci służyć. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała
Ojcu…
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CO?
GDZIE?
KIEDY?
JAK?
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PONIEDZIAŁEK
Jak przeżyć Godzinę Obecności
przy Sercu Jezusa
Z chwilą wybicia godziny należy się na
moment skupić, uczynić znak krzyża, stając
w duchu u stóp Chrystusa utajonego w świętym przybytku ołtarza i odmówić modlitwę
Ofiarowania Godziny Straży. To wszystko można wykonać w przeciągu kilku minut. Nawet jeśli jest się wśród ludzi, można to uczynić w taki sposób, że nikt tego nie
zauważy. Tak rozpoczętą Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa trzeba prowadzić dalej
w cichym skupieniu z racji obecności naszego Pana, ale bez jakiegokolwiek przymusu,
spełniając swe codzienne obowiązki pod wejrzeniem najlepszego Mistrza, tak jakby się je
wypełniało pod okiem szanowanego i kochanego ojca. Od czasu do czasu trzeba wspomnieć, że jest się na straży Świętego Przybytku i należy zwracać wzrok swej duszy na
ukochanego Jezusa, opuszczonego w tabernakulum. Dobrze jest odmówić wówczas akt
miłości lub inną modlitwę strzelistą.
Nie należy zapominać o grzesznikach i o
obecnych potrzebach Kościoła Świętego.

