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ROZDZIAŁ I
DZIEJE STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
„Trzeba więc wyraźnie stwierdzić, że kult ten
[Najświętszego Serca Pana Jezusa] nie zjawił się
w Kościele nagle ani też nie zrodził się na skutek
prywatnych objawień, lecz stanowi spontaniczny
wykwit żywej wiary i gorącej pobożności, którą
ludzie, obdarzeni nadprzyrodzonymi darami, żywili względem Zbawiciela i Jego chwalebnych
ran...” (Pius XII, Haurietis aquas, IV, 2)1.
Papież przyznaje, że chociaż objawienia św.
Małgorzaty Marii Alacoque nie wniosły niczego nowego pod względem doktrynalnym, były
bodźcem do powstania nurtu pobożności, który
rozwijał się zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch
wieków. Na dowód tego, w historycznej części
swojej encykliki, przytacza liczne teksty Ojców
i Doktorów Kościoła, które znaczyły najwybitniejsze etapy tego kultu w ciągu dziejów pobożności chrześcijańskiej.
1
Serce Jezusa w dokumentach Kościoła, oprac. ks. Leszek
Poleszak SCJ, Kraków 2006.
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Siostry wizytki nie zadowoliły się jedynie wiernością nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa – chciały i chcą pozostać zarazem żywymi świadkami, jak i animatorkami tego nurtu
w Kościele.
Według tradycji Zakonu Nawiedzenia NMP
(sióstr wizytek) założyciel, św. Franciszek Salezy,
biskup Genewy, miał natchnienie, aby stworzyć
w Kościele zakon dla uczczenia Najświętszego
Serca Jezusa Chrystusa, gdyż w tamtych czasach
nie było instytutu, który zajmowałby się szczególnie oddawaniem czci Boskiemu Sercu (List do
św. Joanny de Chantal, współzałożycielki Zakonu Sióstr Wizytek, z 10.06.1611 r.).
2 lipca 1688 r. św. Małgorzata Maria Alacoque
usłyszała w widzeniu, jak św. Franciszek Salezy
wzywa swoje duchowe córki – Siostry Nawiedzenia NMP, by przyszły „czerpać z tego Źródła’’, którym jest Serce Chrystusa. Klasztor Nawiedzenia
w Bourg-en-Bresse, powołany do istnienia w marcu 1627 r., był ściśle związany z założonym niemal
w tym samym czasie, bo we wrześniu 1626 r.,
klasztorem w Paray-le-Monial, w którym św. Małgorzata Maria dostąpiła 27 grudnia 1673 r. pierwszego wielkiego objawienia Serca Pana Jezusa.
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Klasztor w Bourg był więc na pewno poinformowany jako jeden z pierwszych o tym, co się
działo w Paray-le-Monial. Jeszcze za życia św.
Małgorzaty Marii jedna z przełożonych w Bourg,
matka Maria Klementyna Choin (złożyła śluby
w 1662 r., a przełożoną została w 1704 r.), miała
– jak świadczą kroniki klasztoru – „żarliwe nabożeństwo do Serca Jezusa” i taką samą gorliwością
zapalała całe Zgromadzenie.
Siostry Nawiedzenia NMP zostały zachęcone
do czci i szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego przez papieża Innocentego XII, który
już w 1697 r. udzielił pozwolenia na obchodzenie
w ich klasztorach święta Serca Pana Jezusa w piątek po oktawie Bożego Ciała.
Był to jednak w pewnej mierze kult prywatny.
Dopiero w 1722 r. arcybiskup Lyonu, Franciszek
Paweł Neufville de Villeroy, któremu podlegało
Bourg-en-Bresse, udzielił pozwolenia całej diecezji na uroczyste jego świętowanie. Wówczas siostry wizytki, chcąc uświetnić ten dzień, postarały
się o założenie w 1723 r. przy swoim kościele Bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa. W krótkim
czasie zapisała się do niego duża liczba wiernych
z Bourg i okolic.
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ROZDZIAŁ V
MODLITWY
MODLITWY DO BOGA-OJCA

Poranne ofiarowanie
O wieczny Boże, oto upadam przed Twoim Boskim Majestatem, wielbię Cię w pokorze i ofiaruję
Ci wszystkie słowa i uczynki dzisiejszego dnia.
Mam mocne postanowienie czynić wszystko
z miłości do Ciebie, na większą Twoją chwałę, dla
wypełnienia Twej świętej woli;
aby Ci służyć, chwalić Cię i wielbić,
aby lepiej poznawać tajemnice świętej wiary,
aby zapewnić sobie zbawienie i ufać Twemu
miłosierdziu,
aby zadośćuczynić Twojej Boskiej sprawiedliwości za tyle moich ciężkich grzechów,
aby przynieść ulgę duszom w czyśćcu cierpiącym,
aby wyprosić łaskę nawrócenia grzesznikom.
Słowem – pragnę dzisiaj wszystkie moje uczynki wykonywać w połączeniu z najczystszymi intencjami, jakie Jezus i Maryja mieli na ziemi, jakie
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mają święci w niebie oraz wszyscy sprawiedliwi,
żyjący na świecie.
Chciałbym tę intencję własną krwią podpisać
i powtarzać w każdej chwili mego życia i przez
całą wieczność. Przyjmij więc, o mój Boże, dobrą
wolę i daj mi Twoje święte błogosławieństwo, wraz
z Twoją łaską, abym już odtąd nie popełnił ani jednego grzechu śmiertelnego przez całe moje życie,
a zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w którym pragnę
dostąpić wszystkich odpustów, jakie można uzyskać. Pragnę mieć udział we wszystkich Mszach
Świętych, jakie dziś na całym świecie będą odprawiane, i ofiarować je za dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najszybciej z mąk zostały wybawione.
Amen.

Modlitwa pojednania
Ojcze Święty, Ty chciałeś pojednać ze sobą wszystkie swoje dzieci przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Twego Syna, Jezusa Chrystusa, i doprowadzić je do jedności z Tobą.
Nasze codzienne niewierności udaremniły zamiary Twojej miłości. Prosimy, abyś nam przebaczył. Pragniemy uczestniczyć w Twoim dziele
jedności i budowania Kościoła; prosimy o łaskę
podążania za Tobą i kochania Cię nowym sercem.
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ROZDZIAŁ VIII
UROCZYSTE PRZYJĘCIE
DO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Przez uroczyste przyjęcie rozumiemy ceremonię przyjęcia do Straży Honorowej dokonaną
w kościele przez księdza opiekuna danej grupy.
Jeżeli nie ma do tego odpowiednich warunków
– zgodnie ze Statutami Stowarzyszenia – można
dokonać przyjęcia zwykłego przez upoważnione
osoby.
W artykule 8. Statutów czytamy: „By zostać
członkiem Arcybractwa, należy zostać przyjętym przez dyrektora generalnego lub przełożoną
klasztoru Nawiedzenia w Paray-le-Monial, albo
przez jednego z dyrektorów krajowych, diecezjalnych, księży opiekunów lub zatwierdzonych
zelatorów”, którzy otrzymali dyplom podczas nominacji.
Przyjęcie do Straży Honorowej NSPJ odbywa
się według podanego ceremoniału:
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Veni Creator
1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
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