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Sł owo wstępne
Siostry Wizytki z Paray-le-Monial we Francji w roku
2002 wydały książkę pt.: Conseils et pensées de sainte
Marguerite-Marie pour tous les jours de l’année. Nie wyszła ona w takiej formie spod pióra św. Małgorzaty Marii
(+ 1690), ale została zredagowana na podstawie jej pism
wydanych w dwóch tomach w Paryżu, w latach 1990
i 1991. Polską edycję przygotowały – zasłużone dla
szerzenia kultu Serca Jezusowego – Siostry Wizytki
z Krakowa.
Książki nie trzeba wiele zachwalać, stoi bowiem za
nią autorka powszechnie znana jako święta i propagatorka
kultu Bożego Serca. Wielką rolę w szerzeniu tego kultu
przypisują jej oficjalne dokumenty nauki Kościoła, np.
encyklika Haurietis aquas (1956) papieża Piusa XII.
Rady i myśli św. Małgorzaty Marii Alacoque
wprowadzają nas w klimat kształtowany przez Pismo
Święte i wypowiedzi różnych autorów chrześcijańskich.
Na przykład, gdy pod datą 14 stycznia czytamy: „Zacznijmy na dobre pracować nad naszym zbawieniem,
bo nikt nie uczyni tego za nas: Ten, który bez naszego
udziału nas stworzył, nie zbawi nas bez nas” – od razu
wiemy, że jest to myśl św. Augustyna. Pod datą 27 lutego
widnieje: „Wieniec nie będzie dany ani początkującym,
ani postępującym, lecz zwycięzcom, którzy wytrwają do
końca”. Kto zna choć trochę Pismo Święte, z łatwością
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Od Wydawcy
Wezwanie Jana Pawła II do pielęgnowania kultu
Najświętszego Serca Pana Jezusa, który „bardziej niż
kiedykolwiek spełnia oczekiwania naszych czasów”
stało się dla nas zachętą do przetłumaczenia z języka
francuskiego Conseils et pensées de sainte Marguerite-Marie pour tous les jours de l’année. W polskiej wersji
– Sercem pisane – to wybór rad i myśli Świętej z Paray-le-Monial, zaczerpniętych z obszernej korespondencji
prowadzonej z kierownikami duchowymi, matkami
przełożonymi i siostrami, rodziną, a także znajdujących
się w jej prywatnych notatkach. Kolejne strony książki
odsłaniają dzieje duszy s. Małgorzaty Marii, w której
ustawicznie rozbrzmiewało echo słów Mistrza. Daje się
ponadto poznać klimat, w jakim przyszło jej realizować
trudną misję zleconą przez samego Zbawiciela.
Mimo iż pragnęła pozostawać nieznana, zapomniana,
żyć w zupełnej izolacji od ludzi i spraw tego świata,
aby być wyłącznie do dyspozycji swego Oblubieńca,
z racji posłuszeństwa odpowiadała na listy. Z niespotykaną życzliwością, tkliwością serca i troską o zbawienie
drugich przekazywała w nich wartości, którymi sama
była obdarowywana. W jej radach nie ma najmniejszej
przesady, są nad wyraz autentyczne, mocne i roztropne,
pisane pod natchnieniem Ducha Świętego prostym i zro8

zumiałym językiem. U podstaw jej głębokiej świętości leży
odraza do grzechu, unikanie dobrowolnych przewinień,
a przede wszystkim wznoszenie się na wyżyny miłości
doskonałej. By ją osiągnąć, należy staczać ciągle zdecydowaną walkę ze skłonnościami do złego, każdego
dnia umierać dla siebie, oderwać się od stworzeń, zdać
się całkowicie na wolę Bożą, zaakceptować – wręcz
pokochać – krzyże i cierpienia. Tego uczyła przez kraty
klasztornej rozmównicy oraz w licznych pismach, starając
się rozjaśnić ciepłymi promieniami Boskiego Serca nawet
najtrudniejsze momenty ludzkiej egzystencji.
Dla współczesnych zaprezentowany zbiór może stanowić cenną pomoc w rozmyślaniu i modlitwie, a także
w poznaniu tajemnic nieskończonej miłości Serca Chrystusa do ludzi. Ufamy, że wszystkich, mających upodobanie w tekstach św. Małgorzaty Marii Alacoque, zachęci
do sięgnięcia po kolejną pozycję przygotowywaną do
druku – wybór jej listów.
Siostry Wizytki w Krakowie
14 października 2005 r.,
w święto św. Małgorzaty Marii Alacoque

9

3 stycznia
Nie należy już więcej popełniać dobrowolnych win, jeśli pragniesz odzyskać łaskę Pana naszego
Jezusa Chrystusa; w przeciwnym
razie na próżno jej szukasz.
4 stycznia
Jakże wielką karę ściągnie na
siebie sługa, który zna wolę swego
Pana, a nie spełnia jej!
5 stycznia
Mocne naleganie łaski, które odczuwasz wśród
tylu upadków, to rzecz najcenniejsza, ponieważ
oznacza gorące pragnienie Boga, by zbawić twą
duszę; nie dokona tego jednak bez twego z Nim
współdziałania.
6 stycznia
Nie trzeba niczego więcej: „Chcę tego” – a wszystko pójdzie dobrze!
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7 stycznia
Co do bojaźni, myślę, że sprawisz przyjemność
Panu Jezusowi, jeśli pójdziesz do Niego w usposobieniu syna marnotrawnego tak, żeby bojaźń nie pozbawiła cię ufności. Ale nie jest powiedziane, czy ten
syn po powrocie do ojca nie opuścił go po raz drugi.
8 stycznia
Zbawiciel zadowala się dobrą wolą naszego
serca; mam nadzieję, że Jego Serce nie odmówi ci
nigdy łask potrzebnych do doskonałego spełniania tego
wszystkiego, czego od ciebie zażądał.
9 stycznia
Uważam, że mając wzrok utkwiony w Bogu
i szukając tylko Jego chwały, nie należy obawiać się
niczego, ponieważ On ma na względzie jedynie dobrą
wolę kochającego Go serca.
10 stycznia
Nasza miłość własna jest tak przebiegła, iż pozwala niekiedy wierzyć, że to właśnie Boga poszuku13

mnie bez reszty według Twego upodobania,
ponieważ to, co mam, należy całkowicie do Ciebie.
Przemień mnie całą, abym już ani na chwilę nie mogła odłączyć się od Ciebie i wszystko czyniła kierując
się jedynie bezinteresowną miłością ku Tobie.
31 maja
Wychodząc z modlitwy myślnej mówiłam:
„O, mój Jezu, gdybym nie mogła pozostawać
w Twojej obecności, wolałabym raczej umrzeć, niż
odłączyć się od Ciebie przez grzech. Chodź razem
ze mną, aby uświęcić to, co będę czynić, ponieważ
wszystko jest dla Ciebie”.
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CZERWIEC
Eucharystia, Najświętsze Serce Jezusa
1 czerwca
Niech wszystko uniża się przed Tobą, o Wielkości Boga mego, niepojęcie uniżona w hostii! Niech
wszystkie serca kochają Ciebie, niech wszystkie
duchy Cię uwielbiają i każda wola będzie Tobie
poddana!
2 czerwca
Jezus staje się ubogi w Najświętszym Sakramencie, dając wszystko co ma, nic nie zatrzymując, by posiąść nasze serca i własną Osobą je
ubogacić. Aby Go naśladować oraz pozyskać Jego
Najsłodsze Serce, powinniśmy wzgardzić sobą.
3 czerwca
Kiedy przystępowałam do Komunii świętej
powiedział mi, że przychodzi do mego serca,
by w nim ukazać święte życie, jakie prowadzi
w Eucharystii: życie zupełnie ukryte i wynisz61

9 października
Wydaje mi się, że nic bym ci nie powiedziała,
gdyby krzyż Chrystusa Pana nie zajął jakiegoś
miejsca w naszej rozmowie. O, jak bardzo byłabyś
szczęśliwa, gdybyś umiała dobrze go dźwigać, cenić
i przyciskać do serca z miłości do Tego, który tak
nas ukochał!
10 października
Niezmiernie się ucieszyłam, że sprawiłaś radość Panu Jezusowi, przyjmując krzyż wesoło
i z poddaniem się woli Bożej. To prawda, że cały
jest okryty różami z obawy, żeby cię nie strwożył.
11 paź dziernika
Co pocznę, jeśli krzyż oddali się ode mnie?...
On jest całym moim skarbem w godnym uwielbienia Sercu Jezusa Chrystusa. W nim jest całe moje
upodobanie, wszelka rozkosz i wesele.
12 paź dziernika
Oto, jaką myśl mi poddał do rozważania:
„Krzyż jest moją chwałą, miłość prowadzi mnie
104

do niego, miłość mnie posiada i miłość mi wystarcza!”
13 paź dziernika
Nic tak mnie nie jednoczy z Najświętszym
Sercem Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak krzyż,
który jest najcenniejszym zadatkiem Jego miłości.
14 października
Powinnaś stale nieść krzyż, jaki ci daje, czy to wewnętrzny, czy zewnętrzny, nigdy się nie uskarżać, ani
nie zrażać jego ciężarem i długim trwaniem. Czy nie
wystarczy, że otrzymujesz go z ręki Przyjaciela, którego Serce pełne
miłości przeznaczyło ci
go przed wiekami?
15 paź dziernika
Zaufaj dobroci Jezusa, Pana naszego
w znoszeniu krzyżów,
jakie ci zsyła, a On cię
nie opuści, bo umie
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