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JAN PAWE£ II O LITANII
DO NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

„Miesi¹c czerwiec jest szczególnie poœwiêco-
ny Boskiemu Sercu Jezusa. Wyra¿amy Mu nasz¹
mi³oœæ i czeœæ poprzez Litaniê, która przemawia
szczególn¹ g³êbi¹ swych teologicznych treœci w po-
szczególnych wezwaniach”1.

„Jest to wspania³a modlitwa w ca³oœci skupio-
na na tajemnicy wewnêtrznej Chrystusa: Boga-
-Cz³owieka. Litania do Serca Pana Jezusa czer-
pie obficie ze Ÿróde³ biblijnych, a równoczeœnie
odzwierciedla najg³êbsze doœwiadczenia ludzkich
serc. Jest to równie¿ modlitwa uwielbienia i au-
tentycznego dialogu. (...) Modlitwa ta – odmawia-
na i rozwa¿ana – staje siê prawdziw¹ szko³¹ cz³o-
wieka wewnêtrznego: szko³¹ chrzeœcijanina. (...)
Równoczeœnie stajemy siê wra¿liwi na potrzebê
zadoœæuczynienia. Chrystus otwiera ku nam swe
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Serce, abyœmy w Jego zadoœæuczynieniu zjedno-
czyli siê z Nim dla zbawienia œwiata”2 .

„Tylko Mi³oœæ, któr¹ objawia Serce Chrystu-
sa, jest zdolna przemieniæ serce cz³owieka i otwo-
rzyæ je na ca³y œwiat, by uczyniæ je bardziej ludz-
kim i Bo¿ym. (...) Tylko ludzie «w mi³oœci wkorze-
nieni i ugruntowani» (Ef 3, 17) potrafi¹ przeciw-
stawiæ siê cywilizacji œmierci i tworzyæ na gruzach
nienawiœci, pogardy i przemocy cywilizacjê, któ-
ra ma swoje Ÿród³o w Sercu Zbawiciela”3. „Ono
jest odwiecznym Ÿród³em, z którego ka¿dy wie-
rz¹cy i ca³y Koœció³ wci¹¿ na nowo czerpi¹ moc
wiary, nadziei i mi³oœci”4.

„Cieszê siê, ¿e ta pobo¿na praktyka, aby co-
dziennie w miesi¹cu czerwcu odmawiaæ albo œpie-
waæ Litaniê do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
jest w Polsce taka ¿ywa i ci¹gle podtrzymywana!”5.

„Przybli¿ajcie do «tego Ÿród³a ¿ycia i œwiêto-
œci» osoby, rodziny, wspólnoty parafialne, œrodo-
wiska, aby mog³y z niego czerpaæ «niezg³êbione
bogactwo Chrystusa» (Ef 3, 8)”6.

„Czciciele Serca Jezusowego staj¹ siê ludŸmi
wra¿liwego sumienia. A kiedy dane im jest trwale



obcowaæ z Sercem naszego Pana i Mistrza, roz-
budza siê w nich tak¿e potrzeba wynagrodzenia
za grzechy œwiata, za obojêtnoœæ tylu serc, za
w³asne zaniedbania. O jak¿e bardzo potrzebny jest
w Koœciele ten zastêp serc czuwaj¹cych, dziêki
którym mi³oœæ Serca Bo¿ego nie pozostanie osa-
motniona i nieodwzajemniona!”7.




