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WPROWADZeNIe

Jan Paweł II w roku 1999, w Orędziu na 
stulecie poświęcenia ludzkości Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa, którego doko-
nał papież Leon XIII w roku 18991, bardzo 
wyraźnie podkreśla, że ta radosna rocznica 
jest niezwykle stosowną sposobnością do re-
fleksji nad znaczeniem i nad wartością tego 
doniosłego aktu dokonanego przez Kościół. 
Powołując się na encyklikę Leona XIII, to po-
święcenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa uznaje za koronę i szczyt 
wszystkich hołdów, jakie kiedykolwiek były 
Sercu Jezusa oddawane, „jest aktem należ-
nym Chrystusowi, Odkupicielowi rodzaju 
ludzkiego, ze względu na to, kim jest sam 
w sobie i czego dokonał dla dobra wszyst-
kich ludzi. Skoro chrześcijanin dostrzega 
w Sercu Jezusa symbol i żywy  wizerunek 
nieskończonej miłości Chrystusa, która ze 

1 Por. Bóg objawia swą miłość w Sercu Jezusa – Orędzie 
Jana Pawła II na stulecie poświęcenia ludzkości Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa, w: Serce Jezusa w do-
kumentach Kościoła, zebrał, opracował i wprowadzeniem 
opatrzył ks. Leszek Poleszak SCJ, Wyd. Księży Sercanów, 
Kraków 2006, s. 482-488.
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swej natury przynagla do wzajemnej miło-
ści, musi też odczuwać potrzebę osobistego 
udziału w dziele zbawienia”2.

„W kulcie Serca Jezusa – mówi dalej Jan 
Paweł II – zyskało realną formę prorocze 
słowo przypomniane przez św. Jana: «Będą 
patrzeć na Tego, którego przebili» (J 19, 37; 
por. Za 12, 10). Jest to spojrzenie kontem-
placyjne, które stara się przeniknąć do głę-
bi uczucia Chrystusa, prawdziwego Boga 
i prawdziwego Człowieka. W tym kulcie 
człowiek wierzący mocniej i głębiej przyj-
muje tajemnicę wcielenia, przez którą Sło-
wo stało się solidarne z ludźmi, aby dać 
świadectwo, że Ojciec ich poszukuje”3.

W świetle fragmentarycznej wypowiedzi 
Ojca Świętego nie dziwi, że wielu czcicieli 
Najświętszego Serca Jezusa wyrażało życze-
nie, by ze względu na doniosłość Dzieła Oso-
bistego Poświęcenia się Najświętszemu 
Sercu Jezusa zapoznać czytelników z jego 
historią i aktualnością. Zresztą podobne 
pragnienie wyrażał już wcześniej właś nie 
Jan Paweł II jeszcze jako Karol kard. Wojty-
ła w trosce, aby to Dzieło zrodzone w Polsce 
w okresie II wojny światowej nie tylko nie 
uległo zapomnieniu, ale wręcz nabrało życia.

2 Tamże, s. 482-483.
3 Tamże, s. 486.



7

Należy zauważyć, że rozróżniamy historię 
Idei i historię Dzieła. Początek Idei, jak 
ją dziś pojmujemy, datuje się na dzień 27 
grudnia 1673 roku, kiedy to miały miejsce 
objawienia się Serca Jezusa św. Małgo-
rzacie Marii Alacoque w Paray-le-Monial, 
natomiast Dzieło zostało zapoczątkowane 
dopiero jesienią roku 1941.

Porównując „Dzieło Osobistego Poświęce-
nia się Najświętszemu Sercu Jezusa” z Apo-
stolstwem Modlitwy lub Strażą Honorową 
Najświętszego Serca Jezusa należy podkre-
ślić, że „Dzieło Osobistego Poświęcenia się 
Najświętszemu Sercu Jezusa” różni się od 
tamtych dwóch praktyk religijnych oraz 
stanowi zupełnie osobny strumień, który – 
podobnie jak i tamte – wytrysnął niejako 
z Najświętszego Serca Jezusa celem rato-
wania i uświęcenia wielu dusz ludzkich.

„Osobiste poświęcenie się” jako Idea jest 
o wiele starsza zarówno od Apostolstwa Mo-
dlitwy, jak i Straży Honorowej. Apostolstwo 
Modlitwy zrodziło się w gronie kleryków je-
zuickich we Francji w Vals, w roku 1844 
(czyli o 170 lat później niż „osobiste poświę-
cenie się”), potem rozwinął je o. Henryk Ra-
miére SJ w roku18574. 

4 „Z ideą Apostolstwa Modlitwy wystąpił na konferencji 
młodzieży zakonnej w 1844 roku F. Gautrelet SJ, a roz-
winął ją i nadał ramy organizacyjne H.M.F. Ramière SJ, 
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Twórczynią zaś jeszcze później po-
wstałej Straży Honorowej była s. Maria 
od Najświętszego Serca Jezusa, wizytka 
w Bourg-en-Bresse5.

Osobiste poświęcenie się Sercu Jezusa 
jako Dzieło, zaistniało dopiero w czasie 
II wojny światowej w roku 1941 – i to na 
razie tylko w Polsce – a powstało jako Dzieło 
Mężczyzn. Bezpośrednio po II wojnie świato-
wej założyciele Dzieła wydali szereg książe-
czek i broszur np. opracowanie: Nowe Dzieło 
Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce6. 
W latach sześćdziesiątych opracowano szer-
szą informację na ten temat, która z racji 
cenzury czasów komunizmu nie mogła jed-
nak oficjalnie ukazać się drukiem7.

który w książce L’Apostolat de la Prière (1859) podał pod-
stawy teologiczne Apostolstwa Modlitwy oraz założył jej 
organ Messager du Coeur de Jésus. Zob. Encyklopedia 
wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, 
oprac. Ludwik Grzebień SJ przy współpracy zespołu je-
zuitów, Kraków 2004, s. 13.
5 We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 
1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku 
została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat póź-
niej jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświetszego 
Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była wizytka s. Maria 
od Najświętszego Serca Pana Jezusa, por. <http://soplan-
dia.fm.interia.pl/glos/shnspj.html> dostęp: 2013.02.18.
6 Nowe Dzieło Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce, 
wydał Generalny Sekretariat Dzieła osobistego poświę-
cenia się Sercu Jezusa przy Kolegiacie św. Anny w Kra-
kowie, Kraków 1948.
7 Historia Idei i Dzieła osobistego poświęcenia się Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu, opracowanie anonimowe 
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W obecnym opracowaniu najpierw poda-
my treści związane z historią Idei w ujęciu 
św. Małgorzaty Marii, o odrodzeniu się tej 
Idei dzięki encyklikom papieskim, następ-
nie powiemy o wskrzeszeniu i konkretyzacji 
tej idei w Polsce (cz. I).

Z kolei omówimy w miarę dokładnie hi-
storię Dzieła, sekret jego powodzenia i na-
głe jego zahamowanie (cz. II). Wreszcie ob-
szernie przedstawimy aktualność Dzieła 
Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu 
Sercu Jezusa, sposób jego przeprowadzenia 
związane z nim obietnice i obowiązki, itp. 
(cz. III).

przez członków dzieła, Kraków 1936, Archiwum ojców 
paulinów w Krakowie – Skałka; odtąd stosować będziemy 
skrót Historia Idei i Dzieła, maszynopis.




