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PRZEDMOWA.

Przyszedłem  puścić ogień na 
ziem ię: a czegóż chcę jedno aby 
był zapalon? (Luk. XII 49).

Ł
!(^ześe Najsłodszego Serca Pana Jezusa
* z dniem każdym rozwija się przesła

wnie w Kościele bożym. Coraz też licz
niejsze pojawiają się w świecie naukowo- 
religijnym pisma i książki, roztrząsające 
ten przedmiot z wielką ścisłością naukową 
i ciepłem iście chrześcijańskiem, Francya, 
będąca kolebką tego nabożeństwa, złożyła 
pierwsza dowody czci Serca Jezusowego, 
a pod względem opisów nie dała się prze
ścignąć innym narodom. W  ślad za Fran- 
cyą postępują Niemcy, Hiszpanie, Anglicy 
i W łosi, którzy także nie mało dobrych 
i cennych o tym przedmiocie ogłosili ksią
żek. I nasza Polska nie ostatnie w tej 
mierze zajmuje miejsce. W  drukarniach 
0 0 . Pijarów i Jezuitów tłoczono już 
w X V III stuleciu książki nabożne i asce-1 
tyczne ku czci Serca Jezusowego. Obecnie |

*



„Posłaniec Apostolstwa Serca Jezusowego11, 
wydawany w Krakowie przez O. Michała 
Mycielskiego T. J . roznosi tą cześć po 
rozmaitych zakątkach świata, dokąd tylko 
„bieda Polska“ dotarła. Niedostawało nam 
dotąd w ojczystym języku treściwej i do
kładnej historyi o początkach i dalszym 
rozwoju nabożeństwa do Serca Jezuso
wego po różnych krajach, a przedewszyst- 
kiem na ziemi polskiej. Pragnąc temu 
brakowi jakkolwiek zaradzić, zabrałem się 
do napisania niniejszej książeczki treści
wie i jasno. Je s t to owoc długich poszu
kiwań i sumiennych badań. Służyć ona 
może nietylko do pobożnego czytania, ale 
przyda się wybornie jako podręcznik, dla 
kaznodziei, Serce Jezusowe swą wymową 
uczcić pragnących.

Daj Boże, aby ta  skromna rozmiarem 
książeczka, przyczyniła się choć w częśoi 
do rozkrzewienia i spotęgowania czci Naj
słodszego Serca Jezusowego, a w takim 
razie cel i zadanie tej drobnej pracy mo- j 
jej będą w zupełności osiągnięte.

Nowy Sącz, d. 15 stycznia 1892 r.



ROZDZIAŁ PIERW SZY.
Ślady czoi Serca Jezusowego w dawnyoh ohrześoijaństwa 

wiekach. 430 —  1657 r.

- A
'■ffako drobne ziarneczko rzucone na do- 

ł’ brą ziemię kiełkuje, rośnie i rozwija 
się w bujną roślinę a wreszcie w ogromne 
wyrasta drzewo — tak i nabożeństwo do 
Serca Jezusowego z początku drobne i pra
wie niedostrzegalne, za dni naszych doszło 
do wielkich rozmiarów, stało się wspóbią 
i .powszechną całego katolickiego świata 
własnością. Obecnie, dzięki gorliwości ta
kich papieży, jak  Benedykt X III , Bene
dykt XIV, Klemens X III , Pius VI, Pius 
IX  i Leon XIII, może ono wykazać liczny 
poczet zwolenników i wielbicieli SAVoich, 
już nie tylko w oświeconej Europie, lecz 
nawet w dalekiej Ameryce, napół dzikiej 
Azyi, Australii i Afryce, tak, że jego wspa
niały rozwój i rozkwit za dni naszych 
przyrównać można do drzewa nad ście
kami wód, którego owocami posilają prze
chodnie swe spragnione usta a wśród upa
łów słonecznych w jego cieniu spoczywają 
bezpiecznie.
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Dzieło to iście boże coraz to piękniej- j  
i  sze w duszach wiernych wydaje plony, 
j  opromieniając świat cały nadziemskiem 
j  swem światłem i ciepłem. Lecz zkądże to 
tak nagły i prawie cudowny jego rozkwit 
i rozwój w tych nowszych chrześcijaństwa 

I czasach V Zkąd ta cześć, jakiej powszechnie 
j za dni naszych zażywa V Zkąd ów rozgłos, 
j  jakiego w świecie katolickim z dniem ka- 
i żdym nabiera V Czyż ono jest może czemś 
zupełnie nowem w Kościele bożym? (idzie 
tam ! Sięga ono swym początkiem Gol- 

j goty, gdzie na krzyżu Bóg-człowiek dla 
zbawienia świata umierał. Zwisła już z ra
mienia głowa Jego najświętsza, a zbrojny 

I żołnierz rzj^mski, imieniem Longin, aby 
się przekonać o śmierci skazańca, włócznią 
otwiera bok Jezusowy, a z otwartego boku 
Jego, natychmiast wyszła krew i w oda '),

! snać dlatego, abyśmy mogli czerpać wody 
|z  radością ze zdrojów Zbawicielowych2), 
jak to na VII wieków przed tem przepo
wiedział prorok Izajasz.

Cóż innego znaczy to otworzenie boku 
Jezusowego, jeśli nie zranienie Serca Jego,

| pyta uczony kardynał Grerdil ? 3) Sam zre
sztą Jan  św., naoczny Ukrzyżowania świa- {

') Jan X IX —34. ‘) Izaj. X 1 I -3 . 
tatio in  bullam „Auctorem Fidei“.

A
« * •-------------------------------------------

3) Anno-

-<**
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dek, pierwszym był miłośnikiem i wielbi-! 
cielem Jezusowego Serca, skoro opisując 

! Ostatnią Wieczerzę, nie o kim innym, ale ;
o sobie samym te ważne położył słow a: 

i  „Był jeden z uczniów Jego, siedzący na 
łonie Jezusowem , którego miłował Jezus. 
On tedy położywszy się na piersiach J e - ! 
zusowych , rzekł Mu: Panie kto je s t? 11').I

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że j 
z tej to miłości Serca Jezusowego zaczer- j 

I pnął Jan  św. owę głęboką znajomość bó-j 
stwa Chrystusowego i ów zarazem polot 

I myśli, odróżniający go znacznie od spo-1 

j sobu pisania innych Ewangelistów, jak  to j 
| już św. Augustyn trafnie był zauw ażył2), 
a za nim złotousty Piotr Skarga powtó
rzył, mówiąc: „O wiecznym z Ojca ro
dzaju Pana naszego, wielkim i dziwnym, j  
nie śmieli pisać inni trzej Ewangeliści:) 
M ateusz, Marek i Łukasz św. Sam ten I 

j  Jan, wysoko latający orzeł, tego się ważył 
j  w tej dzisiejszej Ewangelii, którą od tego 
j  począł: „Na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga, a Bogiem było Słowou 3).

Na Sercu Jezusowem znalazł objawienie j 
tej definicyi Boga: Bóg jest miłością. Na 
Sercu Jezusowem nauczył się wielkiej

') Jan X III—23, 25. 2) la  Joannein Tract. 36.!
13) Kazanie na Boże Narodzenie.

--------------------------- --- --- ^



r ------------ — - 7  ■ ; —  1

; a trudnej umiejętności przenikania i na- j 
1 wracania serc ludzkich.

W  pierwszych zaraz wiekach chrześci
jań s tw a  napotykamy nie rzadko w pismach |
I natchnionych Ojców Kościoła, wyrażenia 
i całe ustępy, świadczące o tej czci, jaką j 
byli dla boskiego Serca przejęci i tej I 
żarliwości, z jaką pragnęli uwielbić Je j 

| przed światem. Tak między innymi św. I 
A ugustyn, biskup z H ippony ') (f 4BO), j 

[ jeden z pierwszorzędnych Ojców Kościoła, 
wyraźnie wspom ina: „Longin otworzył dla j 
mnie bok Chrystusów włócznią, a ja  wsze-1 

i dłem i spoczywam tamże bezpiecznie1* 2). i 
I niech nas nie dziwi to mistyczne wyra- j 

I żenie jego. Św. Augustyn bowiem przez ; 
lat wiele błąkał się po manowcach grze- 

; chu a przez lat dziewięć grzązł w błędach 
i Manichejskiej sekty, i czuł to dobrze, że 
j „niespokojne jest serce jego dopóki nie 
■ odpocznie w Panu11. To też wreszcie na
wróciwszy się szczerze do B oga, dopiero 

| w Najśw. Sercu Zbawiciela znalazł schro
nienie swoje bezpieczne, mówiąc: Longin 
otworzył dla mnie bok Chrystusów włó-

') Starożytne miasto w  Afryce nad morzem  
Sródziemnem.

2) Longinus aperuit mihi latus Christi lancea, 
et ego intravi, et ibi requiesco securus. Zob.

1 Manuale cap. X X III.



cznią, a ja  wszedłem i spoczywam tamże 
bezpiecznie. A gdzieindziej znów tak się 
odzywa: „Każdy naród, każdy język nie-; 
chaj wyznaje i mówi: „Kochajmy zawsze, j 
kochajmy Serce Najsłodszego Jezu sa .!
O Serce zdroju żywej wody, daj mi pić 
tego uzdrawiającego napoju, który z Cie
bie wytryska11.

Święty Anzelm, arcybiskup Kantuaryj- 
ski (f 1109), nazwany Ojcem teologii scho- 
lastycznej, tak się modli: „O miłości mego 
serca, o dobry Jezu , o kochający Jezu! 
Cóż Ci ofiaruję, cóż za Ciebie wycierpię, 
któryś tyle za mnie cierpiał? Tyś wydał 
się za mnie wszystek, i wszystko co we 
mnie je s t dobrego, to Twoja praca. K u
piłeś duszę moją, kupiłeś ciało moje, ku
piłeś mnie sobie na niewolnika; Twoim 
więc jestem  z ciałem i duszą, oboje w i-! 
nienem za Cię położyć. Kochać Cię więc 
będę z całej mej duszy, służyć Ci będę 
całem mem ciałem. Otworzyła włócznia 
Serce Twoje, otworzę i ja  serce moje wy
znaniem win moich i do ran Jego się przy-1 
znam. Żelazo męki Twej niechaj przebije 
duszę m oją“ ■).

Sw. Bernard opat klasztoru Clairveaux 
(Jasna dolina), dla wielkiego daru'wymowy

*) Sermo de Passione Domini. 

t p --------------------------------------------------------4 $
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I ’ t f
nazwany doktorem miodopłynnym (f 115B), 

j wypowiada w homilii I II  de Passione Do- 
\ mini pełne słodyczy o Sercu Jezusowem 
j słowa, których Kościół użył później w li
turgicznych pacierzach święta Serca J e- 

jzusowego: „Ponieważ raz, mówi on, przy- 
j szliśmy do Najsłodszego Serca Jezusowego 
i dobrze nam tu być, nie dajmy się łatwo 

i oderwać od Niego, o którem napisano jest: 
j „Którzy Cię odstępują, na ziemi napisani 
! będą“ '). Gdzież zaś napisani będą, którzy 
ido Niego przystępują? Ty sam naucz nas. 
j Ty powiedziałeś przystępującym do Cie
bie: „Weselcie się, że imiona wasze na- 

I pisane są w niebiesiech2). Przystąpmy 
więc do Ciebie, i weselić i radować się 

i będziemy w Tobie, pomni na Serce Twoje.
0  jak  dobrze i jak  słodko mieszkać w Sercu 
tem. Owszem dam raczej wszystko, wszy
stkie myśli i afekta serca zamienię, wszy-

! stko myślenie moje poruczając Sercu Je- 
J zusowemu, i niezawodnie Ono mnie na- 
i karmi. O nad wszystkie piękności nąjśli-
1 ozniejszy Jezu, „jeszcze więcej obmyj mię 
od nieprawości mojej i od grzechu mego 
oczyść mię“ 3), abym oczyszczony przez 
Ciebie do Ciebie Najświętszego mógł przy-

Jerem. X V I I - 13. 2) Łuk. X - 2 0 .  
•') Psalm L—4.



stąpić i w Sercu Twojem po wszystkie 
dni życia mojego zasłużył mieszkać. Na 
to zranione zostało Serce Twoje, abyśmy 
w Niem i w Tobie od zewnętrznych nie
pokojów uwolnieni, mieszkać mogli. Nie 
mniej i dlatego zranione zostało, ażebyśmy 
przez tę widomą ranę poznali niewidomą, 
którą Ci miłość zadała. Jakże ten ogień 
miłości lepiej mógł się objawić, jeżeli nie 
przez to, że nie tylko ciało ale i samo 
Serce włócznią zranić pozwolił? Cielesna 
więc rana, ranę duchową ukazuje. Któżby 
owego Serca tak zranionego nie miłował? 
Któżby miłującemu taką miłością się nie 
odwzajemniał? Któżby do Serca tak czy
stego się nie przytulił? O biegnijmy do 
Niego, pókiśmy jeszcze w tem ciele, od
dawajmy Mu miłość za miłość, rzućmy 
się w objęcia Tego, który dla nas był 
zraniony, którego ręce i nogi bok i Serce, 
katy bezbożne przebiły; stójmy i cze
kajmy, aż On nasze serce, dotąd jeszcze 
nieczułe i twarde, skrępuje więzami mi
łości i jej strzałami przeszyje“.

Św. Bonawentura kardynał biskup Al- 
baneński (f 1274), Ojciec i doktor sera- 
ficzny Kościoła, rozmyślając o przebiciu 
włócznią boku Jezusowego, świętą niejako

[przejmuje się zazdrością kiedy powiada:
! „O szczęśliwa włócznio, któraś zasłużyła

«t> ------ -— _____---------------- --------------- 4 $
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tego rodzaju otwór uczynić. Gdybym ja  
był na miejscu twojem, niechciałbym nigdy 
wyuiść z Niego, lecz powiedziałbym z psal- 

|m istą: „To odpocznienie moje na wieki 
! wieków: tu  mieszkać będę, bom je  obrał '). 
j  O duszo oziębła czyż możesz się jeszcze 
i dłużej ociągać? Oto Oblubieniec twój Naj
słodszy Jezus pragnie cię przyjąć w obję- 

I cia swoje i złożyć pocałunek na ustach 
twoich, a ty nie kwapisz się do Niego? 
Ze zbytniej miłości pozwolił sobie bok 
otworzyć, aby ci oddać Serce swoje. Tam 
jako synogarlica twe płody czystej miło
ści ukrywaj, tam usta przykładaj, ażebyś 
piła ze źródeł Zbawicielowycliu 2).

Długo, potrzebaby przytaczać słowa wielu 
innych Św iętych, na wskróś przejętych 
czcią Najśw. Serca, zanim jeszcze to na
bożeństwo światu całemu objawionem zo
stało. Dla krótkości wymienię tu ty lk o : 
św. Piotra Damiana f  1226, św. Lutgardę 
Tungreńską f  1246, św. G ertrudę3) f  1334, 
św. Teresę f  1582, św. Alojzego Gonzagę 
f  1691, bł. P iotra Kanizyusza f  1597, św. 
Magdalenę de Pazzis f  1607, św. Różę 
Limańską f  1617, św. Franciszka Salezego

') Psalm  C X X X I— 14.
5) D e stimul. div. amor. parte I, cap. 1.
3) Zobacz uzupełnienia na końcu Nr. 1.



f  1622. Oprócz tych Świętych, wielu po
bożnych a uczonych pisarzy i wykładaczy 
pisma św. jak : Jana Lanspergiusza f  1539, 
Ludwika Blozyusza f  1566, Antoniego 
Graudier f  1622, Ludwika de Ponte f  1624, 
Korneliusza a Lapide f  1637, Saint-Jure 
f  1657. Z dat powyższych chronologicznie j  
zestawionych, czytelnik łatwo poznać może, 
że cześć Serca Jezusowego, tu  i owdzie 
pomiędzy ludźmi świątobliwymi już od 
dawna znaną być musiała (ohociaż jeszcze, 
nie ujęta w tę formę, w jakiej później j  
w ystąpiła), skoro niektórzy z nich bez 
żadnego szczególniejszego zlecenia Bożego
o niej m ówili, a nawet osobne książki, 
pełne chrześcijańskiej wiary i pobożności
o tym przedmiocie napisali. Wszelako to 
wszystko nosiło na sobie cechę cichej, 
osobistej, jakby prywatnej pobożności.

Nadszedł wreszcie czas od opatrzności j 
bożej oznaczony, kiedy to nabożeństwo, i 
dotąd niby wątła roślinka w ukryciu i nie- { 
widocznie kiełkująca, w prześliczny oka-1 

zały kwiat wyróść a cały katolicki świat 
do siebie pociągnąć miało. Rozchodziło 
się jeszcze o narzędzie opatrznościowe, 
zdolne do spełnienia wysokich zamiarów | 

j bożych, a jak zwyczajnie tak i tym ra-j 
I zem „wybrał Bóg głupstwa św iata, a b y ;
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zawstydził m ądre: a mdłe świata Bóg i 
w ybrał, aby zawstydził mocne“, iż użyję 
słów Apostoła Narodów :). Jak  niegdyś 
w X III wieku do zaprowadzenia uroczy- j 
stości Bożego Ciała nie użył Pan Bóg za 
narzędzie ani Ludwika IX  świątobliwego [ 
króla francuskiego, ani też znakom itych! 
teologów : św. Tomasza z Akwinu lub Bo
nawentury, ale Julianny, ubożuchnej i nie
znanej światu zakonnicy klasztoru w Mont- 
Cornillon blisko Leodyum w Belgii; tak 
też podobnie w X V II wieku rozkrzewie- 
nia nabożeństwa do Serca Jezusowego nie 
poruczył Zbawiciel ani św. Franciszkowi 
Salezemu, uczonemu biskupowi Genew
skiemu , ani też innemu dostojnikowi ko
ścielnemu, ale jednej z najuboższych i naj
pokorniejszych swych córek z zakonu Na
wiedzenia Najśw. Maryi Panny — bł. Mał
gorzacie Maryi Alacoque. Z tą to wybraną 
Duszą i jej zgromadzeniem, w którem lat
19 świątobliwie przeżyła , bliżej nam się 
teraz zapoznać potrzeba.

') 1 (lo Korynt,. 1—27.

-  12 -
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ROZDZIAŁ DRUGI.
Zaszczytne powołanie bl. Małgorzaty Alaooijue. 

Potrójne jej objawienie o nabożeństwie do Seroa Jezuso
wego, 1647— 1675,

9

' w e  wschodniej Francyi niedaleko gra- 
; nicy szwajcarskiej, w departamencie 

Saony i Ligery leży miasteczko Paray-le- 
Monial, którego sława głośną jest dzisiaj 
już w całym katolickim świecie. Ozdobą 
miasta i świadkiem jego starożytności, 
jest wielki i ładny kościół benedyktyński 
w stylu gotyckim, obecnie farny, wznie
siony w X III  wieku za staraniem św. Hu
gona opata z pobliskiego Kluniaku (Clu- 

i niacum). Opodal od niego istnieje już od 
r. 1632 klasztor zakonnic Nawiedzenia 
Najśw. Maryi Panny czyli W izytek. Już 
od początku założenia jego, niejedna du
sza stroniąca od zgiełku i wrzawy świa- 

| towej a pragnąca iśó drogą ubogiego i bo- 
I gomyślnego żywota, do furty jego zako- 
I łatała i wnet poza kratą dla świata na 
zawsze zniknęła, ażeby w owym przybytku 
ewangelicznej doskonałości, odtąd Chry
stusowi , dusz nieskalanych Oblubieńcowi, 
żyć i Jem u wyłącznie służyć mogła. W  po-

*
9»  ---------- :— --------------------- -----------m



dobnym zamiarze zdążała d. 25 maja 1671 
r. ku furcie Panien W izytek Małgorzata 
Alacoque, przyszła apostołka nabożeństwa 
do Serca Jezusowego. Zewnętrzna jej po
stać niezwykłą ożywiona radością, zwró
ciła uwagę przechodniów, którzy patrząc 
na tę hożą panienkę, pytali żartobliw ie: 
Azali i ona zakonnicą zostanie ? Ta swo
boda i wesołość, była przeczuciem słod
kiej nadziei, iż poza furtą uczuje swą du
szę uspokojoną, i zanuci z prorokiem: 
„Odmieniłeś mi płacz mój w wesele: zdar
łeś wór mój, a oblokłeś mię weselem“ 1). 
Zakon Panien W izytek przez nią dopiero 
miał się stać tem, do czego według za
miarów mądrości bożej był przeznaczo
nym 7— szkołą miłości i czci Najsłodszego 
Serca Pana Jezusa.

W  roku 1615 św. Franciszek Salezy, 
biskup Genewski, założył był wspólnie ze 
św. Joanną Franciszką Frem iot de Chan- 
tal zakon Nawiedzenia Maryi, lecz jak  się 
sam później o tem nieraz żartobliwie wy
rażał, bynajmniej sobie na nazwę założy
ciela nie zasłużył, a to dlatego, że to wszy
stko, czego uczynić nie chciał, uczynił, 
a co zamierzał wykonać, nie w ykonał2).

Psalm X X IX — 12.
Esprit de S. Franęois de Sales. Mignę T. II.

p. 78.

i i*-
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W  istocie lubo mąż ten święty zamierzał 
; z Panien W izytek uformować dla Kościoła j 
zakon podobnie czynny, jak  za dni na- 

j  szych Siostry Miłosierdzia, poświęcające' 
się po szpitalach posłudze chorych, to je- j 

; dnak zbiegiem różnych okoliczności, W i-1 
zytki stały się zakonem wychowawczym, 
a niebawem przeznaczonem im było apo
stolstwo czci Najsłodszego Serca. W  prze
widzeniu tego chlubnego przeznaczenia 
nazywał św. Franciszek Salezy w swoich 
pismach i listach Siostry W izytki nie ina
czej tylko wielbicielkami i córkami Najśw. 
Serca. Zakon Nawiedzenia zowie dziełem 
Serc Jezusa i Maryi, to też nie dziw, źe 
za fundament życia duchowego temu zgro
madzeniu naznaczył pokorę i łagodność — 
dwie cnoty najbardziej właściwe boskiemu 
Sercu. Za godło zaś samo Najsłodsze Serce 
przebite dwiema strzałami, otoczone wień
cem cierniowym, nie bez osobliwszego 
natchnienia bożego, które d. 1 0  czerwca 

(1611 r., w piątek po oktawie Bożego Cia
ła, od Boga był otrzymał, jak  o tem sam 

; później przed św. Franciszką de Chantal 
i listownie się zwierzył *). Wszelako speł
nienie tych zamiarów bożych odwlokło 

i się do czasu wstąpienia bł. Małgorzaty

j ') Daniel, H istorya bl. Małgorzaty Maryi str. 40.

I » -----  -------------  - 4
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Ho zgromadzenia Panien W izytek 20 czer- 
j  woa 1671 r. Kiedy Błogosławiona jeszcze) 
| w gronie nowicyuszek przebyw ała, świą
tobliwa siostra Joanna Benigna (rojos, 
prosta konwerska klasztoru Turyńskiego 
wyraźnie przepowiadała, że Małgorzata 

j Alacoque jest osobą, przez którą Bóg zo
stanie uwielbiony i która zaprowadzi w Ko- j 
ściele nabożeństwo bardzo pożyteczne ').

Przyszła ona na świat 22 lipca 1647 
| z niezamożnych wprawdzie, ale bogoboj
nych i powszechnie szanowanych rodziców 
w wiosce Lanthecourt, parafii Verosvre, 
dyecezyi augustoduneńskiej (Autun) w Bur- 
gundyi francuskiej. Całym jej posagiem 
i zasobem, oprócz niewinnie spędzonej 
młodości, było nadzwyczaj szczęśliwe uspo
sobienie charakteru, spokoj ny i j asny umysł, 
zdrowy o rzeczach sąd, i prawdziwie szla
chetne, sposobne do wszelkiej cnoty serce.

' Piękne to i znakomite bez wątpienia za- 
I lety, lecz niedostateczne jeszcze do speł- 
j nienia tak rzadkiej i wyjątkowej w Ko- 
I ściele bożym missyi. Bóg więc sam mu- 
1 siał przyłożyć ręki do dzieła, aby swoje 
przyszłe narzędzie odpowiednio i umieję
tnie wydoskonalić. To też już od pier
wszego prawie dnia jej zakonnego życia

l) Daniel, str. 43.



—  17

zaszczycał ją  Zbawiciel wyjątkowemi ła
skami ; obsypywał jej duszę najsłodszemi I 
pociechami, pod wpływem których wyra- 

i żała swą radość wierszami, nie arty sty -' 
cznemi wprawdzie, ale nie bez wdzięku, 
na jakie zdobyć się mogła:

Choćby mnie w mojem uczuciu ścigali,
I coraz now e wym yślali męki,
Nikt mnie od m ego B oga nie oddali,
Nikt mnie nie wydrze z mego Ojca ręki.
Im w iększa gorycz dni moje zatruwa,
Tem silniej On mnie do siebie przykuwa.

Tym sposobem wprowadzał ją  Zbawi- 
j  ciel powoli do „królewskiej szkoły swo- 
jego Sercau. W  niej to trzy przedewszy- 
stkiem piękne cnoty dobrze sobie przy- 

! swoić umiała, to j e s t : skupienie i złącze- 1 

nie ducha przez modlitwę z Bogiem — 
zaparcie się woli własnej i oderwanie serca j 

i od wszystkich rzeczy ziemskich — wre
szcie ochotne znoszenie i zamiłowanie 
krzyża i cierpień. Ze zaś tej nauce Bło
gosławiona jak  najwierniej odpowiadała 
i najpomyślniejszy z niej odniosła owoc, 
świadczy o tem Matka de Saumaise, jej i 
długoletnia przełożona, następującemi sło
wy: „Zapewnić mogę, źe w przeciągu lat j 
sześciu, podczas których znałam siostrę 
naszą Małgorzatę Maryę, nie dostrzegłam, i 
aby kiedykolwiek zaniedbała się w wyko-

A
#*>...................... ------------— ■— :-------- -------£$#
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naniu obietnicy, danej przy profesyi za
konnej, iż Bóg sam będzie panował w jej 
duszy przedewszystkiem, nad wszystko 
i we wszystkiem. Ta zaś wierność zjednała 
jej u bożej dpbroci nadzwyczajne łaski i 
i dary, skutkiem których tak gorąco pra 
gnęła upokorzenia, cierpień i krzyżów, iż I 
bez przesady powiedzieć można, że naj
ambitniejszy człowiek nie tak chciwie po
żąda zaszczytów i sławy, jak  ona pragnęła 
cierpień, któremi wielce się radowała, lubo 
je  czuła dotkliwie11 ').

W  takiej to „królewskiej szkole pokory 
i umartwienia11 przygotowana i należy
cie wyćwiczona Małgorzata Alacoque, za
szczyconą została potrójnem objawieniem, 
które w dalszym rozwoju czci Najśw. 
Serca ma doniosłość i znaczenie wielkie. 
Pierwsze z nich nastąpiło w rok po jej 
profesyi zakonnej d. 27 grud. 1673 r. Za
topionej w modlitwie ukazuje się Zbawi
ciel w takiej postawie, w jakiej Gro teraz 
zwyczajnie na obrazach przedstawiamy, 
temi do niej przemawiając słowy: „Nie 
mogę już dłużej ukryć żaru miłości w pier
siach moich ku niewdzięcznym ludziom — 
muszę im objawić skarby mojego Serca, 
aby ich od niechybnej ocalić zaguby —

') Daniel, str. 81.
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ciebie zaś za narzędzie do tego obieram | 
i przeznaczam14. W  rok potem w piątek 
po Bożem Ciele 1674, nastąpiło drugie 
objawienie. Po raz pierwszy skarżył się 
boski Zbawiciel na niewdzięczność i nie- 
czułość ludzką. Żądał następnie, aby to 
Serce, „które tak  ludzi umiłowałoa nare
szcie poznanem i ukochanem zostało. Trze
cie i najwięcej nas obchodzące objawie
nie miało miejsce d. 16 czerwca 1675 
w niedzielę wśród oktawy Bożego Ciała. 
Przepędzając według zwyczaju swego czas 
przed Najśw. Sakramentem, ujrzała Zba
wiciela w takiej samej, co dwa razy przed
tem, postaci, który wymagał osobnego 
święta ku czci swojego Serca w piątek 
po oktawie Bożego Ciała, obiecując zle
wać potoki łask swoich na posłusznych 
głosowi Jego i Jego służebnicy.

Oto potrójne objawienie, noszące na 
sobie jedno i to samo piętno, a odsłania
jące stopniowo i coraz to z większą do
kładnością całą istotę, przedmiot i pobudki 
naglące nas do czci Najśw. Serca. Co wię
cej, całe to jej opowiadanie, od Kościoła 
św. długo, pilnie i surowo roztrząsane 
a w końcu najzupełniej potwierdzone i po
chwalone, tak  jest proste, szczere i po
korne, iż o prawdziwości i wiarogodności
jego ani na chwilę wątpić nie wypada.
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I Tego bowiem, co się sprzeciwia wierze 
lub dobrym obyczajom, Kościół ani po- 

j  chwała, ani zamilcza, ani czyni, jako na-! 
ucza Augustyn święty l).

To więc nabożeństwo w Kościele kato- j 
liokim zaprowadzić i z niem wiernych 
bliżej zapoznać, było żywotnem zadaniem 
Błogosławionej. Zaiste wielkie to i nader 
zaszczytne zadanie, t odróżniające bł. Mał

g o rza tę  od innych Świętych, a zbliżające 
ją  bezpośrednio do słodkiej tajemnicy 
Najśw. Serca P. Jezusa. Jej stanowisko 
pod tym względem było całkiem odrębne,

| wybitne, nowe, jak  się sam Kościół św. 
w mszalnej modlitwie na jej uroczystość 

I jasno o tem wyraża; żyła niem odtąd i od
dychała prawie jedynie; słowem i pismem 

i usiłowała wszystkich, którzy z nią w bliż- 
| szej styczności byli, ze czcią Serca Jezu-i 
! sowego dokładnie poznajomić i dla Niego 
ich pozyskać. To też nie ma prawie stron
nicy w jej obszernym zbiorze listów, gdzieby 

| w najwymowniejszych, pełnych religijnego , 
\ nastroju słowach o Niem nie wspominała2). I

') Quae sunt contra fidem vel bonam vitam, 
E cclesia non approbat, nec tacet, nec facit. (Ep. 
55. al. 11!).)

2) Za staraniem W izytek z P aray-le-M onial 
w yszła w Paryżu 1876 r. obszerna biografia bł. 
M ałgorzaty: vie et Oeuvres de la bienheureuse
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W szystkie swoje modły i z rezygnacyą 
iście heroiczną znoszone cierpienia w tej 
wyłącznie intencyi ofiarowała Bogu, ażeby 
panowanie boskiego Serca podnieść i ugrun
tować po całym świecie. Nie można jej 
też było większej sprawić pociechy, jak  
kiedy okazywano przychylne usposobienie 
dla jej ulubionego nabożeństwa, a prze
ciwnie nic ją  tak nie martwiło, jak  kiedy 
je j szczere zamiary przysłużenia się chwale 
Bożej na mnogie napotykały trudności.

ROZDZIAŁ TRZECI.
Przeszkody, na jakie napotykało nabożeństwo do Sowa 

Jezusowego w czasie rozwoju swego. 1677— 1794 r.

k
Kzecz to charakterystyczna, że na pier

wsze przeszkody natrafiła błog. Mał
gorzata (lf>77 r.) w samym zakonie Na
wiedzenia, który przecież bądź co bądź

Marguerite — Marie Alacoque. W  tom ie I o 040 
stron., streszczony jest żyw ot Błogosławionej po
dług dokum entów współczesnych i wiarogodnych. 
Tom II o 618 stron m ieści w sobie jej ascety
czne pisma i 135 listów  o nabożeństwie do Ser- 

i ca Jezusow ego.

£ » — ------- ----------------------
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do tego był przeznaczonym, ażeby podzie
la! z nią wspaniałe posłannictwo boże. Po- 

i wodem tego oporu nie była bynajmniej 
i nieroztropna i porywcza gorliwość Błogo
sławionej w spełnianiu powierzonej sobie 
od Boga m issyi; przeciwnie było to dla 
niej nie małą przykrością, że tak nadzwy
czajne posłannictwo P. Bóg jej porucza. 
To też tylko przy nadarzającej się spo
sobności odzywała się przed swemi sio- 

i  strami zakonnemi o tem nabożeństwie, 
stanowczo twierdząc, iż ono do nabycia 
prawdziwej doskonałości jest wyśmienitym 
środkiem. Może w klasztorze w Paray-le- 
Monial nie kwitnęła karność i gorliwość 
pierwotna? I  to nie. Klasztor w Paray-le- 
Monial cieszył się powszechnym szacun
kiem u obcych i u zakonnic; nie nazy
wano go inaczej, tylko „ukochanym Pa- 
ray“ albo „taborem przełożonych11 dla 
kwitnącej tamże wzajemnej miłości i ocho
czego posłuszeństwa.

Nie była też powodem owego oporu 
pogarda i lekceważenie cnót i pobożności 
naszej Błogosławionej. Wysoko bowiem 
ceniono jej cnoty — nazywano ją  świę
tą — ubiegano się o cząsteczkę z jej we
lonu, niby o kosztowną relikwię. Co wię
cej, powierzano jej najważniejsze urzędy 
zakonne: dozorozynipensyonarek, mistrzyni
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nowicyuszek, a po dwakroć urząd asysten
tki; noszono się nawet z myślą wybrania 
jej na przełożoną domu, ale wyprosiła 
sobie i wymodliła, u Boga uchylenie tego j  

krzyża. Pomimo tego wszystkiego nie u- 
stawało jednak ani się zmniejszało prze
ciwko niej i jej nabożeństwu pewne uprze
dzenie, które łatwo zresztą da się wytłu
maczyć.

O rzadkich przywilejach i łaskach, ja- 
kiemi P. Bóg zaszczycał tę wybraną du
szę, oprócz jej przełożonych, nikt nie wie
dział ani się domyślał; wszystko to okryte 
było grubą tajemnicą. Je j długie modlitwy 
wśród dnia i nocy, skupienie ducha w ka
żdej porze i przy każdem zajęciu za- j  
gadkowy ubytek i szybkie odzyskanie sił, 
na czem się sztuka lekarska wcale nie i 
zna ła ; dalej wiadomość o niektórych dro
bniejszych wykroczeniach i nadużyciach 
w gronie sióstr czasami się wydarzają- 

j  cych, o których Błogosławiona z wyraźnej i 
woli Zbawiciela swą przełożoną ostrzedz 
musiała; nareszcie wydalenie pewnej po- 
stulantki, której przyjęcie do zgromadze
nia tylkoby niełaskę możnej rodziny na 
zakon ściągnęło — wszystko to razem 
wzięte zakłócało spokojny tryb klasztor
nego pożycia, niepokoiło umysły, prowa
dziło do szemrania, nawet do powątpie-

-------------------------------------------------------------- — _  4
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j  wania i obawy, azali Małgorzata nie po
dlega złudzeniom złego ducha. I to było j 
głównym powodem, dlaczego nabożeństwo j 
do Najśw. Serca Jezusowego w samem 
gronie zakonnic Nawiedzenia na tak mno
gie i twarde z samego początku próby i  

wystawionem było, i dlaczego zapatrywa
no się na nie z takiem niedowierzaniem 
i uprzedzeniem pomimo tego, że św. za
łożyciel zgromadzenia Franciszek Salezy 
dość jasną o niem wzmiankę czyni.

Zaledwie ucichła ta  burza, i o nowem 
nabożeństwie rozeszła się wieść po świe- 

[ cie, aliści wnet posypały ,się przeciwko 
' niemu nowe zarzuty i podejrzenia. Spraw- 
capni tej nowej groźniejszej burzy, byli 
przed ewszystkiem Janseniści. Sekta ta, 
której ojcem Kornel Janseniusz, profesor 
akademii Lowańskiej 1680 r. a później 
biskup Ipreński, datuje swoje istnienie 
od r. 1640. W  gruncie rzeczy nie była 
ona czemś innem tylko kalwinizmem osło
nionym pozorami katolicyzmu, lubo nie 

I przyznawała się wcale do tego powino
wactwa. W net ona zalała całą Belgię, 
Holandyę, Niemcy i W łochy — i w chwili, 
kiedy w pismach Paschazego Quesnella 

[ (1671 r.) najwyższego dosięgła szczytu, 
przypada właśnie epoka pierwszych za- 

i  wiązków nabożeństwa do Najśw. Serca

----------  4$
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P. Jezusa. Było ono wyśmienicie ocl opa
trzności bożej obmyślanym środkiem i silną j  

zarazem tam ą przeciwko spustoszeniu, ja 
kie ta sekta szerzyła dokoła. Zrozumieli 
to dobrze Janseniści i dlatego objawy 
tego nabożeństwa bacznem śledzili okiem 
i śpieszno im było, już w pierwszym za- j 
wiązku jego, osławić takowe, zohydzić, | 
i tym sposobem raz na zawsze podkopać j 
i obalić. Zawsze ci sekciarze deptali z po
gardą to wszystko, co tylko nosiło na 
sobie cechę katolicyzmu i wewnętrznej 
pobożności. Uważali i słusznie cześć 
Serca Jezusowego, jako symbolu nieskoń
czonej miłości Boga — Człowieka dla 
ludzi, za uroczyste zaprzeczenie błędnych 
swych doktryn o usprawiedliwieniu, a czę
ste przystępowanie do komunii św., które 
to nabożeństwo iisilnie poleca, za protest | 
przeciw jansenistowskiej metodzie wstrzy
mywania się od komunii św latami ca- 
łemi, pod pozorem, że człowiek do niej 
należycie nigdy przygotować się nie może. 
Wreszcie cnoty, które to nowe nabożeń
stwo wiernym zalecało: czynna miłość 
bliźniego, pokora i prostota w służbie 
bożej, były potępieniem pychy, uporu 
i obłudnej surowości tych sekciarzy.

Prawda, że przeciwko Jansenistom  wy
stąpiło niebawem wielu gorliwych kardy-

J!)
4 0



I nałów, jak  Boschi i Gerdii; jak  biskupi: 
św. Alfons de Liguory, Vanucci i Fumel; 
Jezu ic i: Benedykt i Ferdynand Tetamus, 
Marques, Faure, Mozzi, Goldhagen, Schau- 
enburg i Heli, broniąc i rozszerzając cześć 
Serca Jezusowego z gorliwością apostol
ską, jak  o tem obszerniej w znakomitem 
dziele ks. Nillesa S. J . doczytać się mo
żna i). Ale zanim to nastąpiło, burza jan- 
senistowska miała czasu dosyć szumieć 
i szaleć przeciw nabożeństwu do Serca 
Jezusowego. Tak np. biskup z Konstan- 
c y i2) otrzymał już w r. 1674 od Klemen
sa X  breve, upoważniające go do wpro
wadzenia bractwa Serca Jez. w dyecezyi 
swojej. Z obawy atoli przed Jansenistami, 
przez lat 14 zwlekał z ogłoszeniem jego. 
W istocie zaraz po odczytaniu wspomnio- 
nego breve 25 stycznia 1688 r. podnieśli 
Janseniści przeciwko niemu swój g ło s3). 
Wiemy o tem z listów bł. Małgorzaty, 
która między innemi i to opowiada, 
że za poduszczeniem Jansenitów, wszy
stkim proboszczom miano zabronić zapro-

*) De rationibus testorum SS. Cordis Jesu et 
Purissimi Cordis Mariae. Oeniponte 1885, 2 vo- 
lum. edit. V.

J) Constances w Normandyi.
3) V ie et Oeuvres. T. II. str. 297, list 119 pi

sany do Matki de Saumaise pod d. 7 maja 1690.
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wadzenia nowych nabożeństw, a miano-1 

wicie do Najsł. Serca Jezusowego, druka
rzom zaś zakazano drukować książek o tym 
przedmiocie. W  miarę rozkrzewiania się 
nabożeństwa do Serca Jez. wzrastała ta 
kże przeciwko niemu zawziętość i niczem 

i  nieubłagana nienawiść sekciarska. Książki, 
czasopisma, broszury i pisma ulotne jan -1 

senistowskie z owych czasów są przepeł
nione naj nikczemniej szemi oszczerstwami 
przeciwko temu nabożeństwu, jego roz- j 
krzewicielom i obrońcom. W  nieustannej 
tej walce posługiwali się nawet podrabia- j 
niem lub fałszowaniem tekstu. Tak mię
dzy innemi tw ierdzili, że ciału Chrystu
sowemu nie godzi się czci boskiej odda-1 

wać; że katolicy czcząc Zbawiciela naszego 
Serce, czczą je  jako cząstkę jakąś Jego 
ciała od Bóstwa oderwaną, z Niem nie złą
czoną. Rewelacye czyli objawienia Świę
tych, podług ich pojęć, miały być popro-; 
stu zmyśleniem i sfałszowanym towarem, 
który jezuita Klaudyusz de la Colombiere, 
po Kalwinie, Tomaszu Goodwinie, zwolen
niku Socynianów, Nestoryanów i Kwa- 
krów angielskich odziedziczył, a wielką 
wyprzedaż tego towaru powierzył Mał
gorzacie Alacoque i jej zakonowi1). W  ea-

') Annali E cclesiastici z d. 17 wrześn. 1781- 
N illes T. I. str. 217.

A
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łym zawiązku nabożeństwa do Serca Jez. 
nic innego nie widzieli tylko odegrzane j 
kacerstwo Nestoryusza. Czcicieli Serca Jez. 
nazywali faryzeuszami, Kafarnaitami, Ala- 
koquistami, sercochwalcami itp. Z równą 
zapalczywością powstawali Janseniści prze
ciw obrazom Najśw. SerOU: jedni zwali 
je  „świętymi muszkutami“, inni upatrywali 
w nich „prawdziwy wizerunek Judasza14. 
W  tej to nieszlachetnej walce odznaczyło 
się przedewszystkiem jansenistowskie cza
sopismo „Nou velles Ecclesiastiques“ (No
winy kościelne), przełożone później w Am
sterdamie i Utrechcie na język flamandzki, 
w Medyolanie na włoski, które mówiąc 
tu nawiasowo tak były budującem i pou- j  

czającem, iż w samym Rzymie i Paryżu 
publicznie ręką kata spalonem zostało. 
Na każdej niemal stronicy tych „Nowin11 

spotkać się mogłeś z pełną zjadliwych 
przycinków krytyką, wymierzoną wprost 
przeciw temu nabożeństwu, jego rozkrze- 
wicielom i obrońcom ’).

Tak rzeczy stały aż do r. 1729, kiedy 
Jan  Languet, ówczesny biskup Swessio- 
neński (Soissons), późniejszy arcybiskup 
Senneński (Sens), życie bł. Małgorzaty dru-

-  28 —

*) N illes T. I. str. 244.
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kiem ogłosił, dedykował je  królowej Ma
ryi Leszczyńskiej, i zainteresował niem i 
żywo świat uczony. W  przydługiej, lecz | 
gruntownie opracowanej przedmowie, broni 
porządku^ nadprzyrodzonego i życia m isty -! 
cznego Świętych przeciw niedowiarkom 
swojego wieku, już podówczas podnoszą
cym głowę, i powołuje się w tem na po
wagę Bossueta. Nie przypadło to do smaku 
filozofom i Jansenistom. Podali sobie więc 
ręce i ogłosili zgodnie ów życiorys za tka
ninę marzeń, urojeń, rażących dzieciństw, 
błędów i nadzwyczaj gorszących herezyj. 
W  lat 24 potem (1753) biskup Languet 
zakończył swój doczesny żywot, a głośny 
encyklopedysta d’Alembert, wygłosił nad 
grobem nieboszczyka, jako członka aka
demii paryskiej, żałobną mowę, w której 
nie pominął i życiorysu Małgorzaty twier
dząc stanowczo, iż to jes t rzeczą niepo
dobną, ażeby owo dzieło z pod pióra tak 

i światłego prałnta wyjść mogło, lecz, że to 
j być musiał utwór jakiegoś nieuka mnicha, 
którego ramocie prałat, członek akademii, 
zkądinąd wcale temu obcy, nazwiska swe
go użyczył. K tóżby zresztą dzisiaj w XVIII 
stuleciu takim rzeczom mógł dawać wiarę,
o jakich ów życiorys praw i?

Ale co tu  bardziej jeszcze zadziwia, to j  
j  ta  okoliczność, że nawet niektórzy biskupi 

------------ ----------------------------------------
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katoliccy, jak  n. p. Daniel de Caylus su- 
! fragan z Auxerre, ganili tę książkę '), zo- 
wiąc opowiedziane w niej objawienia po- 
prostu „nieprzystojnością“, a książkę całą 

i  „nieprzyzwoitym romansem 14 2), niejedne
mu zaś powieściopisarzowi i poecie, jak 
Pironowi, dostarczył on obfitego materyału 
do rozlicznych artykułów ulotnych, poe
matów i pamfletów, wyszydzających cześć 

1 Najsłodszego Serca Jezusowego. Wmię- 
' szali się w tę sprawę nawet prawnicy i 
j adwokaci, chyba dlatego tylko, ażeby ul- 
j  żyć nieoo trudu i pracy zakrystyanom i ko- 
j ścielnym, którzy z inicyatywy dbałych o 
j  cześć Bożą plebanów, z jak  największą 
| starannością kościoły na uroczystość Serca 
Jez. przyozdabiać musieli. Tak między in- 
nemi w r. 1776, w wigilią uroczystości 
Najśw. Serca, proboszcz wraz z wikarym 
parafii St. Andre- des- Ares, odbiera akt 
urzędowy od komitetu kościelnego tejże 
parafii, wzbraniający obchodu rzeczonego 
święta. A nie był to jedyny wypadek 

j  w tym rodzaju. Inny protokół rady mia
sta z r. 1781 podpisany przez pięciu ad
wokatów, orzeka raz na zawsze, że komi- 

I te t parafialny ma prawo sprzeciwienia się 
! obchodowi święta nieprzyjętego, jak  mó-

i ‘) D aniel str. 311. 2) Nilles T. I. str. 220.

w  ----------—— <*t
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wią, pi’zez żaden synod. Pomiędzy boha
terami tej niechhibnej walki odznaczył się 
przedewszystkiem exoratoryanin Tabaraud, 
a znacznie później, bo w r. 1828 schyzma- 
bycki Henryk Gregoire, biskup niegdyś 
w Blois, który w swojej „Histoire des 
lectes religieuses“, w osobnym rozdziale 
>od tytułem : Cordicołcs, ou Histoire criti- 

que des dśvotions nouvelles au Sacrś Coeur 
je Jesus et au Coeur de Mańe, wszystkie 
ansenistowskie, już dawno zapomniane 

brednie na nowo odgrzywa ’).
Zapomocą antireligijnej prasy jad  sekty 

ansenistowskiej wcisnął się i do innych 
crajów katolickich. W  samym W iedniu za 
ządów Maryi Teresy, ochmistrzami mło- 
lych arcyksiążąt byli Janseniści, duch tej 
ekty opanował z łatwością ukoronowane 
-,‘łowy w Austryi, w Toskanii i elekt ora- 
ie Kolońskim.

Na gruncie Jansenizmu wyrosło i doj- 
zało za panowania cesarza Józefa II  (1780 
-1790), smutnej pamięci józefińskie usta

wodawstwo, zamieniające Kośoiół katolicki 
/  instytucyą państwową, i poddające bi- 
kupów, proboszczów, seminarya, zakony, 
aboźeństwa nawet parafialne, a przede-

‘) Leroy, D e SS. Corde Jesu ejusque eultu.
1 eodii 1882, str. 125.

U— -------------- 4
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wszystkiem dobra i m ajątki duchowne 
pod szczególniejszą opiekę i kontrolę cesar
skiego rządu. Na pierwszem miejscu na
turalnie paść musiały ofiarą nabożeństwa 
do Najśw. Serca Jezusowego. Duchem re
formatorskim owiany Józef II  nazywał je 
„niedorzecznem i fantastycznem nabożeń
stwem “ '); z tego powodu poznosił on je -1 

dnym zamachem pióra wszystkie bractwa 
Serca Jez. w swem rozległem państwie. 
Gotowi na jego rozkazy urzędnicy zostali 
upoważnieni do wyrzucania z kościołów! 
wszelkich wizerunków Serca Jezusowego 
a w razie niemożebności, do przekształce
nia ich na inne, jak  to n. p. miało miejsce 
w kościele pojezuickim w Insbruku 1791 

j roku 2). Profesorom akademickim polecono j 
z góry, ażeby rozkrzewianiu czci Serca 
Jez. energiczny stawiali opór. Kapłani u- j 
biegający się o stopień doktorski osobną i 
musieli składać przysięgę, że w Nabożeń-

') Sam naw et biograf Józefa II oburza się na 
t o : ,,Von der Andacht gegen das Herz Jesu,
o Gott! da larmt er, dass es ganz abscheulich ist.

2) N ie z pierw szym  to zresztą w  historyi na
szego nabożeństwa spotykam y się tego rodzaju 
faktem. W  r. 1774 powyrzucano w Rzym ie z ko
ściołów  obrazy Serca Jez., mimowoli zapewne 

! i w iedzy K lem ensa X IV , w ostatniej pod ten 
j czas już będącego chorobie. (X. Płochocki T. J. 
i  Kazania o nabożeństwie do N. Serca Jez. str. 185).

----------------- ------------------------------------- r-di
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stwie do Najsł. Serca żadnego zgoła udziału 
brać nie b ę d ą '). Święto Serca Jez. wykre
ślono ze wszystkich kalendarzy liturgi
cznych; za rozdawanie jakichbądź książe
czek o Sercu Jez. skazywano na grzywny 
lub więzienie. Między innymi pobożny i 
gorliwy kapłan wiedeński Maksymilian 
Heli, słynny matematyk i astronom cesar
ski, za rozdawanie zakazanych książeczek |
o Śercu Jez. zapłacił karę 500 złr. P a try - ; 
cyusza Pasta, kanonika wiedeńskiego, ska- j 
zano za takie samo przewinienie na 1 0 ; 
dniowy areszt i grzywnę 1 0 0  złr., zapewne j 
na postrach innym kapłanom, gdyby któ
remu z nich przyszła ochota podobnej | 
dopuścić się zbrodni. Niestety, znale
źli się i kapłani, którzy wraz z józefiń
skim rządem tępili nabożeństwo Serca J e 
zusowego. W ybitne między nimi miejsce 
zajął Marek W ittola, prałat-infułat w Bien- 
ku, proboszcz w Probstdorfie, który naj
przód w czasopiśmie kościelnem „W iener 
Kirchenzeitung‘£ przez całe pięciolecie

') Oto dosłowite brzmienie tej ciekawej przy-1 
s ię g i: „Spondeo, me religionem christianam a 
spuriis cultibus integram servaturum ; disciplinas 
theologicas a jejunis scholasticorum  opinationi
bus repurgaturum; veram, quae ad mentem Jesu  
Christi sit, theologiam  exculturum illamque ad 
usus vitae humanae constanter et sollicite tra- j
ducturum11 ■

-4
O czci N. S. J. 2
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(1784—1789), a później w swem smutnej 
pamięci dziele Neuesłe Beitrdye zur Reli- 
gionslehre und Kirchengeschichte, dowcipko
wał i szydził bezkarnie z nabożeństwa do j  
Serca Jez., zowiąc je  nieinaczej, tylko 
„Eingeweide - Andacht11 nabożeństwem do 
wnętrzności, a jego zwolenników „Herzler- i  
Apostel“ ; wszystkie zaś jansenistowskie j 
krajowe i zagraniczne pisma gorąco po- 1 

pierał i zachwalał.
Pomagali mu tej roboty Jan Huber, j  

proboszcz w Sindelburgu, profesor filozo- j 
iii na wszechnicy Monachijskiej i ksiądz 
Franciszek Gmeiner, profesor historyi ko
ścielnej ; a nawet, co przykro powiedzieć, 
niektórzy książęta kościoła. Tak n. p. lir. 
Antoni Colloredo, arcybiskup Ołomunie- 
cki, listem okólnym z d. 26 lutego 1783 
do kleru morawskiego i szląskiego, zniósł 
samowolnie wszystkie odpusty, jakie od 
Stolicy św. bractwu Serca Jezusowego na
dane zostały. Inny prałat, Jan Morosini, 
biskup z W erony, wydał pod d. 4 stycz. 
1782 tak klasyczny list pasterski o tem 
nabożeństwie, iż Józef II  dekretem z dnia
2 0  lutego t. r. wszystkim go biskupom 
austryackim rozesłał i za wzór listów pa
sterskich postaw ił'). Tak więc nawet ka-

') N illes, Parergon ad historiam festi T. I. str. 
218—236.

•ii »...............



r  ; -  i
| tolickiej Austryi nie zabrakło fałszywych] 
głosów, ażeby spełniało się ustawicznie 
w dziejach ludzkości to, co już o Panu 

| i Zbawcy naszym Jezusie prorokował Sy- J  

meon starzec: „Oto ten położon jes t na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, k tó
remu sprzeciwiać się będą *).

Nigdzie jednak tak smutnej nie odegrano 
tragedyi przeciw nabożeństwu Najśw. Ser
ca, jak  w Toskanii. Liberalny Leopold II 
w. książę Toskański zamierzał reformy 
brata swego Józefa II przeprowadzić 
w swem księstwie. Unikając jednak po
zoru samowładnego postępowania, działał 
z większą oględnością i użył trzech bi
skupów do przeprowadzenia wrzekomych 
reform 2). Na życzenie w. księcia zwołali 
oni synody dyecezyalne. Największego je 
dnak rozgłosu nabył biskup Bicci na 
pseudo-synodzie w Pistoi 15 września 1786, 
na którym ogłoszono aż 85 zdań, zarażo
nych jansenistowską nauką; mianowicie 
w tezach: 61, 62, 63, wyłuszczono janse- 
nistowskie doktryny o Sercu Jez. w całej 
rozciągłości. Nie dosyć tego. Ricci wydał 
jeszcze w tymże samym duchu trzy listy

*) Łuk. U . — 34.
2) Oto ich imiona: Scypiou Ricci, biskup z Pi- 

I stoi. Mikołaj Sciarelli b. z Koili. Józef Pannilini 
b. z Chiuzy-Piency.

* » ----------  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? « *
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j pasterskie '), przedłożył nawet do zatwier- j  

dzenia prowincyonalnemu synodowi we 
jFlorencyi 1787 r., 57 artykułów zawiera-j 
Ijących tak zwane gallikańskie swobody, 
niezgodne z duchem Kościoła. Większość j 
wprawdzie biskupów krajowych oparła się j 
stanowczo jego zachciankom, wszelako 

; zgorszenie poprzednio przez niego dane, 
naprawionem nie zostało głównie dlatego, 
źe reformatorskie dążności pistojskiego 
biskupa popierał głośny ze swej janseni- 
stowskiej propagand}^ tygodnik florencki2), 
który przez lat trzynaście z górą nieubła
ganą toczył polemikę przeciwko wszystkie
mu, co katolickie. Leopold II  poznał 
wkrótce niebezpieczeństwo swych reform, 
i doczekał się tego, że oburzony niemi 
lud, uderzył po dwakroć (1787 i 1790) na 
pałac zaprzyjaźnionego z nim biskupa w 
Pistoi Po śmierci Józefa II  1790 r., Leo- j 

I pold zajął tron cesarski, Ricci zrzekł się j 
' biskupstwa, a reformy jego upadły. Papież 
Pius VI potępił uchwały synodu pistoj
skiego, Ricci odwołał uroczyście swe błędy 
1805, a pojednany ż Bogiem i Stolicą św. 
r. 1810 życia dokonał.

Zły przykład Toskanii pociągnął za
') Pod d. 3 czerwca 1781, 5 października 1787, | 

18 maja 1788.
| s) Annali E cclesiastici — Koczniki kościelne, j

h—..............-4
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sobą inne miasta włoskie. I  tak w W e
ronie 1782 skasowano wszystkie nabożeń
stwa brackie. W  Neapolu i Genui zaka- j 

zano urzędownie drukować, a już istnie
jąc}7 eh sprzedawać jakichkolwiek książek
0 Sercu Jezusowem. Nawet w Rzymie 
zawiązał się osobny jansenistowski komi
tet pod przewodnictwem Kamila Blaziu-

j sza, adwokata audytora Roty i Augustya- 
nina Antoniego G eorg i'), do których przy- 

| łączył się niebawem kardynał Maryuszj 
i  Marefoschi, sekretarz Propagandy. Roz
rzucano na wszystkie strony nikczemne

i  pamflety, nie rzadko nawet kardynałom 
dedykowane, jak  n. p. wymienionemu wy
żej Marefoschi’emu 1772. W  zakładach 
naukowych teologicznych jak  n. p. u Cy
stersów i Barnabitów w Rzymie 177B, 

j a na wszechnicy w Pawii 1784 r., przed- 
| stawiono jako przedmiot teologicznych
i dysput, tezy tej tre śc i: nabożeństwo do 
Serca Jez., jest niezgodne z postępem
1 o kacerstwo podejrzane 2). I

Do ostatecznej podobno zawziętości po-

') O nim tak powiada kardynał Franzelin, de 
Incarnatione tliesi 45: „Teologus aliis quidem  

| editis libris clarus, sed in hac causa obcoecatus 
j morbo epidemico, qui tunc temporis grassaba- I 
I tur“. (Cf. Leroy str. 121).

5) N illes, T. I. str. 219.
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i  budził przeciwników wydany w r. 1765 
dekret św. Kongregacyi Obrzędów, pozwą- i  

łający na odprawianie osobnej mszy i odma- 
wianie osobnych pacierzy kapłańskich
o Sercu P. Jezusa, jak  o tem w następu
jącym  rozdziale obszerniej opowiem. Prze
ciwnicy nie mogąc zgoła zaprzeczyć is tn ie - ' 

| nia rzeczonego dekretu, usiłowali ubliżyć 
przynajmniej powadze jego, dowodząc ro -1 

zmaitymi sposobami, iż ów dekret potwier- 
; dza tylko nabożeństwo do „symbolicznego j 
! serca“. Pod tą zaś nazwą nie rozumieli j 
bynajmniej cielesnego, fizycznego Serca i 

Zbawiciela, zjednoczonego hypostatycznie j  

z osobą Słowa, a tem samem godnego 
czci Boskiej, cultus lałriac, jak  mówią teo
logowie, lecz symboliczny, obrazowy znak 
m iłości'). Największy atoli nacisk na to 
głównie kładziono, iż całe to nabożeństwo 
niczem innem nie jest, tylko zręcznym 
wymysłem zniesionego zakonu Jezuitów ,\ 
który pod tą  osłoną zamyśla na nowo 
skupić i zorganizować swe rozprószone,' 
zawsze niespokojne siły2). A lubo powaga 
Piusa VI w bulli dogmatycznej „Aucto
rem F idei14, pod dniem 28 sierpnia 1794, 
na korzyść nabożeństwa ogłoszonej, zaże-|

') Hilles, T. I. str. 222.
2) Nilles, T. I. str. 212.

U ■m
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gnała chwilowo bezmyślne wrogów napa-
I ści1), to jednak doniosłość tej bulli wkrótce 
przygłuszoną została krwawemi zaburze
niami rewolucyi wielkiej (1792—1802), 

j w której rodzinę królewską wymordowano:
I religię zbezczeszczono ; kościoły zniewa
żono, zrabowano i w peżynę obrócono; 
księży ścigano jak  dzikie zwierzęta i mor
dowano bez litości; tysiące niewinnych 
ofiar więziono, topiono ścinano; rozpustną 
kobietę ubóstwiono. Łatwo się domyślić, 
że ta rozszalała burza nigdzie nie prze
szła, nie zaczepiwszy w zuchwałym po-! 
chodzie swoim naszego nabożeństwa. 
W  Nantes n. p. 179H r. szlachetna rodzina i 
de la Billiere (matka z dwiema niezamę- 
żnemi córkami), przelewała na gilotynie 
krew najniewinniej dlatego jedynie, że

') W  pow yższej bulli przeciwko fałszywym  
zdaniom nieprawego synodu pistoryjskiego w y
danej, dowodzi najprzód Ojciec św., że przedmio- 

; tem czci Serca Jez. jest samo rzeczyw iste ludzkie 
[ Serce, złączone z boską osobą Jezusa — ut esl 
j Car Jesu, Cor nempe personae Verbi, cui imepara- 
; biliter unitum est, tine praecisione a Divinitate ado
rabile. Następnie gromi surowo bezczelne Jan.se- 
nistów  w ywody, jakoby cześć Serca Jez. zawie- j  
la ła  coś przeciwnego dogmatom katolickiej wiary. !

I Owszem cały wyrok jansenistow ski przeciw na
bożeństwu do Serca Jez. napiętnowany został j 

i jako gorszący, dla chrześcijańskiego serca wstrę-
I tny, Stolicę św. obrażający.

« * •  -------------------
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w zamku swoim na wsi rozdawała pomię
dzy lud obrazki Serca P. Jezu sa1). Podo
bny los spotkał w Paryżu 1794 W ikto- 
ryę de S a in t-L u c 2) W łosy stają na gło
wie na samo wspomnienie, co się to po
dówczas działo w stolicy Francyi. Rozbe
stwiony motłoch zbudował coś niby na- 
kształt ołtarza, umieścił na nim obraz 
przedstawiający Serce Boga - Człowieka,
i jakby na uwieńczenie swej piekielnej 
orgii, śpiewał przed nim pewien rodzaj li
tanii, którą chyba sam duch bluźnierstwa 
ułoży ł3).

Następujący fakt rzuci także nie mało 
światła na ówczesny przewrót we F ran
cyi. W  haniebnym procesie królowej Ma
ryi A ntoniny4), wizerunek Serca Jezuso
wego był przyczyną oskarżenia jej o zdradę. 
Jeden z oskarżycieli królowej, nazwiskiem 
Hebert doniósł, że znalazł w jej książce j 
obrazek, przedstawiający serce płomieniste, 
strzałą przeszyte z podpisem : J esu mise-

') D algairns, Das heiligste Herz Jesu. Mainz 
1862. Einleitung str. 44.

2) Leben der ehrwiird. Magdalena Barat. T. II. 
st,r. 46, Regensburg 1884.

3) Franciosi S. J. N otions doctrinales et pra- 
tiques sur la devotion au S. Coeur de Jesus. 
Paris 1873. str. 35.

4) Córka Maryi T eresy cesarzowej Austryi, m ał
żonka Ludwika XVI.

4
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rere nobis! Na podstawie tego oskarżenia 
rozpoczęto śledztwo przeciw królowej
0 zdradę stanu a następnie skazano na 
śmierć, wykonano wyrok d. 16 paździor, j 
1793.

Ostatnie a najpoważniejsze przeszkody, j 
jak  to opowiem niżej, pochodziły ze strony j 
Stolicy św., i rozkrzewiania się nabożeństw 
jedynie kompetentnej i najwyższej powa-j 
gi. Stolica św. w ogłaszaniu dekretów 
swoich zawsze bardzo ostrożna i oględna, 
nie zajmowała się bynajmniej tą sprawą 
gorączkowo i stronniczo. Owszem przez 
półtora wieku najuczeńsi teologowie roz
bierali ją  gruntownie i ostrożnie, prawie 
z pewnem niedowierzaniem i oporem, za-1 

nim rozstrzygnęli ją  ostatecznie na ko- 
rzyść i pocieohę wiernych. Skoro więc po 
zwalczeniu tylu trudności cała ta  sprawa 
pomyślny wzięła obrót, to nawet po ludzku 
rzecz biorąc, nie można na chwilę wątpić, 
iż tutaj widocznie jes t palec Boży. Tyle j
o przeszkodach, na jakie napotykało na
bożeństwo do Serca Jezusowego w czasie 

: rozwoju swego. Przypatrzm y się już po-
1 wolnym zdobyczom i świetnym tryumfom 
jego.

-  41 —
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ROZDZIAŁ CZWARTY.
Powolny rozwój nabożeństwa do Serca Jezusowego w ró-

| * zereg owych świetnych tryumfów otwie- 
^  ra Klaudyusz de la Colombiere, ka

płan Towarzystwa Jezusowego, jeden z 
pierwszorzędnych mężów swojego czasu, 
ten sam, który powołany później (1676) 
na kaznodzieję księżnej Jorku w St. J a 
mes w Anglii, za swoją gorliwość w roz
szerzaniu i bronieniu katolickiej wiary, 
do więzienia wtrącony, nie mało za spra
wę Kościoła wycierpieć musiał. W  jesieni 
1674 r., przybył on do Paray - le-M onial 
w charakterze przełożonego 0 0 . Jezuitów 
w tym właśnie czasie, kiedy bł. Małgo
rzata po drugiem objawieniu swojem, zo- j 
stawała w największej trwodze i niepe- j 

wności sumienia. Ojciec de la Colombiere, i 
rzadkiej roztropności, a obdarzony od Bo
ga szczególniejszym darem rozpoznawania 
duchów, próbując jej cnoty, poznał i prze- j 

; konał się niebawem o rzetelności i szla
chetnych dążnościach jej objawień, do 
tego stopnia, iż sam potem uczynił Sercu | 

j  Jezusowemu zupełną z siebie ofiarę i zo-

żnyoh krajach. 1685 —  1765 r.

&



bowiązał się służyć Mu przez całe swe ■ 
życie, dnia 21 czerwca 1675 r., w dzień j  

św. Alojzego Gonzagi, który osobliwszą! 
miłością ku Sercu Jez. pałał i innych do J 
niej zachęcał'). Za to też dostało się w 
udziale Ojcu de la Colombiere i jego za- 
konowi zaszczytne posłannictwo stać się, 
obok zgromadzenia PP. W izytek, narzę- j 

dziem rozkrzewienia czci Serca Jezuso
wego 2). W  istocie pozyskał on dla niej 
nie mało zwolenników we Francyi i An- ■ 
glii. Skreślając zaś w swoim dyaryuszu i 
rekolekcyjnym 1677 r. dokładne sprawo- j 
zdanie o objawieniach bl. Małgorzat}’, 
przyczynił się niezmiernie do zaprowa- j 
dzenia nabożeństwa Najśw. Serca Jezu -' 
sowego, najprzód w samym zakonie PP. 
W izytek. W  dwa lata bowiem po jego | 

! śmierci 1682, w Paray - le - Monial, kazała 
matka przełożona, Mary a Melin, odczytać 
w sali jadalnej jego rekolekcyjny dya- 
ryusz, świeżo ogłoszony drukiem. Między 
innemi był tam umieszczony także krótki 
ustęp o nabożeństwie do Najśw. Serca,

; które według słów autora „pewnej bardzo 
wiarogodnej i licznemi łaskami niebios 
uprzywilejowanej osobie11, objawionem zo-

') Zobacz uzupełnienia nr. 2.
2) Zob. uzupełnienia nr. 3.



f -------:— :— 1stało. W  klasztorze wiedziano już o tem,
kto był tą  „uprzywilejowaną osobą“. J e 
dna nowicyuszka bowiem znalazła wła
snoręczną notatkę mistrzyni swej Maryi 
Alacoque, w której ona objawienie swe 
krótko spisała. Tym sposobem wykryło 
się wszystko i cały nowicyat dowiedział 
się niebawem, co o swej mistrzyni i jej 
ulubionem nabożeństwie, trzymać należy. 
Dnia tedy 20 lipca 1685, w dzień imienin 
bł. Małgorzaty, nowicyuszki porozumia
wszy się z sobą, urządziły naprędce w sali 
ołtarzyk, na którym umieściły obrazek 
Serca Pana Jezusa, narysowany na pa
pierze. O ile ołtarzyk pozbawiony był 
wspaniałości w oczach ludzkich, o tyle 
zdobiły go w oczach Bożych niewinność
i ofiarność dusz czystych, przed nim się 
korzących Panu z prostotą. Mistrzyni 
uczyniła to najpierwsza, w sposób dotąd 
niepraktykow any: padła na kolana przed 
obrazem Serca Jezusowego i oddała się 
głośno i uroczyście na usługi Jego. Na
stępnie dopełniły nowicyuszki tej samej

! ofiary, powtarzając za nią po kolei akt 
poświęcenia się tej sprawie. Był to pier
wszy publiczny hołd oddany Najśw. Sercu 
Jezusowemu.

-  44 -

Za przykładem nowicyatu poszły trzy 
| inne klasztory, których przełożonemi były
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dawne powiernice objawień bł. Małgorzaty, j 
[ mianowicie: matka de Saumaise i matka j 
Greyifie, pomne tych wielkich obietnic, j 
jakie Zbawiciel czcicielom swego Serca 
uroczyście przyrzekł *), złożyły siostry kła- j 
sztorów w Seinur Dijon i Moulins, uro-

I czysty akt poświęcenia się Sercu Jezuso- j 
wemu. Oddziałało to korzystnie na dom [ 
w Paray - le - Monial i w piątek po okta • 
wie Bożego Ciała 1686, w chórze kla
sztornym przed ołtarzem Najśw. Serca, 
całe zgromadzenie zakonne dokonało a k tu ! 
poświęcenia się Najsł. Sercu, z niewymo- i  

wną pociechą Małgorzaty. Niebawem p o - ) 
starano się o obrazki, medaliki Serca Jez. (
i odpowiedne książeczki. W  Dijon wy
drukowano 1686 godzinki, litanię i inne 
modlitwy do Serca Jez., ułożone przez 
siostrę Magdalenę Joly. W  Monlins 1687, 
wydano zbiór modlitw do Przenajśw. Ser
ca Jezusowego. W  rok potem (1688) zbu
dowaną i poświęconą została pierwsza 
kapliczka ku czci Najśw. Serca, w ogro
dzie klasztornym w Paray-le-Monial, któ
ra istnieje po dziśdzień. Pod koniec XV II 
wieku, obchodzono już uroczyście dzień 
Serca Jezusowego, w klasztorach W izy
te k : w Dijon, Aix, Bordeaux, Marsy-

*) Zob. uzupełnienia nr. 4.

&
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lii *). Równocześnie przyjął to nabożeństwo 
zakon Benedyktynów, rozszerzał je  gorli
wie i umieścił pierwszy to święto w swoim 
kalendarzu. W  Dijon zawiązało się 1692 
bractwo „nieustającej adoracyi“, które w 
krótkim przeciągu czasu już kilkuset li
czyło członków. Dzięki tym sprzyjającym 
okolicznościom, mogła Małgorzata jeszcze 
za życia swego oglądać wzrost nabożeii- 
stwa do Najśw. Serca, nietylko wśród mu
rów klasztornych zgromadzenia swego, ale
i po za ich obrębem, jak się o tem z jej 
listów doczytać można. Wszelako były to 
już ostatnie tryumfy, jakie bł. Małgorzata 
tutaj na tej ziemi oglądała. Dnia 17 paź
dziernika 1690, zakończyła swój ziemski 
żywot, upojona tą  słodką radością, iż na
bożeństwo, dla którego jedynie żyła i tyle 
wycierpiała, rozkrzewia się i wzmaga i 
w sercach wiernych coraz to silniejsze 
zapuszcza korzenie.

Jeszcze na kilka lat przed objawieniami 
bł. Małgorzaty, wzbudziła opatrzność Bo
ża męża, który temu nabożeństwu miał 
dalszą utorować drogę. Był nim gorliwy 1 
misyonarz, ks. Jan  Eudes, późniejszy za
łożyciel kongregacyi Eudystów, znany j  

chlubnie we Francyi ze swego dzieła o

') Vie et Oeuvres. T. I. str. 321.
3 1»----------------------------;------------------------------ 4 $
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Najśw. Sercu Jezusowem i Przeczystem 
Sercu Maryi, które w swoim czasie zje
dnało mu_zaszczytną nazwę: „Le premier 
Apótre des Sacrśs Coeurs de Jósus e t de 

! Marie", pierwszego apostoła Najświętszych 
| Serc Jezusa i Maryi. W  rok po śmierci M a ł
gorzaty Alacoque 1691, wydał w Lyonie 
ks. Jan  Croiset T. J. pierwsze obszerne 
dzieło o Sercu Jezusowem, z życiorysem 
bł. Małgorzaty *) przełożone później na 
angielskie, włoskie, niemieckie, hiszpańskie 
i portugalskie. Zanim się jeszcze to dzie
ło, pierwszego apologety Serca Jez., uka
zało światu, Małgorzata nie bez natchnie- 

! nia Bożego te prorocze o niem wypowie- 
: działa słowa: „Przez książkę Ojca Croi- 
set’a rozszerzy się po całym świecie na
bożeństwo do Serca Jezusowego, pierwej 
jednak, nim ona opuści prasę, ja  poże- 

j gnam to śmiertelne życie. I  tak się też 
stało, rok bowiem przed jej wydrukowa
niem, rozstała się z tym światem.

Dziesięć lat nie upłynęło jeszcze po jej 
błogosławionym zgonie, a już cały zakon 
PP. W izytek przyjął to nabożeństwo z p ra
wdziwą pociechą serca, każdy zaś dom 
zakonny stawał się ogniskiem i punktem 
środkowym, około którego skupiały się i

') La devotion au Sacrś Coeur de Jósus-Christ.
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organizowały liczne bractwa. Pierwsze te
go rodzaju bractwo zawiązało się w Kon- 
stancyi 1688 r., o jego zaś rozkwicie do
syć nadmienić, że za lat niespełna dzie
sięć, w samym Dijon liczyło już około 
trzynaście tysięcy członków. Jeszcze za 
życia bł. Małgorzaty, 1688 r., wysłała m at
ka Desbarres, przełożona klasztoru w Di
jon, prośbę do Stolicy św. o zaprowadze
nie ogólnego święta ku czci Najśw. Ser
ca, ale tą  razą nic nie uzyskała. Całą tę 
sprawę poruczono biskupowi dyecezyalne- 
mu do rozstrzygnięcia; chciała snąć Sto
lica św., ażeby w innym zakątku ziemi 
to nabożeństwo pierwej praktykowanem 
było, zanimby Rzym o niem coś stano
wczego orzekł. W lat kilka potem (1697) 
wniósł zakon PP. W izytek ponowną pro
śbę, kornie błagając Stolicy św. o pozwo
lenie odprawiania osobnej mszy wraz z 
pacierzami kapłańskimi o Sercu Jez. przy
najmniej po kościołach zgromadzenia te
goż. Prośbę tę popierał gorąco kardynał 
Forbin de Janson, ówczesny ambasador 
Ludwika XIV. przy dworze papieskim, 
jak  niemniej odsądzona od tronu królowa 
angielska, Marya Eleonora d’Este, mał
żonka Jakóba II. Stuarta, której kiero
wnikiem sumienia w Londynie był, znany 
nam już zkądinąd, Ojciec de la Coloni

i s -------------------------------------- ------------------4 $



biere. W  odpowiedzi na te prośby wy
szedł dnia 30 marca 1697 r., dekret św. 
Kongregacyi Obrzędów, pozwalający na 
odprawienie w piątek po oktawie Bożego 
Ciała, mszy św., o pięciu ranach Zbawi
ciela, znajdującej się już wówczas w do
datku do mszału rzymskiego. Na razie 1 
nie można było nic .więcej uprosić, po
mimo, że w r. 1704 klasztor annezyjski 
w Sabaudyi, w imieniu całego zakonu, 
ponownie upraszał o tę łaskę papieża 
Klemensa XI. A lubo Innocenty X II. do 
życzeń z roku 1697 nie raczył się przy
chylić, to jednak owej sprawy bynajmniej 

j  sobie nie lekceważył, skoro w tymże sa
mym roku aż trzynastu bractwom Serca 
Jezusowego hojne nadał odpusty.

Bractwa te zawiązały się bardzo szyb- 
i ko także w Niemczech i A ustryi; w Mo- 
guncyi 1698; w Lignicy, Lublanie i Oło- 

jmuńcu 1702; w Wrocławiu i Fryburgu 
1703; w Augsburgu 1704; w Insbruku i 
Celowcu 1706; w Solnogrodzie i Erfur- 
cie 1706; w Trewirze 1708; w Pradze 
1709; w Opawie 1712; w Monachium 
1713; w Monasterze 1718; w W iedniu i 
Lincu 1719*).

■) Gallifet S. J. D e cultu Sacrosancti Cordis 
D ei ac Dom ini Nostri Jesu  Christi. Romae 1726. 
str. 556—585.
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I  naszej Polsce nie była obcą cześć 

Najśw. Serca Jezusowego. Pierwsze ślady 
napotykamy już w XYI. wieku, w kaza
niu ks. Skargi T. J . (f  1612), na dzień 
św. Maryi Magdaleny : „Pan Jezus codzień 
nam nowe upominki posyła, i wszystkie 
pożytki cielesne, świeckie i duchowne da-

S  je. On daje zdrowio, majętności, obronę, 
j  sławę, daje odpuszczenie grzechów i u- 
sprawiedliwienie. Nakoniec sam się nam 

i daje i Serce swe w Sakramencie Ciała i 
Krwi sw ojej; a my Gro nie miłuje
my i kupić u nas za takie pożytki 
tej miłości nie może. O serce moje dzi
kie, czemu się tem do miłości nie wzbu
dzasz".

W  „Żywocie Pana Jezusowym 11, jezuity 
.Tana W ąchalskiego (f 1608), ogłoszonym 
po raz pierwszy w Krakowie 1592 roku, 
spotykamy się z prześliczną modlitwą do 
Serca Jezusowego: „Co to za dziwna mi
łość, Panie miły Jezu. Chciałeś, aby włó
cznią przebito Twój bok i ta  włócznia 

i  aby przeszła aż do Serca i tam dobyła 
trochę onej krwi, która tam jeszcze zo
stawała? Chciałeś jeszcze, aby Twój bok 
aż do Serca był otworzony, abyś tą raną 

J  widomą dał nam znać o niewidomej mi
łości i żądzy Serca Twego około zbawię- 

i  nia naszego. O Najsłodszy Jezu i coś j

— 50 —
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mógł już więcej dla nas uczynić, czego- 
byś nie uczynił ? Dałeś nam skarb Twego 
Bóstwa nieoszacowany, gdyś go złączył 
z człowieczeństwem naszem, dałeś ciało \ 
swoje na gorzkie męki za nas, dałeś krew | 
swoją wszystką na okup grzechów na-; 

i szych, dałeś duszę swoją umierając, za j 
j n a s ; nakoniec po śmierci dałeś nam Ser- j 
i ce Twoje. Raczyłeś jeszcze nam wrota) 
otworzyć do Serca Twego, abyśmy tam 
się do niego uciekali, gdy na nas pokusa j 

jjaka gwałtowna przypadnie, abyśmy wj 
niem mieli pociechę w uciskach naszych, I 

! bezpieczeństwo w przeciwnościach, obro-1 
uę w niebezpieczeństwach i przemieszki
wanie wdzięczne, a miłe. O rano boku 
najświętszego, więcej uczyniona strzałą 

j  miłości, niżeli żelazem włóczni, pociągnij 
; do siebie duszę moją. O bramo do nieba, j 
| studnio raju, dziuro w ścianie, w której 
j czyste a szczere gołębice, to jes t dusze 
I wierne a wybrane, czynią sobie gniazda 
ji tam wdzięcznie mieszkają! łtaczże tedy, 
(o miły JezU, mojej też duszy otworzyć 
! te drzwi do Serca Twojego, aby tam w 
niem napojona tak kosztownem winem, 
nie wracała się więcej do rozkoszy ciele
snych i świeckich, ale tam mieszkała i 
przebywała zawsze , mówiąc z pro
rokiem: „To odpocznienie moje na wie-



I ki wieków, tu mieszkać będę, bom ie 
obrał“ ').

Dnia 2 kwietnia 1660, kończy w Po
znaniu swój świątobliwy żywot, wielebny 
O. Kasper Drużbicki T. J . Za lat 23 
(1683), wychodzi tamże jego pośmiertne 

I dzieło: „Meta cordium Cor Je su “ Ser
ce Jezusowe celem, czyli metą serc, n a 
pisane z wiedzą najdokładniejszą, pod 
względem teologicznym i ciepłem iście 
ascetycznem, jak  wszystkie jego dzieła. 
Nie długo potem (1685), wydaje w Kali
szu O. Stanisław Skibicki T. J., cztery 
pieśni ku czci Najśw. Serca i ogłasza ta
kowe w książce pod tytułem : „Dusz pod 
cieniem drzewa żywota ukrzyżowanego 
Jezusa zabawa". Pobożny ten czciciel 
Najśw. Serca Pana Jezusa, współczesny 
bł. M ałgorzaty Alacoque, był blisko 30 
lat kaznodzieją w Krakowie, gdzie też 
14 marca 1690 r. życia dokonał.

Równocześnie prawie O. Tomasz Mło
dzianowski T. J . (f 1686), jeden z najbie- 
glejszych w swoim czasie teologów i ka- 
nonistów w Polsce, głosi przecudnie po
chwały Serca Jezusowego w swoich roz-

') Bozm yślania o żyw ocie Pana naszego J e 
zusa Chrystusa. W yd. III. Kraków 1886, str. 
561 -5 6 3 .
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myślaniach i kazaniach pasyjnych: „R a
chował P. Jezus, wiele razy Serce jego 
miało się miłością Bożą rozszerzać; wiele 
razy frasunkiem ścisnąć; prawie ustawać, 
omdleć; ale że Serce już to wszystko 
wypełniło, oświadcza mu Chrystus życzli
wość swoję, mówiąc: „Bóg ci zapłać Ser
ce ubóstwione, za wszystkie miłości roz
szerzenia, za wszystkie uciski i kłopoty 
Twojeu l). I  gdzieindziej w o ła : „Serce 
Pana Jezusowe, bądź Sercem serc na
szych, bądź formą, na którąby się wszy
stkie serca nasze przelały, a każdy się z 
nas odmieni, każdy z grzesznego świętym 
zostanie11. To znów wprowadza Najśw. 
Maryą Pannę rzewnie płaczącą nad rana
mi Jezusowemi: „O Serce Jezusowe, Ser
ce serca mojego, już nie bijesz, jużeś 
obumarło. Niech Synu mój umrę, abym 
tu i duszę moją pogrzebała. Niech Serce 
Twoje pokoikiem duszy mojej będzie. Ja- 
koźby to Serce Twoje uleczyć, jako za- 
haftować, ścisnęłabym rękoma, spięła, ale 
na to woli Ojcowskiej nie masz, tak masz 
Synu mój niezaleczony leżeć, tak i zmar
twychwstać, tak i w niebie b y ć 2).

Inną razą, przytoczywszy mnóstwo cy-

l) Kaz. drugie na 3 niedz. postu. 
3) Kaz. drugie na 5 niedz. postu.
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ta t z Ojców Kościoła, o ranie boku J e 
zusowego, tak rzecz swoją kończy :  „Po- i  

chwalmyż jeszcze to Serce Pana Jezu so -; 
we. Serce Pana Jezusowe, miłe okienko,' 
przez które widzieć się może, jakie Serce 
do nas Pan Jezus miał. Serce Jezusowe 
dobrodziej samego Pana Jezusa, bo go j  
ożywiało, oczerstwiało. Serce Pana Jezu-1 
sowe, stolica miłości, w którem i miłość | 
ku mnie zasiada. Serce Pana Jezusowe | 
skrzyneczka, w której chowa Chrystus | 
Pan dary, któremi nas tu i w wieczności j  

upominkować będzie. Serce Pana Jezu
sowe skarbiec, w którym ostatnie boga
ctwa drogiej, ostatniej krwi i wody, za- 

j chowane były“ *). W  kazaniu drugiem na 
| niedzielę 14 po Świątkach, w części pier- 
! wszej dowodzi, że Serce Jezusowe dlate- 
! go włócznią otwarte zostało, ażebyśmy 
| we wszystkich kłopotach i frasunkach po- j  

oiechy w niem szukać mogli. Nakoniec i 
Jw dziele swojem: Liturgica seu modi de- 
| vote celebrandi Missam, Cracoviae 1676,! 
| cały niemal rozdział „Apertio Lateris“, i 
i poświęca uczczeniu Najśw. Serca Jezuso- ( 
wego.

Były to, jak  powiadam, zaczątki czci

*) Kazania i H om ilie. Poznań 1681. T. III. 
str. 324.
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(Najsłod. Serca Jezusowego w Polsce, je 
szcze przed objawieniem bł. M ałgorzaty 
Alacoque, noszące na sobie cechę cichej, 
osobistej, prywatnej pobożności. Publi- 

| cznie i powszechnie zaprowadzono ją  w 
Polsce dopiero na początku XVIII. wieku j 

i to za pośrednictwem zgromadzenia Pa- 
| nien W izytek, które już w ciągu XVII.
\ stulecia założyły swe klasztory w W ar- 
j szawie, Wilnie i Krakowie, a bardziej je- 
! szcze za wdaniem się w tę zbożną spra
wę zakonu Szkół pobożnych. „Przyznać 
to z powinną chwałą i wdzięczną pamię
cią 0 0 . Pijarom trzeba, że pierwsi przed 
wszystkiemi w Polsce do kościołów swo
ich, bractwo i nabożeństwo do Serca Je-1 
zusowego wprowadzać poczęli. A naprzód 
wprowadzili je  w Warszawie, otrzyma
wszy breve Klemensa XI., z dnia 30 maja 
1705“ '). W  roku 1717 uzyskały polskie 
W izytki breve tegoż papieża i już nie 
tylko u siebie w klasztorach, ale i w ko
ściołach swoich, urządziły publiczne na- 

! bożeństwa i bractwa Serca Jezusow ego: 
w Krakowie 6 czerwca 1718, w W ilnie 

,20 sierpnia 1719 2), w Lublinie i W arsza- 
1 wie w tymże czasie. W  ośm lat potem

Ks. P lochock i: Kazania o nabożeństwie do 
| Najśw. Serca Jez., str. 158.

2) Patrz uzupełnienie nr. 5.

m  -----------------------------<$i t
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zaniosły francuskie W izytki w swojem ij 
sióstr wszystkich imieniu, korną prośbę | 
do Benedykta XIII., listem z dnia 6 czer- | 
wca 1725, ażeby zatwierdzić raczył przed
stawioną przez nie mszę św. i pacierze! 
kapłańskie o Najsłod. Sercu Jezusa, fervet \ 
enim in monasteriis nostris Sacratissimi Cor- } 
dis Jesu solemnitas, kwitnie bowiem w kia- j  

sztorach naszych uroczystość Serca Je zu -} 
sowego. Krakowskie Wizytki ze swej J  

strony nakłoniły biskupa krakowskiego, | 
Konstantego Szaniawskiego, iż ten listem ' 
z d. 6 maja 1726, prosił Benedykta X III.,! 
ażebj7 święto Serca Jezusowego w całym 

I Kościele katolickim, osobną mszą św. i j 
pacierzami kapłańskiemi obchodzić pozwo- j  

i l i ł : „gdyż stałe nabożeństwo wiernych — I 
słowa są listu — kwitnie także w Króle- j 
stwie Polskiem, szczególniejszem pragnie-! 
niem rozkrzewienia tej czci, pałają serca 
Panien W izytek; pobożność ich zapala!

; wszystkie umysły1'. Za przykładem bisku-1 
pa poszedł król polski August II., prosząc | 

j  Papieża, d. 15 maja 1726, o tę samę ł a - ! 
skę, „gdyż królestwo moje, pisze z W ar
szawy, cieszy się szczególniejszą opieką 
Najsł. Serca Jez., które ja  i cały naród 
polski, szczególniejszą czcią otaczamy14 ').

') Constans devotio erga SS. Cor Jesu  Christi

i »  - — - — ------------------------ —  4 #
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W e wszystkich tych listach widzimy 
powoływanie się na istniejący już w Pol
sce kult Serca Jezusowego, bo do PP. 
W izytek i 0 0 . Pijarów przyłączyli się 
wnet Jezuici polscy w licznych swych 
kolegiach, cześć Serca Jezusowego roz- 
krzewiali tak dalece, że od r. 1714—1763 
zawiązały się formalne bractwa Serca Je 
zusowego , kanonicznie erygowane, po i 
wszystkich prawie znaczniejszych mia- j  

stach Polski, Litwy i R u s i '). W  drukarni 
0 0 . Pijarów w Warszawie, tłoczono już 
na początku XVIII. wieku odpowiedne 
do tej czci książki nabożne. Stolica świę
ta, zawsze ostrożna i oględna w ogłasza- { 
niu dekretów swoich, zwlekała zdecyzyą;l 
cześć Serca Jezusowego nie ustawała je- j 
dnak, owszem w drugiej połowie X V III .! 
wieku, w latach 1762—1765, widzimy ca
ły szereg suplik, z różnych stron katoli
ckiego świata, dopraszających się stano
wczego orzeczenia Stolicy św. I znów na 
czele tych suplikujących, stoją dwaj kró
lowie polscy: August III. i Stanisław 
Leszczyński i ośmiu biskupów pol-

etiam in R egno Poloniae v ig e t . . .  Speci»1' 
ac singulari devotione tum ego t 
Polona SS. Cor Jesu prosequii 
całości przytacza N illes T. I.,

') Patrz uzupełnienie nr. 6.
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skich'). Ponowiły także swą prośbę W izytki 
polskie, przez prokuratora swego w R zy
mie, Pijara, ks. Maroni’ego. Kongregacya 
św. Obrzędów na dniu 26 stycznia 1765 r. 
orzekła: „zezwolić należy na prośbę bi
skupów polskich, gdyż istnieją już niezli
czone prawie bractwa Serca Jezusowego 

! kanonicznie erygow ane; a zatwierdzeniem 
I mszy św. i pacierzy kapłańskich, rozkrze- 
1 wia się istniejąca już cześć tego Boskie
go Sercau. Klemens X III. zatwierdził to 
orzeczenie d. 6 lutego 1765 r.

Mieliśmy więc cześć Serca Jezusowego 
rozpowszechnioną szeroce przez miejsco
wy kler świecki i zakonny, uprawnioną 
dekretami papieskiemi, popieraną bractwa- 

| mi, obrazkami i książkami uświetnioną 2). 
Niestety zniesienie Jezuitów w r. 177B

') Oto ich im iona: 
j W acław  Sierakowski, arcyb. lw ow ski, dnia l.'i 

lut. 1764
Ignacy Massalski, biskup w ileński, d. 6 wrze- 

1 śnią 1762.
Hieronim Szeptycki, b. płocki, d. 17 paź. 1763.
Jędrzej Bayer, b. chełmiński, 20 stycznia 1764.
Jędrzej Załuski, b. kijowski, 20 stycznia 1764-.
Adam Krasiński, b. kamieniecki, 20 stycz. 1764.
Adam Grabowski, b. warmiński, 19 paźdz. 1763.
W alenty W ężyk, b. chełmski, 20 stycznia 1764.

: (N illes T. I. str. 90).
J) Patrz uzupełnienie nr. 7.

—  _ _ _ _ _ ---------------------------_ 4
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przez Klemensa XIV., odjęło temu nabo- 
j żeństwu walną podporę; nastały dla Pol- 
j ski i Kościoła, ciężkie, smutne, upokarza- j 
|jące chwile: cześć Serca Jezusowego kryła 
się tylko w klasztorach, a zwłaszcza u 
PP. W izytek; wśród ludu, wśród społe- j 
czeństwa całego, stygła, słabła, a wreszcie I 
zamarła tak dalece, że już na początku 
naszego XIX. wieku, nie wiele o niej | 
wiedziano; owszem, znaleźli się nawet 
wśród kleru tacy, którzy ją  wyszydzali, 
gdy się w połowie tego wieku budzić za
częła1). Od r. 1870 nabożeństwo do Serca 
Jezusowego rozkwitło na nowo w Polsce,

I z wyjątkiem prowincyj polskich pod ber
łem rosyjskiem, gdzie srogiemi ukazami, 
mianowicie ostatniem z r. 1889, surowo 
zakazanem zostało, jako niebezpieczne pań
stwu 2).

To w Polsce. — Równie szybki wzrost 
nabożeństwa do Serca Jezusowego widzi
my na całym Zachodzie Europy. 0  Niem
czech wspomnieliśmy wyżej. Miasta fran-

ł) Ks. Zalęski T. J . : Ż yw ot M agdaleny Barat. 
Kraków 1885, str. 218—222.

Godzi się tu nadmienić, że około tego czasu,
| tj. 1851 r., zaczęto bić pierw sze w P olsce meda- 
j le na cześć N. Serca Jez. („Medale religijne11), 
(przez dra R ew oliuskiego. Część II., str. II. Kra- ]
I ków, 1887.

2) „Czasu krakowski, 1889, nr. 282.
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cuskie i belgijskie, jak  Poitiers, już w ro
ku 1693, W ersal 1695, Bruksela 1698, 
Gandawa, Paryż i Leodyum 1699, Na
mur 1702, Lowanium 1705, Clermont 1715, 
Lyon 1718, oddawały publiczne hołdy 
Najśw. Sercu Jezusow em u1). Następująca 

I atoli okoliczność bardziej jeszcze tę cześć 
i miłość w duszach wiernych ożywiła i 

i  spotęgow ała:
W r. 1720 straszliwe morowe powie

trze nawiedziło Prowancyę. Portowe mia
sto Marsylia najprzód tą  klęską dotknię
te, w kilku miesiącach wyludniło się zna
cznie. Setkami umierali ludzie; ulice i 
place zasłane trupami, — brakło rąk do wy- 

! noszenia i grzebania umarłych. Naliczono 
40 tysięcy ofiar zarazy, a to niegdyś kwi- 

[' tnące miasto, stało się nagle jakby wiel
kim cmentarzem. Kto mógł uciekał z mia
sta. Nastawano i na miejscowego bisku
pa, Franciszka de Balsunce, aby się ra
tował ucieczką, ale on stanowczo odparł: 
„Niech mnie Pan Bóg broni, abym miał 
opuścić moje owieczki; jam  jes t pasterz, 
a oni są moją owczarnią, żj^cie moje 
do nich należy4*. I  pozostał, poświęca
jąc  się posłudze zapowietrzonych, współ-, 
nie z innymi kapłanam i, z pomiędzy j

-  60 —

') G-allifet De cultu S. Cordis Jesu, str. 547—585.
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których 250 padło ofiarą swego poświę
cenia *).

W  czasie tej okropnej chłosty Bożej, 
mieszkała w Marsylii świątobliwa W izyt
ka, Magdalena de Remusat. Ona to miała 
od Boga objawionem, że dla ubłagania 
miłosierdzia Bożego, należy poświęcić 
miasto i całą dyecezyę Najśw. Sercu P a - ! 
na Jezusa, a każdy kto pragnie być za- j  
chowanym od zarazy, ma nosić na sobie 
szkaplerzyk z napisem : A rrete! le Coeur 

| de Jósus est avec nous. S tó j! Serce J e 
zusa ze mną. Jakoż biskup marsylijski 
nie pozostał głuchym na to wezwanie 
służebnicy Bożej. W  samą uroczystość 
WW. Świętych, kazał wystawić ołtarz na 
otwartem miejscu, a wyszedłszy ze swego 

, pałacu boso, z powrozem na szyi na znak i 
pokuty, jak  niegdyś w XVI. wieku św. 
Karol Boromeusz, biskup M edyolański,' 
zbliżył się do stóp ołtarza, — odprawił 
przed nim mszę św. i odczytał głośno w 

i imieniu miasta i dyecezyi, akt poświęce
nia się Sercu P. Jezusa, w końcu urządził 
uroczystą processyę, wśród której on sam 
boso niósł Przenajśw. Sakrament. Od tego 
dnia zaraza, dotąd gwałtownie grasująca, 
poczęła słabnąć, a niebawem całkowicie

i ') Zob. uzupełnienia nr. 8.

— --------------------------------------------4
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ustała. M agistrat Marsylii osobnym doku
mentem zatwierdził prawdę tego zdarze
nia, na wieczne czasy.

W  dwa lata potem 1722 r., w miesiącu 
maju, zaraza z nową wybuchła gwałto- 

1 wnością, niosąc przestrach i spustoszenie 
w całej Marsylii. I znowu po raz drugi 
zakołatano do Najsłodszego Serca. Zachę- 

! eona przez swego świątobliwego biskupa 
| rada miejska osobnym zobowiązała się 
| ślubem, że w razie odwrócenia tej klęski, 
corocznie w imieniu miasta pójdą do ko- 

I ścioła W izytek, w dzień Serca Jezusowe- 
! go, aby tam oddać cześć Boskiemu Ser- 
| cu, przyjąć Komunię św., ofiarować białą 
czterofuntową woskową świecę, ozdobioną 
herbami m iasta; w końcu wziąść udział 
w processyi, którą na wieczne czasy w 

i tym dniu biskup fundować zamierzył, j 
Ślub ten odczytał głośno przed wielkim i 
ołtarzem pierwszy radca miejski, w imie- j  

i niu wszystkich, poczem nastąpiła proces- i 
sya. I  nie zawiodły z wiarą i ufnością do j  
Serca Jezusowego zanoszone modły. O d , 
owego bowiem dnia, nikt więcej nie za
chorował, a z tych co już byli chorzy, 
żaden nie umarł. Od tej to doby święcić j 
zaczęto dzień Serca Jezusowego i zamie- { 
szczono takowy w rzędzie świąt najuro
czystszych, nie tylko w samej Marsylii,j



lecz także w Aix (Aquae Sextiae), Are- 
lacie, Tulonie, Karpentoracie i Awenionie, 
które acz nie tak strasznie nawiedzone 
zarazą, nie napróźno uciekały się do Najsł. 
Serca Jezusowego.

Odtąd to zwyczaj noszenia szkaplerzy- 
ka Serca Jezusowego, ustalał się powoli 
we Francyi, a ztam tąd przeniósł się do in
nych krajów. Głównie jednak w ostatnich 

| latach rozliczne łaski, otrzymane za po- 
mocą szkaplerzyka, zwyczaj ten bardziej 
rozpowszechniły. Tak n. p. gdy w roku 
1865 wybuchła cholera w Ambianie (A- 
miens) i w kilku znaczniejszych miastach 
francuskich, wiele osób chcąc się uchro
nić od choroby, brało na siebie ten szka- 
plerzyk, albo go na drzwiach przybijano. 
W  wojnie niemiecko-francuskiej (1870 
1871) kładli go na siebie żołnierze, jako 
puklerz i tarczę przeciw kulom nieprzy

jacielskim . Od r. 1872 zaczęto go już 
ogólniej nosić, zwłaszcza we Francyi, Ir- 

j landyi, Lombardyi i środkowych W ło
szech. Cud marsylijski pi-zechodząc z ust 

! do ust, żywo zatętnił w sercacli wiernych 
I Kościoła Chrystusowego, to też w latach (
1726 i 1729 za Benedykta X III, poruszo- 

i no na nowo sprawę nabożeństwa do Ser- 
j ca Jezusowego, domagano się zwłaszcza j 
! mszy św. i pacierzy kapłańskich. Pomię-1

A £------------------- ------------ ----------- ------------ 4 9
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dzy proszącymi o tę łaskę Stolicy św .,; 
obok zakonu Panien W izytek, znajdujemy j 
także Filipa V., króla hiszpańskiego i ' 

I Fryderyka Augusta, króla polskiego. Da- 
] lej 117 biskupów, pomiędzy którymi wy- 
j bitne miejsce zajmował Henryk de Bel- 
sunce, biskup marsylijski i K onstanty 
Szaniawski, biskup krakow ski'). Do tego 
przyłączyło się 900 kościołów parafijal- 
nych, 228 zakonnych, wreszcie 349 sto
warzyszeń brackich Serca Jezusowego, 
wręczyło swoje adresy i prośby. K ardy
nał Lambertini, późniejszy Benedykt XIV. 
i O. Józef Gallifet, byli głównymi tej 
sprawy rzecznikami. Powyższy fakt naj
wymowniej dowodzi, jakie uczucia pobo
żność chrześcijańska żywiła już wówczas 
ku Najsł. Sercu, to też O. Gallifet T. J., 
prokurator tej sprawy w Rzymie, w swem 
słynnem dziele, dedykowanem Ojcu św. 
Benedyktowi XIII., słusznie powiedzieć 
mógł: „że cześć Serca Jezusowego na-1

') W ielu biskupów, Belsunce m iędzy innym i, , 
upraszali o tę laskę jedynie dla sw ych dyecezyj; 
lecz K onstanty Szaniawski list swój kończy te- 
mi s ło w y : „Fovebit autem et magis excitabit 
(piorum desideria) si ex sua Pastorali benigni
tate et Apostolicae P otestatis plenitudine, ad 
vota expectantis populi, festum SS. Cordis Jesu, 
cum officio proprio et Missa pro universali E c
clesia instituere decreverit11. (N illes T. I. str. 34).



pełnia wszystkie niemal prowincye Włoch, 
Niemiec, Polski, Belgii i Francyi — że 

I sięga krańców ziemi, Chin i Indyj — że 
ją  przyjęli i upoważnili biskupi najpier- 

{wszych stolic wspomnionych krajów — 
że nareszcie wszędzie nowe zawięzują się 

ibractw au. Atoli pomimo tak licznych 
i adresów i powagi wysokich dostojników 
I duchownych i świeckich, wszystkie za- 
j  biegi i usiłowania tym razem spełzły na 
j niczem. Pierwszą bowiem razą d. 12 lipca

1727 r., odpowiedział Rzym : Non propo
sita — innemi słowy dał do zrozumienia, 
że tą sprawą obecnie zajmować się nie 
wypada. Drugą zaś razą d. 30 lipca 1729 r., 
odrzekł: Negative — odmowną dał odpo
wiedź. Nowość nabożeństwa, za wprowa
dzeniem którego żadne dotąd naglące nie 
przemawiały powody; powtóre niepewność 
samych taktów objawienia bł. Małgorzaty, 
dotąd kanonicznie jeszcze nierozbieranych, 
ani rozstrzygniętych; w końcu pewna tru 
dność filozoficzna w objaśnieniu stosunku, 
jaki zachodzi między miłością a sercem, 

j na której właśnie O. Gallifet opierał swe 
j  prośby — oto główne powody tymczaso- 
j  wego nieuwzględnienia próśb wniesionych.
I W  gruncie bowiem rzeczy Stolica św. nie 
i była przeciwną temu nabożeństwu, skoro 
w r. 1729 w samym Rzymie, za staraniem



św. Leonarda de Porto Maurizio, zawią- 
! zalo się przy kościele św. Teodora ad 
! Campum Boarium, bractwo Serca Jezu
sowego, które w trzy lata później 1732, 
dzięki życzliwości Klemensa XII., do go
dności arcybractwa podniesionem zostało.

W iara i ufność serc chrześcijańskich 
j  długiem oczekiwaniem wypróbowana i już 
mocno zahartowana, żadnemi trudnościami 

| nie dała się zachwiać ani złamać, to też 
w latach 1762—1764, za Klemensa XIII., 
nowe do Rzymu wniesiono prośby. Pety- 

I cye świata katolickiego były tą  razą o 
wiele liczniejsze, aniżeli za czasów Bene
dykta X III. Episkopat po lsk i'), król Au
gust III., Stanisław Leszczyński, wówczas 
już książę Lotaryngii, jego córka Marya 
Leszczyńska, królowa francuska, Klemens 
z Klewania (Cleye), książę bawarski, 148 
biskupów z najrozmaitszych krajów Eu
ropy, Ameryki i Azyi, generałowie roz
maitych zgromadzeń zakonnych i przeszło 
1090 bractw — oto poważna cyfra ludzi 
i korporacyj, wnoszących suplikę do tro 
nu Stolicy św. Proszono zaś nie o przy-

') W ym ienieni powyżej dostojnicy, przestali | 
na ręce kardynała Albani’ego, Protektora Polski 
u Stolicy św., nadzwyczaj obszerny, 8 części za
w ierający memoryał, przez adwokata A legiani’e- 
go ułożony. (N illes T. 1. str. 100— 152).

& *  
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znanie nabożeństwu prawa bytu, ponie- 
i waż takowe de facto już potwierdzonem 
j  było przez różne Brewia odpustow e; ani 
też o zaprowadzenie święta Serca Jezu
sowego, gdyż i to już istniało i uroczy
ście obchodzonem było ; nikt też nie wąt
pił o prawdziwości i wiarogodności obja
wień bł. Małgorzaty, boć te zostały ró
wnież przez Kościół zbadane i rozstrzy
gnięte. W niesiona prośba tyczyła się je 
dynie podniesienia czci Serca Jezusowego 
do wyższego stopnia kultu, przez osobną 
mszę św. i osobne pacierze kapłańskie. 
Podczas gdy poprzednio zawsze odmowną 
dawano odpowiedź z Rzymu, to tym ra
zem, rzeczona sprawa pomyślny wzięła 
obrót. Św. Kongregacya Obrzędów po 
długim namyśle, dla zadosyćuczynienia u- 
czuciom pobożności chrześcijańskiej i pod
niesienia już po całym świecie rozkrze- 
wionego nabożeństwa, pozwoliła łaskawie 
na osobną mszę „Miserebitur11 i pacierze 
kapłańskie o Sercu Jezusowem, w pier
wszy piątek po oktawie Bożego Ciała, 
lecz tylko Królestwu Polskiemu i Arcy- 
bractwu, istniejącemu w Rzymie, pozosta
wiając jednakże wolność wszystkim in
nym, ubiegania się o ten sam dla siebie 
przywilej.

Powyższy dekret z d. 6 lutego 1765, 
2 » --------------------------------------------------_  •*#
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! stanowi bardzo ważny dokument w hi- 
| storyi naszego nabożeństwa. Przezeń zo- 
j stało ono do powszechnej liturgii kościel
nej wciągnięte, a tem samem nabyło ty 
tułu i charakteru wielkiego nabożeństwa 
kościelnego i śmiało na dalsze świetne 
zdobycze rachować mogło.

Atoli nietylko oświecona Europa miała 
się cieszyć rozwojem i rozkwitem czci 
Najśw. Serca. Dotarła ona do dalekiej 
Ameryki i skąpo jeszcze ucywilizowanej 
Azyi, ażeby i owe mniej oświecone na
rody swoim zbawiennym wpływem pod
nieść, zagrzać, ożywić. Niebawem zawią
zano bractwa Serca Jezusow ego: w Ka
nadzie 1718, w Indyach zachodnich i Mar
tynice 1726, Grwadalupie 1728, San Do
mingo 1729, Meksyku 1784, Argentynie 
1740, Paragw aju 1741, Ekwadorze 1750, 
Venezueli 1755, Brazylii 1757. W  Syryi 
1726, Persyi 1728, Indyach wschodnich
1729. W  Chinach już od r. 1709 znajdu
jem y dwa bractwa Najśw. Serca, zapro
wadzone: jedno w Makao, a drugie w 
Pekinie, w kościele 0 0 . Jezu itów ; trzecie 
załoźonem zostało 1748 r., w samym obrę
bie pałacu cesarskiego, jak  o tem świad
czy O. B.oman Hinderer T. J., od roku 
1704—1744 misyonarz chiński i gorliwy 
krzewiciel tegoż nabożeństwa.

£»------- ----------- - ^
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Marsylianie prowadząc w XVIII. wieku 
rozległy handel z Grecyą, przywieźli ze 
sobą i rozwinęli cześć Serca Jezusowego 
po całym Wschodzie. I  tak w roku 1733 
założonem zostało w Konstantynopolu 
bractwo Najśw. Serca, na przedmieściu 
Galata, przy kościele 0 0 . Dominikanów, 
które składało się z kupców marsylijskieh, 
bawiących dla interesów w posiadłościach 
Sułtana. Kościoły Jezuitów w Anturze na 
Libanie 1726; Maronitów w Damaszku
1730, Kapucynów w Alepie 1740, groma
dziły pod chorągiew Serca Jezusowego 
chrześcijan rozmaitych obrządków, zamie
szkujących Syryę. Z aktów rzymskich, 
niedawno drukiem ogłoszonych, dowiadu
jem y się, że do r. 1726 zawiązało się już 

| po najrozmaitszych krajach 317 bractw, 
a w roku 1764 liczba tychże wzrosła do 
1089. Papież Klemens X II. od r. 1730— 

| 1740, wydał 224 Brewia odpustowe na 
| korzyść bractw Serca Jezusowego po ró- 
J żnyc.h krajach. Jego następca Benedykt 
(XIV., gorliwy obrońca i wielki miłośnik 
' nabożeństwa, w przeciągu XVIII-letniego 
pontyfikatu swego (1740—1758) wydał 

j  ich 414, a nawet sam osobiście rozdawał 
drogocenne, złotem i jedwabiem wyszy
wane obrazy Najśw. Serca, ukoronowa
nym głowom. Taki zaszczyt spotkał mię-
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dzy innymi w roku 1748, i naszą Maryę 
Leszczyńską, małżonkę Ludwika XV., k ró
la francuskiego ’).

W  roku 1765 odbywało się w Paryżu 
jeneralne zgromadzenie duchowieństwa 
francuskiego, pod przewodnictwem Karola 
de la Roche-Aymon, arcybiskupa remeń- 
skiego (Reims), prymasa Francyi. Pobo- | 
żna królowa, Marya, Leszczyńska wyje- 

' dnała wówczas od biskupów, znajdujących 
: się na tem zgromadzeniu, aby cześć pu
bliczna, msza i officyum o Najśw. Sercu, 
urzędowo zaprowadzone były we wszyst
kich dyecezyach królestwa. W szyscy bi
skupi przychylili się do jej życzeń, a nad
to osobnym listem zawezwali innych nie
obecnych biskupów do naśladowania swe
go przykładu. W skutek tej uchwały, na
stała dla nabożeństwa naszego świetna 
epoka w katolickiej Francyi, która jak 
wiemy stała się pierwszą jego kolebką. 
Przez wiele lat najwymowniejsze głosy 
episkopatu francuskiego słyszeć się raz 
po raz dawały, obwieszczając wiernym, 
jak  wielką jest cena skarbów, zawartych 
w Najświętszem Sercu Zbawiciela. Listy 
pasterskie, zwłaszcza Franciszka de Pres- 
sy, biskupa bulońskiego (Boulogne) i Hen-

*) Ks. PJochooki, str. 187.
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ryka de Fleury, arcybiskupa turoneńskie- 
go (Tours), wielki miały rozgłos nietylko 
we Francyi, ale i za granicą.

Około rozkrzewienia czci Serca Jezu
sowego na W ęgrzech, 0 0 . Jezuici przed 
i po kasacie zakonu, niespożyte położyli 

| zasługi. W yznał to w swem dziele1) na
wet protestant berliński Nicolai, o przy
chylność dla Jezuitów bynajmniej nie po
dejrzany. Pierwsze dzieło o Sercu Jezu- 
sowem, w języku węgierskim, prozą i 
wierszem, wydaje w W iedniu Jezuita Ma
ciej Hajnal 1629. Pierwsze bractwo Serca I 
Jezusowego zawięzuje się w Preszburgu, 
w kościele Panien Urszulanek 1711. Na 
początku X IX . stulecia, wznowił kult Ser
ca Jezusowego, już prawie gasnący, ks. 
Aleksander Rudnay, arcybiskup ostrzy- 
chomski (Gran) i prymas Węgier, przez 
uzyskanie od Leona XII., pod d. 4 lipca 
1827, osobnych dla kościoła ostrzychom- 
skiego odpustów.

W e Włoszech najwięcej podobno do 
podniesienia czci Serca Jezusowego przy
czynił się św. Alfons Liguori, założyciel 
Redemptorystów, od r. 1762 biskup św. 
Agaty Gotów, w Neapolitańskiem. Już

') R eise durch Deutschland und die Schweitz.
T. 6, str. 449.
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| w r. 1758 ogłosił on drukiem Nowennę 
j do Najśw. Serca P. Jezusa. Zaledwie zaś 
J  ukazał się wymieniony powyżej dekret 
Św. Kongregacyi Obrzędów z roku 1765,

I obchodził święto Serca Jezusowego z żar- 
I liwością i pociechą niewysłowioną. Ułożył 
modły dla przysposobienia wiernych do

• tej uroczystości, tkliwie do nich przema
wiając każdego dnia oktawy.

Rozwój czci Serca Jezusowego w Hisz
panii w r. 1733, zawdzięczyć należy sta
rannym zabiegom i gorliwości O. Bernar
da de Hoyos T. J., słynnego z wielu ob
jawień i rzadkich łask Bożych 1). W  trzy 
lata później 1736, zawiązało się bractwo 
przy kościele 0 0 . Jezuitów w Madrycie, i 
do którego należeli pierwszorzędni ma
gnaci i dworzanie królewscy. Nie pierwsze 
to zresztą ślady czci Najśw. Serca w tym 
kraju. Już bowiem w r. 1545 zainaugu-,

I rował przyszły kult Zbawiciela, wielki 
sługa Boży, ks. Jan  Anyós, wydaniem 

j swego officium, czyli godzinek ku czci | 
Najśw. Serca, dedykowanych Franciszce 
Borgii, zakonnicy św. Klary, bliskiej kre
wnej św. Franciszka Borgiasza, księcia j 

Grandyi. W  latach znów 1738 i 1745 bi-

*) Letierce S. J. Le Sacre Coeur, ses Apotres 
et ses Sanctuaires. Nancy 1886, str. 335.
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skupi hiszpańscy, zebrani na synodzie pro- 
wincyonalnym w Tarragonie, starali się u 
papieża Klemensa X II. i Benedykta XIV.
o przywilej odprawiania mszy św. o Ser
cu Jezusowem.

W  Portugalii pobożna królowa Ma- 
rya I., zgodnie ze swym dostojnym mał
żonkiem Don Pedro III., nie poprzestała 
na samem zaprowadzeniu i corocznym 
obchodzie uroczystości Serca P. Jezusa., 
lecz zbudowała nawet pod koniec XV III. 
stulecia (1779—1782) wspaniały kościół 
w Lizbonie, pod wezwaniem Najsłodszego | 
Serca *). Ta wspaniała, królewska iście ba- j 
zylika w stylu rococco, jest bezw ątpienia, 
najpiękniejszą świątynią Pańską, z pomię- 1 
dzy gęsto rozsianych tamecznych kościo
łów. Cała zbudowana z ciosu i marmuru, j
o dwóch wysmukłych wieżach. Ogrom jej | 
powiększa podniesienie, na jakiem się znaj
duje w pobliżu rzeki Tagu. Tutaj to co
rocznie w dzień Najsłod. Serca przybywa | 
król portugalski z całą swoją świtą na 
słuchanie mszy św .; dzień ten bowiem w 
Portugalii już od r. 1778 jest dniem świą
tecznym, a jego wigilia obchodzi się z po
stem. Utrzymują ogólnie, że to wspaniałe 
dzieło, z inicyatywy Piusa VI., hojnością

*) Zob. uzupełnienia nr. 9.
& -------;------------
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królowej wzniesione, było ekspiacyjnym 
aktem, za gwałty i krzywdy, wyrządzone 
Kościołowi katolickiemu za rządów jej 
niedołężnego ojca Józefa Emmanuela, przez 
wszechwładnego ministra portugalskiego, 
margrabiego Sebastyana de Carvalho Pom- 
bala, głównego sprawcę zniesienia zakonu 
Jezuitów w Portugalii 1759 r . ‘).

ROZDZIAŁ PIĄTY.
Świetny okres dziejowy nabożeństwa do Seroa Jezusowego 

w XIX. stuleoiu i za dni naszych. 1796 —  1889 r.

Najsłod. Serca Pana Jezusa n a w e t! 
w burzliwych latach na schyłku X V III. 

stulecia, świetne odnosiła tryumfy. W  ro 
ku 1796, Napoleon I. posuwając się zwy- 
cięzko w górnych Włoszech z armią rze- 
czypospolitej francuskiej, dotarł aż do po-j 
łudniowego Tyrolu. Na wieść o w targnię
ciu nieprzyjaciół, niezmierny popłoch opa-i 
nował spokojnych Tyrolczyków. Na własne 
siły nie można było liczyć, skoro ani pie
niędzy, ani broni na pogotowiu nie było,

’) Szczegółów  tych udzielił mi w  roku 1886 
z Lizbony, O. Jó zef da Cruz S. J.
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i a chciwy łupu zdobywca, rozłożył się już j 
obozem pod Breścią. W  tej tak groźnej 
chwili, całą ufność położono w Bogu. O b y - ' 
watele miasta Trydentu, Bryksen i Botzen 
jednomyślnie zwrócili swe oczy ku Najsł. 
Sercu Pana Jezusa i na dniu 1 czerwca 
1796 r., osobnym zobowiązali się ślubem, 
że w razie zwycięztwa odniesionego nad j 
wrogiem, dzień Serca Jezusowego w ca- j 
łym Tyrolu z szczególniejszą pobożnością 
corocznie obchodzonym będzie. I  nie za- 

! wiodła ich nadzieja, bo niedługo potem 
Francuzi pobici i odparci zostali, częścią 
od wojska austryackiego, częścią od sa
mych Tyrolczyków. Później także w roz- 

i maitych przygodach zagrożonej ojczyzny, 
szukali Tyrolczycy ratunku u Boskiego 
Serca, mianowicie w r. 1809, kiedy to pod 
wodzą dzielnego Jędrzeja Hofera, wezwa
wszy powtórnie pomocy Najśw. Serca, 
wywalczyli swą niepodległość i przeła
mali Bawarczyków potęgę, której na rao- 

! cy pokoju preszburgskiego od roku 1805 
podlegali.

Po upadku rewolucyi wielkiej i Napo- i 
leona i uspokojeniu Europy kongresem 
wiedeńskim 1815 r., nabożeństwo do Ser-1 
ca Jezusowego wzmogło się jeszcze ra-i 

I źniej i potężniej. Przyczynił się do tego!
| rozpoczęty z rozkazu Leona XII. dnia 13 |



I marca 1824, proces beatyfikacyi Małgo - 
rzaty Alacoque i zatwierdzenie przez te 
goż papieża zgromadzenia Sióstr Serca j  

Jezusowego, „Dames du Sacró-Coeur11 
1826 r.

W yrazem tej głębokiej a powszechnej 
czci Boskiego Serca Jezusowego, pod ko
niec XVIII., a na początku X IX . wieku, 
są zakonne zgromadzenia, które w tym 
czasie pod tem mianem powstały. Naj- 
pierwsze z nich to zgromadzenie „Ojców; 
Serca Jezusowego1*, założone około 1800 
roku, przez 0. Eleonora Tournely’ego, na
zwane później zgromadzeniem „Księży 
W iary11, dlatego, źe we dwa lata po 
śmierci 0. Eleonora 1799, na wyraźne 
życzenie Piusa VI., „Ojcowie Serca Jezu
sowego" zlali się w jedno z podobnem 
zgromadzeniem włoskiem, założonem świe- ! 
żo przez głośnego Paccanari’ego pod na
zwą „Księży W iary11, którzy w sukni je-J 
zuickiej chodząc i rzekomo ich regułą się I 
rządząc, otworzyli swe misye i domy, nie 
tylko w krajach Europy, ale i na wy
brzeżu Afryki. Zgromadzenie Ojców Ser
ca Jezusowego dostarczyło później odra
dzającemu się 1814 r., Towarzystwu J e 
zusowemu, licznego zastępu zasłużonych 
mężów. Z niego to wyszli: 0 0 . Varin, 
Oloriot, Bonsin, Barat, Kozaven, Kohlman
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i tylu innych, których czyny istnieją do
tąd, a pamięć błogosławioną jest wszę
dzie, gdzie tylko pracowali w winnicy 
Pańskiej.

Drugie zgromadzenie to „Siostry Serca 
J e z u so w e g o z a ło ż o n e  przy pomocy O. 
Tournely’ego i O. Yarin, przez czcigodną 
Matkę Magdalenę B arat 1800 r. Zajmuje 
się ono wychowaniem panien i ubogich 
dziewcząt i liczy obecnie w różnych kra
jach przeszło 6000 zakonnic. Polskie Ser
canki mają od r. 1848 dom we Lwowie 
przy placu św. Jura, a od r. 1872 na 
Smichowie pod Pragą, dokąd w czasie 
walki kulturnej z Wildy, pod Poznaniem, 
przenieść się musiały.

Trzeciem wreszcie zgromadzeniem, to 
„Kongregacya Najśw. Serca Jezusa i Ma- 

| ry i“ (Peres et Religieuses de Picpus),
I ufundowana w r. 1805 przez pobożnego 
{księdza Coudrin i panią Henrykę Aymer 
de la Chevalerie.

Długoletnie rządy Piusa IX . (1846— j 
11878), stanowią bez wątpienia najświe- 
j  tniejszą epokę rozwoju czci Najśw. Serca.
| Jeszcze 1844 r. zawiązało się w południo- 
j wej Francyi, dzięki gorliwości O. Grautre- 
let, przełożonego domu jezuickiego w Yals 

] w pobliżu miasta Puy, tak  zwane „Apo- 
I  stolstwo Modlitwyu, mające na oelu sze-
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rżenie większej chwały Bożej na ziemi, 
nawrócenie niewiernych i grzeszników za 
pośrednictwem modłów zanoszonych do 
Najśw. Serca Jezusowego. Równocześnie 
prawie zawiązało się Apostolstwo pod in
ną nieco nazwą we Włoszech. 0  jego 
rozpowszechnienie w Rzymie starał s ię : 
znany z wielkiej świątobliwości ks. W in
centy Palotti, a w Turynie O. Pellico S. J. 
Pierwsi członkowie tego stowarzyszenia 
rozdzielili między siebie różne kraje świa
ta, a każdy wziął sobie za zadanie m o -: 
dlić się za kraj mu przeznaczony, w zje-1 
dnoczeniu z modłami samego Najśw. Ser- 
ca, za nawrócenie świata. 0. Henryk Ra- 
mióre T. J., pierwszy generalny przewo
dnik Apostolstwa, naznaczał później jednę 
co miesiąc wspólną wszystkim intencyę, ! 
czy to za nawrócenie jakiego kraju, czy 
na inną naglącą potrzebę Kościoła i dusz 
ludzkich, a ten zwyczaj przechowuje się 
dotąd. Ojciec św. Pius IX. po dwakroć 
potwierdził i hojnymi odpustami wzboga
cił to pobożne stowarzyszenie *), liczące 
kilka milionów członków po całym kato
lickim świecie. W  maju 1879 r. zorgani
zował i na nowo potwierdził statuta Apo-

*) Dnia 19 sierpnia 1849, w  czasie sw ego w y 
gnania w  Gaecie i d. 26 lutego 1861.

i/"
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1 stolstwa Modlitwy Leon X III. Protekto- 
: rem Apostolstwa był do niedawna kardy- 
! nał Simeoni, prefekt Propagandy w Rzy
mie (f 14 stycz. 1892 r.), przewodnikiem 
zaś generalnym O. Emil Regnault T. J. 
w Tuluzie. W  pojedynczych znów krajach 
zarządzają Apostolstwem dyrektorowie, 
czyli przewodnicy krajowi, z których 16 
jest w Europie, 3 w Azyi, 2 w Australii,

J  7 w Ameryce północnej, 9 w Ameryce 
j południowej '). Rozwój Apostolstwa w na
szym kraju jes t również świetny. Zapro- 
wadzonem już zostało w 1060 parafiach;

] wiernych należących do tego stowarzy
szenia liczyć można przeszło milion. Nie 
ma prawie wioski, a nawet chatki, gdzie- 
by tak zwana „intencyjka miesięczna14 nie 
była czytana. W  Gralicyi, na Bukowinie, 
Szląsku Pruskim i Austryackim, w Po- 
znańskiem, w Prusach Zachodnich i W scho
dnich i W armińskiej Ziemi — całemi ty 
siącami idzie Posłaniec Serca Jez. pod 
strzechę polską.

Do Ameryki dla naszych wiarusów i 
do Saksonii i W estfalii dla polskich wy
chodźców, idą także całe tysiące, i ta 
książeczka jest dobrą dla nich strawą, bo

') Almanach Illustre de 1'A postolat de la Priere. 
Toulouse 1886.
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innych polskich książeczek dobrych a ta 
nich, nie łatwo dostaną. W  r. 1850 oddał 
episkopat francuski i poświęcił za wspól
ną naradą dyecezye swoje opiece Najśw. 
Serca. W  sześć lat potem 1856, wniósł 
prośbę do Rzymu przez kardynała Patri- j 

ziego, podówczas obowiązki legata papie
skiego we Francyi sprawującego, o roz
ciągnięcie dekretu Klemensa X III. z ro
ku 1765 na cały katolicki świat, czego z 
niewymowną pociechą serca na dniu 23 
sierpnia tego samego roku ów wielki pa
pież dokonał. Tak więc, dzięki troskliwo
ści Piusa IX., uroczystość Serca Jezuso
wego stała się odtąd nietylko publiczną, 
ale i powszechną w całym katolickim 
Kościele. Jak  zaś bardzo przez tę d e cy -1 
zyę ogólnemu pragnieniu Kościoła zadość j 
się stało, już z samego dekretu papieskiego j  
wnioskować można, gdzie pomiędzy inne- j 
mi wyraźnie powiada, „że nie ma prawie j 
dyecezyi w katolickim świecie, któraby o | 
zaprowadzenie uroczystości Serca Jezuso
wego usilnie nie prosiła14.

Brevem papieskiem z d. 9 sierpnia 1861 
i z d. 19 maja 1863, zatwierdzone zostało j  

stowarzyszenie „Komunii W ynagradzają
cej44, której zadaniem i celem jest przez 
częstsze Komunie św. pobożnie przyjmo- j  

wane, przeprosić i przebłagać Najśw. Serce i
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Jezusowe za wszystkie obelgi i zniewagi, 
wyrządzane Mu w Sakramencie Ołtarza 
od niewdzięcznych i bezbożnj^ch ludzi. 
Stowarzyszenie to nazwał Pius IX  „dzie
łem Bożem przeznaczonem na to, aby 
świat od zguby ratow ać11. Objawił nadto 
gorące pragnienie, aby to pobożne i zba
wienne nabożeństwo z dniem każdym co
raz bardziej się rozpowszechniało i na 
cały świat się rozszerzyło.

Nie mało też uroku i blasku nabożeń
stwu naszemu przydała beatyfikacya Mał
gorzaty Alacoque, rozpoczęta 1824 r., a 
dokonana na 19 sierpnia 1864, w bazylice 
Lateraneńskiej, z jak  największą okazało
ścią. W spaniała ta ceremonia nie była 
niczem innem, tylko nowym uroczystym 
aktem, potwierdzającym cześć Serca J e 
zusowego ; nową rękojmią prawdziwości 
cnót i objawień błogosławionej ; wreszcie 
najpiękniejszym pomnikiem gorliwości i 
miłości, jaką Pius IX  to wdzięczne na
bożeństwo zawsze otaczał i rozpowsze
chniał.

Podobnie jak  w uroczym miesiącu ma
ju  szczególniejszą cześć i uwielbienie od 
wiernych odbiera Najśw. Marya Panna, 
tak też i skwarny miesiąc czerwiec, czci 
Najśw. Serca poświęcony, z niemniejszą 
pobożnością po wielu miejscach obcho-

«•> .— -------------------------------------------------- — — « I
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I dzić zaczęto. Co więcej, na wzór szkapie-1 
[ rza karmelitańskiego, zwyczaj noszenia [
I szkaplerzyka z wizerunkiem Serca Jezu-1 
| sowego tu i owdzie się rozpowszechnił.
| Obydwa te pobożności chrześcijańskiej j 
| ćwiczenia, zatwierdził Pius IX  osobnem 
| Brewem i odpustami wzbogacił; pierwsze 
d. 8 maja 1873, drugie na prośbę kardy
nała Cullen, arcybiskupa Dublińskiego, 
d. 28 paźdz. 1872 r.

[ Godzi się tu  nadmienić, że nawet So- 
| bór W atykański r. 1870 zwołany, pragnął 
| gorąco przyczynić się do podniesienia 
czci Serca Jezusowego. Większość zgro- 

| madzonych na nim biskupów, prosiła Oj- 
! ca św. Piusa IX., ażeby święto Serca J e 
zusowego do rzędu uroczystości kościel- 

j nych pierwszej klasy podnieść raczył. 
Projekt ten gorąco popierała także cesa- 

j  rzowa Austryi, Marya Anna, osobnjrm li- 
I stem pisanym z Pragi pod dniem 1 czer
wca 1870 r. Następnego znów roku z o- 
kazyi 25-letniego jubileuszu papiestwa 
Piusa IX., na dniu 16 czerwca odbytego,

| poruszyli na nowo tę sprawę katolicy 
Niemiec licznymi adresami. Pod koniec 

i  1874 r. wielu biskupów amerykańskich, a j  
na ich czele trzej m etropolici; z Balti- J 

I more, Nowego Jorku i Nowego Orleanu, 
przedstawili swe prośby Ojcu św. Piuso-
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| wi IX., ażeby święto Najśw. Seroa Jezu
sowego jako święto pierwszorzędne z okta
wą, w Ameryce obchodzić pozw olił'). 
Tym usilnym prośbom zadośćuczj^nił do
piero Ojciec św. Leon X III. i dekretem 
z dnia 28 czerwca 1889 r., podniósł świę
to Serca Jezusowego do rzędu uroczysto 

j ści kościelnych pierwszej klasy w całym 
j  katolickim ś wiecie.

Za przykładem Francyi wspólnie zebra
ny episkopat belgijski, poświęcił dyecezye 
swoje szczególniejszej opiece Najśw. Ser
ca, d. 8 grudnia 1868 r. Uczynili to samo 
niektórzy biskupi austryaccy i niemieccy, 
m ianowicie: sekawski (Graz) i luksembur
ski 1869, ratysboński i fryburski 1872 r. 
W  przededniu walki kulturnej w Prusach,
8 grudnia 1872, podczas pontyfikalnej su- 
my, Jego Emin. kardynał Ledóchowski, 
prymas Polski i arcybiskup gnieźnieńsko- 
poznański, uroczystym ślubem oddał sie
bie i dyecezye swoje pod opiekę Najśw. 
Serca Jezusowego, chcąc spotęgować ży
cie religijne i przygotować umysły do 
wytrzymania dzielnie zamachów na wol
ność Kościoła i sumień, przez rząd pruski 
wymierzonych. Równocześnie na całym 
obszarze obydwóch dyecezyj, uczynili to

') N illes T. I., str. 202.
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samo proboszczowie w swoich parafial
nych kościołach. Wszędzie jedna i ta  sa
ma formuła ofiarowania się Najśw. Sercu, 
połączyć miała lud wierny pomiędzy sobą 
i z arcypasterzem, w duchowną miłicyę 
Chrystusową. „W y ją, najmilsi B racia! 
(słowa są listu pasterskiego), pospół i ró
wnocześnie z nami odmówicie, a potem 
dnia każdego powtarzać ją  przy pacie
rzach waszych będziecie, aby wam była 
bodźcem do wytrwania w dobrem, środ
kiem do wyproszenia sobie obfitych łask 
i otuchą w tych dniach utrapienia, które 
Pan Bóg na nas zsyła“ '). Wśród nabo
żeństwa we wszystkich kościołach, z roz
kazu ks. arcybiskupa, treścią kazania by
ł o : „wysławienie Najśw. Serca P. Jezusa 
i pobudzenie wiernych do miłości i nabo
żeństwa ku temu przedziwnemu Sercu, 
jakoteż do ufności w Jego miłosierdziuu. 
Akt ten wysoko religijny, a na wielkie 
rozmiary, podniósł na duchu, ogrzał i za
palił wierzące serca poznańskiego ludu. 
Trzynaście przeszło la t trwało prześlado
wanie Kościoła polskiego pod rządem 
pruskim, mimo to duch wiary nie osłabł, 
zapał religijny nie ostygł. Oto owoc aktu 
religijnego z dnia 8 grudnia 1872 roku,

') Patrz uzupełnienia nr. 10.

i *
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opieki Boskiego Serca nad wiernym lu 
dem.

W  r. 1873 poświęciła się Sercu Jezu
sowemu dyecezya Wenecka, Werońska, 
W estm insterska w Anglii i cała Iriandya. 
W  następnym roku uniwersytet Dubliń- 
ski w Irlandyi. Równocześnie prawie 
(1873—1874) dyecezya Nowojorska, No- 
woorleańska, Baltimorska, Filadelfijska, i 
40 innych dyecezyj Stanów Zjednoczo
nych północnej Ameryki, przystąpiło do 
tego religijnego aktu.

A nietylko sami biskupi tak troskliwie 
ubiegali się o poświęcenie dyecezyj swo
ich Najśw. Sercu. Nierzadko widzimy na
wet udzielnych książąt, dopełniających 
podobnego aktu w obec całego kraju. 
Tak n. p. w r. 1826 przybywa z Anhalt- 
Kothen do Paryża książę Ferdynand z 
małżonką swoją Julią, gdzie za staraniem
O. P iotra Ronsin’a T. J. i podkomorzego 
swego W ojciecha Haza-Radlitza, przecho
dzi z protestantyzm u na łono katolickie
go kościoła. Po nawróceniu swojem, stał 
się książę wzorowym katolikiem i osobli
wszym czcicielem Najśw. Serca P. Jezusa. 
Książęce archiwum w K othen przecho
wuje aż dotąd prześliczny akt poświęce
nia się Sercu Pana Jezusa, spisany jego 
ręką d. 15 sierpnia 1828 r. W  nader ser

ii*  :--------------------
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decznych i rzewnych wyrazach, dziękuje 
w nim Najśw. Sercu za nawrócenie swo
je  do katolickiej wiary, poświęca i oddaje 
samego siebie, całe królestwo i wszystkie 
swoje posiadłości Boskiemu Sercu ').

Dalej jeszcze posunął gorliwość swoją, 
Don Gabryel Garcia Moreno, prezydent 
rzeczypospolitej Ekwatorskiej, w połu
dniowej Ameryce. Przed r. 1861 kraj ten 
w nader opłakanym pozostawał stanie. 
Rozwielmoźniona masonia wszystkie tam 
prawie opanowała umysły, wskutek czego 
wszelka tak  kościelna, jako i cywilna 
władza podeptaną i pogwałconą została. 
Ująwszy w swe ręce ster rządu, gorliwy 
Garcia Moreno, nie widział skuteczniej
szego środka do podniesienia i ożywienia 
podupadłego katolicyzmu, tylko w nabo
żeństwie do Najśw. Serca. Na szczegól
niejszą uwagę zasługuje tu prawo, odno
szące się do czci Najśw. Serca Jezuso
wego, które Senat i Izba uchwaliły d. 8 
października 1873 r. Brzmi ono dosło
wnie :

Art. I. Rzeczpospolita Ekwadoru, po 
święca się Najśw. Sercu Jezusowemu i 
ogłasza je  za Patrona i Protektora swego.

l) Der Sendbote des gdttlichen Herzens Jesu, 
1873, str. 277.



-  87 -

Art. II. W  święto Najśw. Serca, które 
jest zarazem uroczystością narodową pier
wszej klasy, odprawią biskupi we wszyst
kich kościołach katedralnych Rzeczypo
spolitej nabożeństwo solenne z jak  naj
większą okazałością.

Art. III. W e wszystkich kościołach ka
tedralnych, urządzony będzie ołtarz Ser
ca Jezusowego; w tym celu Rząd wyda 
odezwę do wszystkich biskupów, odwołu
jąc się do ich gorliwości i pobożności.

Art. IV. U góry nad każdym z tych 
ołtarzy umieszczona będzie na koszt pań
stwa marmurowa tablica, na której wypi
sanym będzie niniejszy dekret.

Powyższą uchwałę przedstawił najprzód 
Grarcia Moreno biskupom Ekwadoru, a 
gdy ci przychylili się do jego życzeń, 
postanowił całej tej sprawie nadać cechę 
urzędową. W niósł tedy na kongres S ta
nów projekt, aby tego poświęcenia doko
nał sam prezydent i przedstawiciele głó
wnych władz Rzeczypospolitej w imieniu 
całego narodu. Przez całe ośm dni trwały 
missye, codzień inna warstwa ludności 
spieszyła przysięgać Najsłod. Sercu Zba
wiciela dozgonną cześć, miłość i wierność. 
Pierwszego dnia w katedrze stolicy dzia
twa swe rzewne składała ś luby ; drugiego 
dnia przyszła kolej na rzemieślników i tak

tM>------------------------------------- ----------------- <S&



dalej, aż do ostatniego, w którym sam 
prezydent na czele armii, donośnym gło
sem w imieniu narodu, klęcząc u stopni 
ołtarza, zaprzysiągł Sercu Jezusowemu 
całego kraju poddaństwo. Piękna ta  uro
czystość zakończona d. 25 marca 1874, 
poruszyła wszystkich obecnych do żywe
go ; nawet starzy wodzowie i posiwiali w 
służbie wojennej żołnierze, płakali z roz
rzewnienia. Pierwsze to dotąd i jedyne 
na całym świecie państwo, które w tak 
uroczysty sposób poświęciło się Sercu J e 
zusowemu, to też od tego dnia Ekwador 
nazywa się z chlubą: „La republica del 
Sagrado Corazon de Jesus14, Rzecząpo- 
spolitą Najśw. Serca Jezusowego.

Na innem miejscu wspomnę, że z tem 
rzewnem na ustach słowem : „Bóg nie u- 
miera11, zakończył Garcia Moreno swój 
męczeński ży w o t'). Ale zapał do wielkich 
czynów podejmowanych dla dobra K o
ścioła i państwa z jego śmiercią nie za
marł. U steru władzy stoją tam mężowie 
podobni duchem Garcii Moreno, to też 
nie dziw, że pod ich rozumnem kierowni
ctwem Kościół katolicki w Ekwadorze, 
cieszy się złotą wolnością i kwitnącym

') Patrz uzupełnienia nr. 11.

I * ------------------ — ---------
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rozwojem. D. 23 czerwca 1883 r. uchwa
lono w Kwito jednogłośnie:

1. Wybudować na koszt państwa i z 
pomocą prywatnych darów wspaniałą ba
zylikę, poświęconą Najśw. Sercu Jezuso
wemu, któremu już poprzednio oddaną 
została w opiekę cała Rzeczpospolita.

2. Nowa świątynia stanie w pośrodku 
tej stolicy i zajmie miejsce wyznaczone 
za wspólną zgodą, przez rząd i władzę 
duchowną.

Kamień węgielny pod bazylikę położono 
5 października 1884 r,

W  czasie wojny niemiecko-francuskiej 
(1870— 1871), wiele osób i rodzin szukało 
pociechy i opieki Najśw. Serca P. Jezusa, 
jak  opowiada o tem w swej pięknej ksią
żeczce O. Marty T. J . '). Następujące zda
rzenia zainteresują zapewne czcicieli Ser
ca Jezusow ego!

Z początkiem października 1870 dotarli 
Prusacy ze swą zwycięzką armią aż pod. 
Orlean, gdzie niedługo potem walną sto
czywszy bitwę, po sześciogodzinnem oblę
żeniu, szturmem zdobyli miasto. Jedna z 
W izytek orleańskich tak opisuje tę trag i
czną scenę:

■) Friedensbilder aus dem deutsch-franzosischen  
Kriege 1870 — 1871. Amberg 1872.



W ft
Dzień 11 października 1870 r. pozosta

nie do śmierci niezatartym  w pamięci 
mojej. Huk arm at rozległ się około wie
czora i wkrótce gradem kul zasypano 
oblężone miasto. W naszym klasztorze 
zapanował popłoch i zamięszanie nie do 
opisania. Ufając jednak w pomocy nieba, 
zebrałyśmy się wszystkie na wspólną mo
dlitwę, w celu ubłagania Najśw. Serca 
Jezusowego, któremu już przedtem na 
pierwszą zaraz wieść o wybuchu wojny, 
oddało i poświęciło się zgromadzenie na
sze osobnym aktem. Francuzi cofając się 
przed Prusakami, schronili się w zabudo
waniach naszych klasztornych, zkąd nie
przyjacielowi gęstem odpowiadali strzela
niem. Bomby, kule i granaty, jak  deszcz 
ulewny sypały się bez przerwy na kla
sztor. Mury zadrżały, okna zadzwoniły, 
cały gmach klasztorny zatrząsł się w pod ■ 
walinach swoich, jak  gdyby dla niego już 
ostatnia wybiła godzina. Zdawało się, że 
cały dom z kościołem runie i pogrzebie 
nas w jednej chwili pod gruzami swemi. 
Po ulicach miasta rozlegały się rozpaczli
we jęk i i narzekania. Podczas tej całej 
przeraźliwej sceny klęczałyśmy w chórze 
przed obrazem Najśw. Serca i to nam je 
dynie niezachwianej dodawało otuchy. Po 
sześciogodzinnym szturmie, umilkły wre-
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szcie działa, ucichła wrzawa wojenna, 
miasto dostało się w ręce Prusaków. Do
koła klasztoru i w obrębie zabudowań 
jego, wszystkie place zaścielone były po
ległymi lub rannymi. Klasztor nasz szczę
śliwie ocalał! Nikt z mieszkańców jego 
żadnej zgoła nie poniósł szkody, ani je 
dna szyba w oknach nie pękła — naj
mniejszego zarysowania nie spostrzeżono 
na murach, gdy przeciwnie wszystkie są
siednie domy uległy zniszczeniu 1). Komuż 
ocalenie nasze jedynie zawdzięczyć m a
my, jeśli nie Najsł. Sercu Zbawiciela, który 
uroczyście zapewnił czcicieli sw oich:

Dom, gdzie czcić będą obraz Serca Mego,
Z błogosław ieństw a zasłynie Bożego.
Pod Mojem skrzydłem grot złego ich minie,
Jam  im ucieczką w ostatniej godzinie!

Jenerał de Sonis, głównodowodzący 
XVII. korpusem armii nad Loarą, zawarł 
był z baronem de Charette, pułkownikiem 
legii honorowej ochotników zachodu, ści
słą i serdeczną p rzy jaźń2). Podczas wie-

Friedensbilder, str. 55 —65.
2) Po zajęciu Rzym u przez Piem ontczyków, 

20 w rześnia 1870 r., Francuzi służący w pułku 
Żuawów  papieskich, powrócili do swej ojczyzny. 
Z nich to właśnie baron de Charette uformował 
przeciw Prusakom legion ochotników  zachodu: 
La legion des Yolontaires de l’Ouest.

m-



czomej dnia jednego rozmowy, rzekł je 
nerał do pułkownika: „Przykro mi było, 
idąc na bój z nieprzyjacielem, żem nie 
miał na moim sztandarze żadnego reli
gijnego godła“. „Jenerale, rzecze de Cha
rę tte, jeżeli o to chodzi, to mogę ci ofia
rować takie religijne godło. Zwiedzając 
bowiem niedawno miasto Tours, otrzyma
łem od W izytek z Paraj' - le - Monial, ha
ftowaną na białem jedwabiu chorągiew, 
z wizerunkiem Serca Jezusowego i napi
sem: Coeur de Jćsus sauvez la France, 
Serce Jezusowe zbaw Francyę“. Przyjął 
ten  dar z wdzięcznością jenerał de Sonis
i wyraził życzenie, ażeby przeznaczono 
do niesienia tejże jednego podoficera le
gii honorowej ochotników zachodu. Los 
padł tym  razem na margrabiego de Yert- 
hamon, żuawa papieskiego z r. 1861, któ
ry niedawno porzucił rodzinę dla zacią

gnięcia się do szeregów swego dawnego 
pułku. Jakże drogą pamiątką stała się 
owa chorągiew Serca Jezusowego dla o- 
chotników zachodu. Pod tym sztandarem 
odznaczyli się męztwem, przelaniem krwi 
na polach Loigny i pod Le Mars i wielką 
czcią Najśw. Serca. We wilią Zielonych 
Świątek, waleczni ci obrońcy Stolicy św.
i Francyi, poświęcali się w Rennes uro
czyście Sercu Jezusowemu. Był to pra-
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wdziwie rozrzewniający widok. Dzielny 
baron de Charette, podówczas już bryga- 
dyer, stojąc przed ołtarzem obok rozwi
niętego sztandaru ochotników zachodu, 
odczytał głośno akt poświęcenia się Sercu 
P. Jezusa, ułożony przez doskonałego 
chrześcijanina i walecznego jenerała de 
Sonis. Po skończonym akcie, chorągiew 
odesłano do Paray-le-Monial, gdzie obok 
grobowca bł. M ałgorzaty Alacoque na pa
miątkę złożoną została.

Już od czasu beatyfikacyi bł. Małgo
rzaty, miasto Paray - le - Monial stało się 
ulubionem miejscem częstych pielgrzymek 
z różnych krajów. Tak n. p. d. 22 czer
wca 1865 r., odbyła się tamże wspaniała 
processya z relikwiami bł. Małgorzaty, w 
której wzięło udział blisko sto tysięcy 
pielgrzymów, 400 kapłanów, 5 opatów- 
infułatów i 9 kardynałów, nie mówiąc już 
nic o świetnym orszaku biskupów, doda
jących swą obecnością całemu pochodowi 
nie mało uroku i blasku. Letnie zwłaszcza 
miesiące 1873 r., przypadające w 2O0-se- 
tną rocznicę objawienia Najśw. Serca J e 
zusowego, były świadkami świetnego i 
rozrzewniającego obchodu. Codziennie wi
dzieć można było licznie nadciągających 
pątników. Pociągi kolejowe do Paray-le- 
Monial były przepełnione pielgrzymami

i  b m
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z Anglii, Belgii, Hiszpanii, Niemiec, Pol-1 
ski, Włoch, a nawet z Ameryki. W samo 
święto Serca P. Jezusa 20 czerwca, liczba 
pielgrzymów dochodziła do 25 tysięcy. 
Każdy z nich nosił na piersiach swoich 
szkaplerzyk Najśw. Serca. Procesyonalnie 
obchodzono wówczas ogród klasztorny 
Panien W izytek i zwiedzano z wielkiem 
zajęciem owe uświęcone miejsca, gdzie 
się Pan Jezus bł. Małgorzacie niejedno
krotnie objawił. Lud śpiewał prześliczną 
pieśń, której każda zwrotka tym się koń
czyła w ierszem : Boże litościwy, Boże Zba
wicielu. Rzym i Francyę w imię Serca 
Jezusa zbaw ! J).

Nad tą  wstęgą ludzi powiewało do 100 
chorągwi — na każdej z nich wyhafto
wane złotem Serce Pana Jezusa. Nie za
brakło tam i chorągwi emigracyi polskiej 
z Orłem i Pogonią, na której pod wize
runkiem Serca P. Jezusa złotemi literami 
umieszczono te słowa: „Do Ciebie wy
gnańcy z płaczem wołamyu.

Dnia 29 czerwca pomiędzy tłumami lu
du zobaczyć mogłeś 150 deputowanych 
francuskich. Owe pamiętne dni spotęgo-

') Dieu au Clemence
O D ieu Sauveur,
Sauvez Romo et la France,
Au nom du Sacrś Coeur!



W ST
wały jeszcze bardziej zapał i miłość ku 
Najśw. Sercu. Były one prawdziwemi fe
stynami religijno-narodowemi.

Dwóchsetny jubileusz, odbyty na dniu 
16 czerwca 1875 r., pozostanie na zawsze 
pamiętnym w historyi naszego nabożeń
stwa. W  tym dniu rozprószone po całej 
kuli ziemskiej katolickie ludy, przypuściły 
ogólny szturm do nieba. Pierwsza myśl 
do podobnego aktu dojrzała i wyszła pod 
d. 26 października 1874 r., od kardynała 
Floriana Desprez’a, arcybiskupa Tolosań- 
skiego. Już na początku 1875 r. złożył 
Piusowi IX  O. Chevalier z Issoudun, je 
nerał missyonarzy Serca Jezusowego, 80 
ogromnych tomów in folio, z adresami 
katolików ze wszystkich stron świata, 
błagających o poświęcenie Rzymu i ca
łego katolickiego Kościoła Najśw. Sercu 
P. Jezusa. Trzy miliony wiernych podpi
sało tę prośbę, a między nimi znajdują 
się imiona najznakomitszych w świecie 
mężów; oprócz tego od 525 biskupów z 
różnych stron świata, otrzymał Ojciec św. 
podobne supliki. Wielki ten papież, idąc 
za wyższem natchnieniem Bożem i przy
chylając się zarazem do prośby tylu serc 
katolickich, postanowił uciśniony Kościół, 
zbłąkaną ludzkość, cierpiące narody, sło
wem świat cały, poświęcić Najśw. Sercu

#  4#*•----------------—-------------- --------------- -— — I
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Boga - Człowieka, którego litość i m iło
sierdzie jest nieprzebrane nawet dla tych, 
którzy Go obrażali i znieważali.

Jakoż pod d. 22 kwietnia 1875 r. wy
szedł z kancelaryi św. Kongregacyi Obrzę
dów osobny dekret, wzywający cały świat 
katolicki do poświęcenia się Najśw. Sercu 
P. Jezusa, na dniu 16 czerwca, przypa
dającym w dwóchsetną rocznicę objawie
nia tego nabożeństwa. Odezwie tej, jak  
łatwo było przewidzieć, przyklasnął świat 
cały, to też dzień ten należy bezwątpie- 
nia do najświetniejszych tryumfów, jakie 
kiedykolwiek w świecie katolickim wi
dziano. Kościoły przepełnione tłumami 
wiernych, którzy wezwani listami paster- 
skiemi swych biskupów, przystępowali w 
dniu tym do św. Sakramentów, aby oczy
szczone swe serca, w zupełności oddać 
Najśw. Sercu Zbawiciela. Po dziś dzień 
niejeden z wdzięcznością wspomina o tej 
uroczystej chwili, a nasz Piastowski i J a 
gielloński Kraków dawno nie widział tak 
wspaniałej uroczystości jak  ta, w której 
kilkudziesięciotysiączna ludność, złożona 
ze wszystkich warstw społeczeństwa pol
skiego, zebrana na krakowskim rynku pod 
chorągwią Najśw. Serca, jednym  przejęta 
i ożywiona duchem, powtarzała za bisku
pem swoim słowa zupełnego oddania się



czci Najśw. Serca. Stosowne kazanie, w y
głoszone przez słynnego z wymowy ks. 
Zygmunta Goliana, dopełniło tej pam iąt
kowej uroczystości.

Z prawdziwą pociechą ducha zaznaczyć 
mi wypada, że w ostatnich trzydziestu 
latach (1856—1886) nabożeństwo do Ser
ca Jezusowego doszło do zadziwiających 
rozmiarów. Dostało się szczęśliwie do 
wszystkich prawie warstw społeczeństwa — 
stało się wielkiem kościelnem nabożeń
stwem w całem tego słowa znaczeniu. Po 
wszystkich pierwszorzędnych miastach ka
tolickiego świata, wznoszą się już wspa
niałe kościoły pod wezwaniem Najśw. 
Serca, jako t o : w Amsterdamie, Brukseli, 
Birmingham, Dublinie, Edynburgu, Grlaz- 
gowie, G-racu, Genewie, Londynie, Lizbo
nie, Leicester, Lubece, Marsylii, Manche
ster, Nottingham, Paryżu '), Peszcie, P ra
dze, Rzym ie2), Turynie, Tuluzie, Utrechcie, 
Wiedniu. A któż wszystkie policzyć zdoła, 
zwłaszcza w zamorskich krajach? W  sa
mej Anglii, Irlandyi i Szkocyi jes t ich 
ogółem dotąd 52, z pomiędzy których 
kościół w Skipton zbudowany jest jeszcze 
1757, w Exeter 1790, w Brentwood 1836 r.

') Patrz uzupełnienia nr. X II
'■*) Patrz uzupełnienia nr. XIII.
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Inne powstały przeważnie między r. 1851 — 
1886 >).

Niektóre z kościołów Najśw. Serca są 
już obecnie ulubionem miejscem pobo
żnych pielgrzymek z dalekich nawet stron. 
Tak n. p. Góra Serca Jezusowego (Herz- 
Jesu-Berg) przy Velburgu w Bawaryi, za
słynęła rozlicznemi łaskami, skoro od r. 
1782—1809 zawieszono tamże przed obra
zem Najsł. Serca 20 dziękczynnych wo-1 
tów od różnych osób i całych miast, jako 
t o : Kolonii, Bambergi, W iirzburga, Fry- 
zyngi, Regensburga, Monachium i t. d. 
W  kościele 0 0 . Jezuitów  (Lorettokirche) 
w St. Andra w K ary n ty i, oglądałem 
(1881—1882 r.) w bocznym ołtarzu, duży 
obraz Serca Jezusowego, przyozdobiony i 
232 dziękczynnemi wotami w kształcie j 
serduszka. To też nie dziw, że ten obraz 
przez pobożnego artystę Melchiora De- 

jschwandena wykonany, słynie obecnie ja 
ko cudowny, już nietylko w samej Ka- 

j  ryntyi, lecz nawet w Krainie, Tyrolu,
| Styryi i Austryi dolnej.

A w Polsce ? Pierwszą świątynią n a j  

ziemi naszej, wystawioną na cześć i pod 
| wezwaniem Najśw. Serca Jezusowego, był j

*) Szczegóły o tem zawdzięczam O. Józefow i 
j Egger T. J. z St. H elens w Anglii.

$1»------------------------------- —---------------------r



kościół PP. W izytek w W iln ie '), pod i 
który położono węgielny kamień 14 czer
wca 1729 r., konsekrowany 29 sierpnia 
1766 r. przez ks. Tomasza Zienkowicza, 
sufragana białoruskiego. Aż do wypędze
nia PP. W izytek z W ilna przez Mura- j 
wiewa 1864 r., jaśniał nad piękną bram ą2) 
wiodącą do kościoła nap is : „Patet Cordi 
Jesu “. Po wywiezieniu ztąd W izytek, kia- j 
sztor oddano mniszkom prawosławnym, a 
kościół przebudowano na cerkiew. W  Dzie- 

j dziłowiczach, dyecezyi mińskiej, znajduje 
się kościół parafialny drewniany pod we
zwaniem Serca Jezusowego, wystawiony 
w r. 1798 przez Rafała hr. Śliźnia, insty- 
gatora W. Ks. Litewskiego — w Rych- 
wałdzie blisko Żywca kościółek drewnia
ny z XV III. wieku, z przywilejem odpra
wiania w nim co piątek mszy św. — wre- ; 
szcie w Supruńkowcach, dyecezyi łucko- 
żytomierskiej, na Podolu rosyjskiem, ko-1 

ściół murowany fundacyi obywatela Szy-

*) Patrz uzupełnienia nr. XIV.
2j Tę bramę, podług pom ysłu profesora archi

tektury w  uniw ersytecie wileńskim  Szulca, zbu
dował w  roku 1813 młody w ów czas inżynier, a 
później sław ny historyk L itw y, Teodor Narbutt. j  
(Przechadzki po W ilnie i jego okolicach, przez 
Jana ze Sliwina (Kirkora). W ydanie II. W ilno 
1859, str. 132).
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dłowskiego z r. 1809 ’). Między r. 1860— 
1890, wzniesiono kilka nowych, skromnych

*) Supruńkowce, oddalone od Kam ieńca P o 
dolskiego przeszło dwie mile, leżą u podnóża  
Gór Miodoborskich, niegdyś w  puszczy leśnej, 
której część później Jezuici wytrzebili. W  pier
w szej ćw ierci XVII. w ieku należały do Rade
ckiego, sędziego podolskiego, starego kawalera, 

j który zapisał je na rzecz konwiktu młodzi szla- 
| checkiej, utrzym ywanego przez OO. Jezuitów  
w  Kam ieńcu Podolskim . N ie mieli jednak Ojco
w ie czasu zagospodarować się należycie, kiedy  
nastąpiła n iew ola turecka do r. 1699. Dopiero 
w  X VIII. w ieku zabrali się do uporządkowania 
dziedzictw a sw ego. Nad rzeką Tarnawką, już w  
samej w si, w ystaw ili dw upiętrow y budynek o 
sklepionych sufitach, gdzie mieszkał prokurator, 
starzy Ojcowie spracowani dla św ieżego pow ie
trza przybywający z Kam ieńca i czeladź. Jeden  
pokój obrócono na kaplicę, do której zbiegał się 
lud okoliczny na nabożeństwo, przeważnie zaś j 
budnicy mazurzy, przez Jezuitów  sprowadzeni. \ 
Po kasacie Jezuitów , dobra przeszły na rzecz 
K om isyi Edukacyjnej, a od tej dostały się Szy- [ 
m onow i Szydłowskiem u, kasztelanow i żarnow- J 
skiemu, który osiadł tutaj już r. 1777, zbudował 
dwór, do którego w cielił dawny dom Jezuitów , * 
a natom iast przystąpił do w zniesienia kościoła  
tuż obok dworu, pod w ezw aniem  Serca Jezuso
w ego. Zdaje się, że roboty około św iątyni roz- J 
poczęto już około r. 1790. Szym on Szydłow ski 
( f  1799) przeznaczył na ten cel fundusz, ale bu
dow ę ukończono dopiero r. 1809. R oboty dopro
w adził do końca syn fundatora, J ó zef Szydłow ski, , 
Komandor Maltański. Supruńkowce dostały się i

--------------------------------------------------------
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wprawdzie rozmiarów, ale pięknych i gu
stownych wewnętrznym urządzeniem po
mników Serca Jezusowego. I  tak we 
Lwowie stanęła kaplica Sióstr Najśw. 
Serca przy placu św. J u r a ') i kościół 
PP. Franciszkanek od adoracyi Najśw. 
Sakramentu, poświęcony uroczyście d. 29 
września 1889, przez nuncyusza wiedeń
skiego, ks. Galimberfego, — w Krakowie 
kościółek Sióstr Miłosierdzia na Kleparzu 
i kaplica 0 0 . Jezuitów na Wesołej, — 
w Tarnowie kaplica PP. Urszulanek — 
kościółek w Grąziowej, parafii Nowosielce, 
w dekanacie dobromilskim dyecezyi prze
myskiej, — kaplica na starym cmentarzu 
w Błażowej, — kościółek w Zakliczynie

bratu Ksawerem u Szydłowskiem u, staroście bo- 
lesławskiem u. Ten jednak nie dbał w cale o ko
ściół, równie jak i syn jego Adolf, marszałek 
pow iatu uszyckiego. Po zgonie ostatniego, spad
kobierczynie sprzedały osadę, która przeszła  
przed 10 laty w  ręce w łaścicieli rosyjskich. Mię
dzy komendarzami kościoła supruńkowieckiego, 
znajduję dwóch kapłanów unickich od 1811 —1815, 
Tom asza Kowalskiego i Urbana Piotrow skiego. 
Jeszcze w ów czas U nia tam istniała, gdzie dziś
i śladu jej niema. (Te szczegóły  podał nam zna
ny i niestrudzony badacz dziejów Podola, Dr. 
Antoni J.).

') Pamiątka 2 5 -letn iej rocznicy pośw ięcenia  
kaplicy Sióstr N. Serca Jez. w e Lwow ie, obcho
dzonej d. 25 maja 1889. L w ów  1889.

----------------------------------------------------------------------------- - - .....
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nad Dunajcem, przy klasztorze PP. Ber
nardynek, — kościółek Sióstr Felicyanek 
w Żółkwi *), — nakoniec w Zmiącej, pa
rafii Ujanowice, dyecezyi tarnowskiej, 
istnieje kaplica publiczna, Sercu Jezuso
wemu poświęcona, w której od czasu do 
czasu odprawia się msza święta.

Oprócz kościołów i kaplic, fundowała 
też pobożność i ofiarność polska w X V III 
stuleciu osobne ołtarze Serca Jezusowego. 
Tak n. p. 11 stycznia 1744 roku, wydała 
Stolica Apostolska Indult na ołtarz Serca 
Jezusowego w kościele 0 0 . Jezuitów w 
Jarosław iu2). W  Łohojsku na Litwie, w 
dyecezyi mińskiej, dziedzictwie Tyszkie
wiczów, umieszczony jest w kościele pa
rafialnym w bocznym ołtarzu obraz Ser
ca Jezusow ego; wprowadził go uroczy
ście Antoni Tyszkiewicz, biskup źmudzki, 
26 grudnia 1747, a bulla Benedykta XIV.

*) Pierw otnie byt to kościółek zbudowany i 
uposażony przez Zofię Żółkiewską, razem z szpi
talem przy nim będącym, pod wezwaniem  św. 
Łazarza. Od 100 lat przeszło częścią stał pust
ką, częścią na magazyn mebli żydowskich i na
fty  wynajm owany przez miasto. W  r. 1873 do
stały  go w posiadanie Siostry Felicyanki, a od
now iw szy jego ogołocone ściany, um ieściły w  
wielkim ołtarzu obraz Serca P. Jezusa.

*) Ks. Sadok B arącz: Archiwum 0 0 .  Dom ini
kanów w Jarosławiu. Lw ów  1884, str 44.

"1 $ ---------------- --------- —----------------------------------------  •*
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(nadała przywilejami bractwo Serca Jezu - 
j  sowego, dotąd istniejące ' ) .  W  kościele 
jPP. W izytek w Warszawie, istnieje ołtarz 
! boczny Serca Jezusowego, wzniesiony i 
| poświęcony razem z kościołem, pod we
zwaniem Opieki św. Józefa, d. 20 września 
1761 r., przez Załuskiego, biskupa kijow
skiego 2). W  Krożach, na Żmudzi, u PP.

I Benedyktynek jeszcze istniejących, jest 
w kościele dawny boczny ołtarz N. Serca 
Jezusowego 3). W  kościele parafialnym,

| później missyonarskim w Białymstoku, 
zbudowanym przez jednego z Branickich, 
istniał ołtarz Serca Jezusowego z krucy- 

| fiksem hebanowym a P. Jezusem srebrnym, 
j ozdobionym pięcioma dyamentami, który 
| Branickiego kosztował 1500 ru b li4).

Nakoniec policzmy jeszcze całe stosy 
pobożnych książek, wydawanych ku czci 
Serca Jezusowego, począwszy od końca 
XVII. stulecia, aż dotąd, w najrozm ait
szych językach, nawet w duńskim, łotew-

') Kartka z dziejów K ościoła katolickiego w  
R osyi. T. I. Kraków 1889, str. 126.

2) Julian B artoszew icz: K ościoły w arszawskie 
rz. katolickie. W arszawa 1857, str. 257.

3) W spom nienia narodowe, przez E. H eleniusza. 
Paryż 1861, str. 488.

4) Memoires de la Congrśgation de la  Mission. 
Paris 1863, str. 681. T. I.
1 W»s>--------------------- ---------— — --------------- m
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I skim, greckim, arabskim i ru sk im 1), do
dajmy do tego 25 miesięcznych czasopism, 
wychodzących w kilkunastu językach i 
roznoszących cześć Boskiego Serca po 
całej kuli ziemskiej, a będziemy mieli 
dosyć szerokie pojęcie o błogiej działal
ności i apostołowaniu Najśw. S erca2).

A nietylko w kościele łacińskiego ob
rządku ta  cześć Najśw. Serca przecudnie 
kwitnie, ale nawet kościołom wschodnim 
różnych obrządków nie jest wcale obcą. 
O. Nilles T. J . w swojem znakomitem i 
wielce pouczaj ącem dziele, niedawno wy
kazał, że u Greków włoskich w Sycylii i 
Kalabryi, u Maronitów na Libanie, Mel-

—  104 -

') Ks. Łukasz Bobrowioz, z dyecezyi chełm 
skiej, n iegdyś tam że pleban w Sworach, obecnie 
w e Lw ow ie kapelan gr. kat. przy szpitalu po
wszechnym , b. redaktor czasopisma „Ruś“, w y
dał w r. 18S7 w e L w ow ie książkę: „i’ouczenyje 
o nabożeństwi do Najsłatszaho Sercia H ospoda  
naszoho Isusa Chrysta“. Jest to m oże dotąd j e 
dyne dziełko w  ruskim języku wydane o nabo
żeństw ie do N. Serca, przez kapłana ritus graeci.

2) Oprócz naszego polskiego w ydaw nictw a  
„Posłaniec A postolstw a11, wychodzi dotąd w trzy
nastu język ach : w angielskim (pięć wydawnictw), 
bretońskim, chińskim, czeskim , francuskim (dwa 
wydawnictwa), flamandzkim, hiszpańskim (pięć 
w ydawnictw), holenderskim, niem ieckim (dwa  
w ydawnictwa), portugalskim, tamulskim, włoskim  
(dwa wydawnictwa) i w ęgierskim .

&
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i chitów, Ormian, Syryjczyków, Koptów w 
Egipcie, Chaldejczyków i Rumunów au- 

j stro-węgierskich w Banacie i Siedmiogro- 
j dzie z Kościołem rzymskim zjednoczo
nych, nietylko obrazy po kościołach, książ
ki po domach napotkać można, lecz na- 

j wet święto Serca Jezusowego w kalenda- 
i rzach niektórych wschodnich obrządków 
1 jest um ieszczone1).

W  mszałach unickich, wydawanych przy 
końcu XV III. wieku w Polsce, były msze
o niektórych Świętych zachodniego K o
ścioła i liturgie na różne uroczystości spe
cyficznie łacińskiego Kościoła, n. p. na 
Boże Ciało, 7 boleści N. P. Maryi, Róża
niec i Serce Pana Jezu sa2). Wówczas 
Unici nie uważali za ujmę dla swego ob
rządku przyjmowania od nas tego, co po
bożność katolicką pomnaża.

0 0 . Bazylianie w Mińsku, otrzymawszy 
breve Klemensa X II. z dnia 12 marca 
1738 r. zaprowadzili w swojej cerkwi na
bożeństwo i bractwo Najsł. Serca Jezu- 

! sowego. Później rozkrzewili je  po różnych 
| swych cerkwiach prowincyi litewskiej, jak

') Calendarium manuale utriusque ecclesiae,
J  orientalis et occidentalis. T. II. pag. 479 et seqq.

2) Z pam iętników W asyla Łużyńskiego, archi- 
j episkopa połockiego. „Kuryer Poznański1* 1886, 
nr. 70.



— 106 —
■.«t> --------------------------------------------------------<mf

świadczy stara i nader rzadka książeczka 
u staw i odpustów tegoż bractw a1). Między 

j Bazylianami polskimi, jednym  z najwię
kszych zelatorów nabożeństwa do Najśw. 
Serca Jezusowego, był słynący nauką i 
świętością życia ks. Tymoteusz Szczuro
wski, św. Teol. dr. i protonotaryusz Sto
licy Świętej 2). W  swem cennem, dziś le
dwie komu znanem dziele, mówi on o 
rozmaitych czasach, t. j. pacierzach kano
nicznych, a wspominając czas dziewiąty, 
kończy temi słow y: „Tu należy polecać 
dusze rodziców, krewnych, przyjaciół i 
wszystkich w czyśćcu będących Sercu Je- 
zusowemu“ *). Czcił więc w sposób szcze
gólny Najśw. Serce Pana Jezusa. I  nikt 
0 0 . Bazylianom tego za złe nie brał, ani 
ich o polszczenie i latynizowanie obrządku 
ruskiego nie posądzał, bo przecież nabo-

') N abożeństw o skuteczne do Najśw. Serca 
Jezusow ego, dla w ygody bractwa do cerkwi Su- 
ckowskiej X X . Bazylianów wprowadzonego roku 
1773. W ilno w  druk. X X . Bazylianów.

2) Urodzony w  r. 1740 na W ołyniu, w stąpił 
| do zakonu licząc lat 18, umarł w  r. 1812. P isał 
| w iele ksiąg i słynął jako m issyonarz m iędzy lu

dem unickim koło Białej, gdzie św. Jozafat po- 
‘ chowany. P ieśni przez niego układane, lud śp ie

wał na calem Podlasiu.
s) H asło Zbawienne Nauki Apostolskiej. W ilno  

1780. T. I., str, 236.
❖ 4*
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żeństwa różne, jak  n. p. Różaniec, Szka- 
plerze Serca Jezusowego, Tercyarstwo itp., 
nie mają z obrządkami liturgicznemi, któ
rych w Kościele katolickim jest ogółem 
siedm, nic wspólnego i bez różnicy ob
rządku dla wszystkich zgoła wiernych Chry
stusowych, przez Stolicę św. są odpustami 
nadane.

Obecnie nie masz podobno żadnej dye
cezyi, a może i żadnej parafii na obydwóch 
półkulach świata, gdzieby cześó Najśw. 
Serca naszego Pana Zbawiciela nie była 
znaną. Doprawdy, błogosławioną nazwać 
możemy Małgorzatę Alacoque, że począt
kowe rozkrzewienie nabożeństwa do Najśw. 
Serca jej przypadło w udziale. Szczęśli
wymi są również ci wszyscy, którzy ja 
kimkolwiek sposobem przyczyniają się do 
podniesienia czci Serca Jezusowego. Do 
nich to słusznie można zastosować owe 
piękne i pocieszające słowa:

Kto w  s e r c a c h  braci m iłość Bożą wzbudzi, 
Cześć Mego Serca szerząc pośród lu d z i: 
Serce Me będzie dlań tarczą opieki,
W  Niem im ię jego zapiszę na w ie k i!



Uzupełnienia i dodatki.

Nr. I. Święta Gertruda, będąc jedne
go razu zaszczyconą widzeniem św. Jana 
Ewangelisty, zapytała go, dlaczego ani 

I w Ewangelii, ani w listach swoich, ani 
w księdze Objawienia, nic zgoła nie wspo
mniał o tajemnicach Najśw. Serca Jezu- 

| sowego, na którem przecież podczas osta
tniej W ieczerzy głowę swoją położył ? Na 

i to Jan  św. taką dał jej odpowiedź: „Prze
znaczeniem mojem było pisać dla rodzą
cego się Kościoła o Słowie Przedwie- 

jcznem: Chrystusie Panu, jego W cieleniu! 
I i mieszkaniu pomiędzy ludźmi. Co się zaś I 
[ tyczy tajemnic Serca Jezusowego, to te 
| zachował Pan Bóg dla siebie, ażeby do
piero w ostatnich czasach, kiedy świat 
coraz bardziej do upadku chylić się po
cznie, a w wielu miłość Boża całkiem 
ostygnie i wygaśnie, objawić je  światu i 
rozdmuchać przez nie gasnącą miłość ku 
Bogu w sercach ludzkich14. W idzenie to 
miało miejsce w XIV. wieku, 353 lat
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przed pierwszem objawieniem Bł. Małgo
rzaty Alacoque.

Nr. II. W  r. 1765 leżał w Rzymie cię
żką niemocą złożony i już od lekarzy 
opuszczony, Mikołaj Alojzy Celestini, no- 
wicyusz Tow. Jez. Kiedy był już prawie 
bliskim skonania, ukazuje mu się 10 lu
tego św. Alojzy Gonzaga i pyta, coby 
wolał, czy wyzdrowieć, czy umrzeć ? Niech 
się stanie wola Boża, odpowiedział spo
kojnie Celestini. Uradowany tą  odpowie
dzią św. Alojzy, rzekł: „Ponieważ w cza
sie choroby swojej niczego innego nie 
pragnąłeś, tylko Komunii św., a wszystko 
inne poruczyłeś Opatrzności Bożej, za 

i mojem wstawieniem Pan Bóg przywraca 
ci zdrowie, ażebyś przez całe życie roz- 
krzewiał nabożeństwo do Najśw. Serca 
Jezusowego, gdyż to nabożeństwo jest 
najmilszem Niebu44. To mówiąc zniknął, 
a Celestini natychmiast odzyskał zdrowie.

Nr. III. Zakon Towarzystwa Jezuso
wego rozkrzewiał zawsze z wielką gorli
wością cześć Najśw. Serca Jezusowego i 
nie powinno nas to wcale dziwić. W  dzie
jach Kościoła widzimy, że każdy zakon 
ma sobie powierzoną inną gałąź pobożno
ści. I  tak n. p . : 0 0 . Dominikanie rozkrze- 
wili nabożeństwo różańcow e; Karmelici 

& 1 k#$>
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szkapierz Najśw. Maryi Panny z góry | 
K arm elu; Teatyni szkaplerz Niepokala- 
nego Poczęcia; Synowie św. Franciszka 
Serafickiego głównie pobudzali pobożność | 
wiernych do Męki Pańskiej. W izytki są 
duchami opiekuńczemi nabożeństwa do 
Serca Jezusowego, powstałego w zaciszu 
ich klasztoru w Paray-le-Monial — a J e 
zuici są jego apostołami. I  nie są to by
najmniej czcze wyrazy i przechwałki. 
Wspomina o tem wyraźnie bł. Małgorzata 

i Alacoque w liście 97, 100 i 104. W  liście 
| zaś 134 tak pow iada: „Pan Jezus dał mi 
poznać niewątpliwie, że obrał Tow. Jez. j 
na rozszerzenie po całym świecie tego 
cudownego nabożeństwa i na przysporze
nie mu tym sposobem niezmiernej liczby 
sług wiernych, stałych przyjaciół i dzieci 
przejętych niezmierną wdzięcznością11. — 
Któż zresztą bardziej miał się ubiegać o 
cześć Jezusową, jeśli nie członkowie tego 
zakonu, którym noszenie najchwalebniej
szego imienia Jezus dostało się w u- 
dzinle ?

W  Instytucie Tow. Jez. znajduję oso
bne listy, pełne zachęty do czci Najśw. 
Serca: 1) O. W awrzyńca Ricci jenerała, 
d. 3 czerwca 1767 r . ; 2) O. Stanisława 
Czernie wicza, wikaryusza jeneralnego, dnia 
8 maja 1784 ro k u ; 3) Akta kongrega-

m
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cyi jeneralnej połockiej drugiej, dekret 8,
1785 r.

I  nie bezowocną była ta  cześć Serca 
Jezusowego, skrzętnie pielęgnowana i pod
trzymywana w pojedynczych domach i 
kollegiach zakonu. W  r. 1773 na mocy 
breve Klemensa X IV .: „Dominus ac Re- 
demptor11, zostało Towarzystwo Jezuso
we skasowane po całym świecie. Dziwnem 

;jednak zrządzeniem Opatrzności Bożej, 
utrzymało się na Białej Rusi, pod pano
waniem carowej rosyjskiej Katarzyny II. 

■ Owoż ta  mała garstka pozostałych Jezui
tów, zajmowała się bez przerwy rozkrze- 
wieniem nabożeństwa do Najśw. Serca J e 
zusowego, żywiąc tę niezłomną nadzieję, 
że ono jedynie może być rękojmią przy
wrócenia skasowanego zakonu. Zmarły 
w r. 1853 O. Jan  Roothaan, jenerał Tow. 
Jez., opowiadał nieraz swym braciom w 
Rzymie, że za jego czasów na Białej R u
si, wszystkim członkom zakonnym comie
sięczne i Codzienne przepisano modły, w 
celu rychłego przywrócenia całego Towa- 

i rzystwa. Jakoż te modły pożądany od
niosły skutek. Dnia 7 sierpnia 1814 r., 
papież Pius VII. w swej b u lli: „Sollici
tudo omnium ecclesiarum “, przywrócił To
warzystwo Jezusowe po całym świecie. 
Tak więc przywrócenie i obecne istnienie

tó,
w&-
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swoje, zawdzięcza To w. Jez. osobliwszej 
łasce Najśw. Serca Jezusowego. W yznał 
to zresztą publicznie sam 0. Roothaan, 
w okólniku do wszystkich domów zakonu 
w r. 1840, z okazyi trzechwiekowej ro
cznicy istnienia Towarzystwa. W  obecnym 
również wieku z niemniej szą gorliwością 
zajmują się członkowie To w. Jez. rozkrze- 
wieniem czci Serca Jezusowego pomiędzy 
wiernymi i niewiernymi, czego dowodem 
są listy okólne przełożonych zakonu, na
wołujące do tejże gorliwości, jako t o :
1) L ist O. Maryana Petrucci, wikaryusza 
jeneralnego, 21 czerwca 1820; 2) O. Jana 
Roothaana, jenerała, 27 grudnia 1839 i 8 
czerwca 1848 ; 3) Akta kongregacyi jene- 
ralnej X X III., dekret 46, 1883 ; 4) O. P io
tra  Becksa, jenerała, 28 sierp. 1870, 1 li
stopada 1871, 10 grudnia 1875; 5) O. An
toniego Anderledego, jenerała, 29 września 
1888 r. (Cf. libel: „SS. Cordi Jesu  cur sint 
addicti et consecrati Societatis Jesu Filiiu. 
Autor P. H. J. Nix S. J. W ynandsrade 1885).

Nr. IV. Obietnice uczynione Bł. Małgo
rzacie przez Pana Jezusa dla osób m ają
cych nabożeństwo do Jego Najśw. S erca :

1) Udzielę im wszelkich łask, jakich 
potrzebują do spełnienia obowiązków swe
go stanu.
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2) Utrzymywać będę pokój w ich ro

dzinie.
3) Będę ich pocieszał we wszelkich przy

krościach.
4) Będę im pewną ucieczką w tem ży

ciu, a szczególniej w godzinę śmierci.
5) Obfite zleję błogosławieństwa na 

wszystkie ich przedsięwzięcia.
6) Grzesznicy znajdą w mem sercu nie

wyczerpane źródło miłosierdzia.
7) Dusze oziębłe staną się gorłiwemi.
8) Dusze gorliwe wzniosą się w krót

kim czasie do wysokiej doskonałości.
9) Błogosławieństwo moje spłynie hojnie 

na domy, w których obraz mego Serca 
będzie wystawiony i uczczony.

10) Udzielę kapłanom daru wzruszania 
serc zatwardziałych grzeszników.

11) Imiona osób, które się przyczyniają 
do rozkrzewienia tego nabożeństwa, będą 
na zawsze zapisane w mem Sercu.

Nr. V. Obrazki Serca Jezusowego. „Po
mniki rytownictwa krajowego, odciski z 
blach mniejszych, znajdujących się w bi
bliotece łohojskiej Konstantego hr. Ty
szkiewicza. W ydane nakładem ich właści
ciela. W ilno 1858“. W  dziele tem znaj
duje się kilka obrazków Najśw. Serca Jez. 
(jużto samo Serce, już też Pan Jezus z

— 1)3 —
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Sercem na piersiach) odbitych ze starych 
blach XV III. wieku. Hr. Tyszkiewicz ta-1 
kie daje do tego objaśnienie: „Te obrazki 
były rytowane z rozkazu 0 0 . Jezuitów 
Połockich, później po ich wypędzeniu z 

J  Rosyi 1820 roku, przeszły na własność 
0 0 . Missyonarzy wileńskich, w których 
drukarni przechowały się aż do kasaty 
klasztoru za Mikołaja cara w roku 1842 
i wówczas owe blachy nabył Tyszkiewicz14.

Spis książek o Sercu P. Jezusa z XVIII. 
wieku, będących już dziś rzadkością bi
bliograficzną :

1) Skarb nowy, dotąd niewiadomych 
J łask i nieznanych dobrodziejstw N. Serca 
I Jez., w r. 1705 dnia BO maja w kościele 
{warszawskim 0 0 . Pijarów o tw o rzo n y ...
W Warszawie w druk. 0 0 . Schol. Piar. 
Dedykowane Konstancyi Maryannie z Po- 
toka Szczuczynej, podkanclerzynie W. K. L.

2) Raj niebieski, Najsł. Serce Jezusa, 
w rozkosze duchowne serc ludzkich opły
w ający ... otworzony w kościele zakonnic 
Nawiedzenia N. Maryi Panny w Krako-1 

wie r. 1718 d. G czerwca.
Drugie wydanie tej książki wyszło r.

1723 w Krakowie, dedykowane Ewie z ; 
Leszczyńskich Szembekowej, kanclerzy- 
nie w. k.

3) Żyje Jezus. Do osobliwych Adorato-
(4 $**>-------- —— ----------- -------------------- ------ -
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rów Najsł. Serca Jez., Braci i Sióstr tej j 
kongregacyi- W  Krakowie 1718.

4) Echo z pod cieniów zakonnych wy
chodzące . . .  t. j. krótkie zebranie żywo
ta Wielebnej Siostry Maryi Małgorzaty i 
A La Kok, z francuskiego j ęzyka na p o i-! 
ski przetłumaczone przez zakonnice tegoż 
instytutu krak. r. 1719. W Warszawie 
w drukarni 0 0 . Pijarów. Dedykowane 
Joannie Barbarze Leszczyńskiej, wojewo
dzinie kaliskiej.

5) Nowy dar Diicha Przenajświętszego, 
Serce Jezusowe, serce potrzebnym ofia
rowane, w poniedziałek świąteczny kaza
niem reprezentowane, przez X. Dziewul
skiego M. O. Franc. Kraków 1720, in folio. 
Dedykowane Janowi Korneckiemu, burg. 
krak. i jego małżonce.

6) Delicie nieba i ziemi serc ludzkich, 
Serce Jezusa Chrystusa, przez ks. W iąz- j 
kiewicza Schol. Piar. W  druk. 0 0 . P ija 
rów w Warszawie 1723.

7) Życie* Wielebnej Małgorzaty A lakok,1 
zakonu od Nawiedzenia N. Maryi Panny 
zwanego, które z rozkazu swego spowie
dnika własną ręką napisała. W  W ilnie 1724

8) Serca Jezusowego cześć i chwała j 
przez ks. Gallifet S. J . . . .  z łacińskiego 
na polskie tłumaczył kapłan tegoż zakonu j

in 8°.

U
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w Jarosławiu, podczas introdukcyi tamże 
kongregacyi Serca Jezusowego. Sando
mierz 1730, druk. Soc. Jesu.

9) Kongregacya Najśw. Serca Jez. w ko
ściele lwowskim Soc. Jesu. Lwów 1731, 
druk. S. J.

10) Fortunny depozyt w Najśw. Sercu 
Jezusowem, to jest wprowadzenie konfra- 
ternii do kościoła 0 0 . Bernardynów, kon
wentu Toruńskiego, przez ks. Józefa Słu- 
ckiego bernardyna. Toruń 1732. Dedyka- ( 
cya do Anny z Dąbskich Słuckiej, staro- 
ściny gniewkowskiej.

11) Iiok święty albo święta roczne, ka
zaniami wsławione. . .  przez ks. Idziego ' 
od św. Józefa Schol. Piar. W arszawa' 
1739. Na str. 181 jest kazanie na dzień 
Najśw. Serca miane w Łowiczu 1736 r., j 
przy solennej introdukcyi bractwa Serca 
Jezusowego.

12) Drzewo żywota wiecznego, Przenajś. I
Jezusa S erce__  w instytucie zakonnic
Nawiedzenia N. Panny zasadzone. W  W il
nie w druk. Soc. Jesu. 1738.

13) Serce Jezusowe zranione, najwymo
wniejszy i najserdeczniejszy orator, oraz 
najskuteczniejszy kordy ał na wszystkie 
duszy niemoce, kazaniami piątków marco
wych . . .  uczczone. Lwów 1740 in 4° 
str. 196.
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14) Uwagi o Najśw. Sercu przez ks. De- I 
win S. J . Berdyczów 1742.

15) Bractwo Najśw. Serca Jez. w ko
ściele poznańskim S. J . Poznań 1743, j 
druk. S. J.

16) Kazanie o Najśw. Sercu Jez. circa 
an 1750, przez ks. Michała Dołszkiewi- 
cza S. J.

17) Przykłady z cnót i źj'cia Świętych 
Pańskich, zebrane przez ks. Jana  Franci
szka od św. Józefa, kaznodziei zakonu 
Schol. Piar. 1750. Kraków in 4°. D edy
kowane królewiczowej Konstantowej So- 
bieskiej. Na str. 254—269 są dwa kazania 
na dzień Najśw. Serca Jez.

18) Kazań świątalnych X. Idziego Ma
dejskiego od św. Józefa Schol. Piar. T. II. j 
Warszawa 1755 in 4°. Dedykowane kró-

jlewiczowej z Wesslów Sobieskiej. Je s t tam 
I sześć kazań na dzień Najśw. Serca Jez. j  
str. 242—302.

19) Kazanie na wprowadzenie bractwa |
1 Najśw. Serca do kościoła św. P iotra i Pawła 
Iw Krakowie S. J., przez ks. Józefa Pło- 
chockiego S. J. Poznań 1766, druk. S. J . *). 
------------- -

l) Ks. Józef Płochocki, był jednym  z najw ię- j  
| kszych zelatorów nabożeństwa do N. Serca Jez. 
w Polsce w  XVIII. wieku. Urodził się 15 sier- 

| pnia 1719, do zakonu Jezuitów  w stąpił w  Kra- 
j  kowie 29 sierpnia 1735, umarł 11 pażdziern. 1787 i

----------------------------- ------------------ ------------- 4 »



20) Potop zbawienny, krwią najdroższą 
Zbawiciela świat cały oblew ający.. .  przez 
X. Gabryela Kasprowicza. W  Berdyczo
wie w drukarni Karmelu 1766. W  czę
ści I. str. 188 są godzinki o Najśw. Ser
cu Jez.

21) Nowenna ku czci Najsł. Serca Jez., 
w której zawiera się na każdy dzień na
uka duchowna, akt jeden religii i rozmy
ślanie o przymiotach Serca Jez., przez 
ks. De liouville T. J. Nieśwież 1772. De
dykowane Cecylii z Lipskich Zabinie, sta
rościnie bialskiej.

22) Dowód obowiązującej miłości ku 
Najśw. świata Zbawicielowi, czyli nabo
żeństwo do Najsł. Jez. Serca w kościele 
lwowskim XX . Karmelitów bosych . . .  i 
zwykle odprawujące się, a dla lepszej wy
gody nowo erygowanej konfratern ii. . .  do j 
druku podane r. 1775. W  Berdyczowie w 
drukarni Fortecy N. P. Maryi.

28) Uwagi kaznodziejskie o zacności i j 
pożytkach nabożeństwa do Serca Jez., i 
przez X. Jana Bożego Jełowickiego, ka-

w  Chobienicach w  W ielkopolsce, w  domu Miel- 
żyńskiego, w ojew ody poznańskiego. Pochowany  
w  kościele pojezuickim  w  Poznaniu, w  grobie ; 
niegdyś Ojców i Braci zakonnych, m iędzy któ
rymi także sław ny z św iątobliw ości i nauki j 
Ó. Drużbicki spoczywa.



j nonika lwowskiego. W  W arszawie w dru- j 
karni XX . Pijarów 1778. Dedykacya do 
Stanisł. Pruszyńskiego, kasztelana owru- 
ckiego i żony jego Franciszki z Jełowi- 
ckich.

24) Kazania o Opatrzności Boskiej i 
Sercu P. Jezusa, przez X. Andrzeja W a
gnera T. J . niegdyś Assystenta polskiego, 
po śmierci do druku podane. Rzym 1781 
in 8° str. 207.

25) Źródło łask niebieskich, albo ta je 
mnica otwarcia przez instrument włóczni 
Boku i Serca Jezusowego. Kazanie dla 
szukających zbawiennego pożytku z na
bożeństwa do Serca Zbawiciela, w ydane; 
przez X. Jana Bożeńca Jełowickiego, ka-1 
nonika koadjutora Lwowskiego. W Po- 
czajowie 1782. Druk 0 0 . Bazylianów, 8° 
str. 24. Dedykacya do Józefa Marcina 
Młodeckiego, podkomorzego J. K. Mci i 
starosty Sienickiego.

26) O nabożeństwie do N. Serca Jez. 
Kazania X. Józefa Płochockiego. W arsza
wa 1787, in 12° str. 613.

27) Nabożeństwo do Najsł. Serca Jez. 
W  Połocku 1789. druk. S. J.

28) Sprzymierzenie do nabożeństwa ku 
Najśw. Sercom Jezusa i Maryi. W  Poło
cku 1795.

29) Ustawy bractwa Najśw. Serc Jezusa
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i Maryi, przez X. Tadeusza Brzozowskie
go T. J . W  Połocku, w druk. S. J . 1795.

Nr. YI. Biskup Belsunce, pisząc o mo- 
rowem powietrzu w Marsylii 1720, tak 
się wyraża: „Z łaski Boga, trzymam się 
jeszcze w pośród umarłych i umierają
cych. W szystko wyginęło obok mnie; ze 
wszystkich kapłanów, towarzyszących mi, 
jeden tylko mój jałmuźnik pozostał przy 
życiu. W ciągu tygodnia 200 trupów gniło 
naokoło mego domu, pod memi oknami. 
Musiałem chodzić po ulicach, między dwo
ma rzędami trupów, na pół zgniłych, po
obgryzanych już przez psy; a środek uli
cy zarzucony był łachmanami tych nie
szczęśliwych i plugastwem, tak  że nie
wiadomo było, kędy stąpić nogą. Zaopa
trzony gąbką zmaczaną w occie, którą 
ciągle wąchałem, podwinąwszy do kolan 
sutannę, przeciskałem się przez te cuchną
ce trupy, aby rozpoznać pomiędzy nimi 
umierających, wyrzuconych, z domu, któ
rych jeszcze pocieszyć, lub wyspowiadać 
można było. Nie mam już prawie całkiem 
spowiedników. Kapłani dokazywali cudów 
gorliwości i miłości bliźniego, kładąc ży
cie swoje za współbraci. Ze wszystkich 
tutejszych Jezuitów, tylko czterech pozo
stało przy życiu, a mnóstwo ich było 

» ....... ....... .. ........................................................ ^



przybiegło zdaleka; aby tu poświęcić się 
na śmierć. Trzydziestu trzech Kapucynów 
padło trupem. Z zakonników św. Krzyża 
jeden tylko Ojciec de la Fare ocalał. 
Dwudziestu Reformatów i tyluż Franci
szkanów, poumierało na usłudze chorych; 
równie wielu Karmelitów bosych, Bernar
dynów i Karmelitów trzewiczkowych. J e 
stem jako wódz, który stracił czoło swego 
wojska". (Całość i Zasady wiary katolickiej 
przez X. J. Graume. Przekład z francuskiego. 
W ydanie III. T. VIII. Kraków 1871, str. 194).

Nr. VE. Battoniego obraz Serca Jez. 
w Lizbonie. Za sam obraz w wielkim oł
tarzu Najśw. Serca, wykonany w Rzymie 
przez słynnego malarza Pompejusza B at
toniego, zapłaciła królowa 3000 szkudów, 
jak  na owe czasy dosyć pokaźną sumę. 
Battoni przemyśli wał długo nad tern, w ja- 
kiby sposób przedstawić wizerunek Najśw. 
Serca Zbawiciela; w celu uproszenia sobie u 
Boga pożądanej łaski, uciekł się do gorącej 
modlitwy. Przez kilka dni odprawiał w Rzy
mie rekolekcye, czyli ćwiczenia duchowne 
św. Ignacego, potem przystąpił z wielką 
pobożnością do stołu Pańskiego. W raca
jąc z kościoła do domu, spotyka na ulioy 
żebraka, wyciągającego po jałmużnę rękę. 
Dobroczynny artysta wydobywa spiesznie i
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z kieszeni swój pugilares i znajduje w nim 
zaledwie jednego szkuda w złocie (2l/ i fl. 
w. a.). Nie mając więcej pieniędzy przy 
sobie, już chciał pominąć proszącego, lecz 
się namyślił i wręczył mu owego szkuda. 
W  tej chwili jego modły zostały uwień
czone pożądanym skutkiem. Przyszedł mu ! 
szczęśliwie do głowy malarski koncept. 
Ów żebrak lewą rękę położył na sercu 
swojem, a prawą wyciągnął po jałmużnę. 
Widząc to Battoni pomyślał sobie, że i 
Zbawiciel w podobny sposób żebrze mi- j 
łości u ludzi, mówiąc „Synu daj mi ser- i 
ce tw ojeu. (Prov. XXIII.). Z tą myślą j  
powrócił uradowany do domu i wykonał j  

wspaniały obraz Serca Jez., którego ko- j 
pia rozpowszechniona jes t obecnie po ca-j 
łym świecie.

Nr. VIH. W prowadzenie bractwa Serca ! 
Jez. do kaplicy W izytek w Wilnie.

Roku 1719 dnia 20 sierpnia, za otrzy-1 
maną z Rzymu od Ojca św. Klemensa X I 
bullą, wprowadzone jest bractwo Najśw. 
Serca Pana Jezusa do kaplicy naszej, nim 
Boska Opatrzność da sposób wystawienia 
Kościoła kosztem i staraniem Pasterza j 
naszego JW X . Konstantego Brzostowskie
go, biskupa wileńskiego. Bardzo solennie 
odbyła się ta  introdukcya, z processyą 

• * -  ......................  .........
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całej prześwietnej kapituły wileńskiej assy- 
stującej, wszystkich zakonów, całego ma
gistratu z wszystkiemi cechami. Sam 
JW X . biskup niósł monstrancyą, bramy 
bardzo pięknie były przyozdobione po \ 
ulicach, gdzie przechodziła processya — j 
nawet błahoczestiwi (prawosławni) z or- 
dynansu JW X . biskupa wystawili bramę 
tak piękną, która prawie wszystkie prze
chodziła ; dawano ognia z harm at i strzelb. 
Samo Serce Pana Jezusa robotą snycer
ską, bogato w klejnoty przybrane, naj
przedniejsze Panie z dewocyi swojej nio
sły; wiele zaraz osób cisnęło się do wpi
sania w to Bractwo z wielkiemi odpustami 

| onemu nadanemi, jako jes t w osobliwych 
bullach św. Stolicy Apostolskiej — na 

| wieczne czasy utwierdzone jest nową bullą 
j  do nowego Kościoła z inhibicyą, aby tu 
w tym mieście W ilnie w żadnym innym 
kościele nie mogła być ta  Konfraternia 
oprócz naszego. (Z archiwum PP. W izytek 
wileńskich obecnie wersalskich).

Kr. IX. Bractwa Serca Jez. kanonicznie 
zaprowadzone w Polsce r. 1714—1763.

W  kościele 0 0 . Jezuitów: w Poznaniu 
! 1728, we Lwowie 1729, w Jarosławiu 1730 ‘),

.

') Ks. Brown T. J . : Biblioteka pisarzów  assy-
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I w Kaliszu 1732, w Łomży i Ostrogu 1733, | 
w Sandomierzu 1738, w W istyńcu 1741, 
w Choleżu 1742, w Krośnie 1743, w Po- 
łocku 1744, w Krzemieńcu 1748, w Gro
dnie 1750, w Przemyślu 1757, w Łaszczo- | 
wie 1760, w Pułtusku 1763 (Nilles T. I. i 
pag. 268—321).

W  kościele 0 0 . Pijarów: W  Piotrko
wie 1714, w Rzeszowie 1719'), w Cheł
mie 1730, w Radomiu i Łowiczu 1736, 
w W ieluniu 1737.

W  kościele różnych zgromadzeń zakon-j 
nych : w Toruniu u 0 0 . Bernardynów 1732, 
w Stanisławowie u 0 0 . Trynitarzy 2) i w 
Mińsku u 0 0 . Bazylianów 1738, w Nowo
gródku u PP. Dominikanek 1749, w Mi- 
latynie u 0 0 . Karmelitów bosych 1750, j 
w Zasławiu u 0 0 . Missyonarzy 1751, w 
Uszaczu u 0 0 . Dominikanów, w Trembowli 
u 0 0 . Karmelitów trzewiczkowych i w 
Kownie u PP. Benedyktynek 1756.

W  kościołach parafialnych: W  Lesznie 
i 1725, w Nowym Sączu3) i Obornikach 
1747, w Łęczycy i Wilkomierzu 1752,

stencyi polskiej T owarzystwa Jezusow ego. P o
znań 1802, str. 464.

') Gallifet de cultu S. Cordis Jesu.
2) Ks. Sadok B arącz: Pamiątki miasta Stani

sławowa. L w ów  1858, str. 94.
3) Akta kollegiaty nowosądeckiej.
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w Niemirowie i Stężycy 1764, w Miejskiej
Górze 1768 r.

Nr. X. Z powodu ofiarowania swych 
dyecezyj N. Sercu Jez., wydał ks. arcyb. 
Ledóchowski dnia 17 września 1872, list 
pasterski, który odczytano ze wszystkich 
ambon. W yjmujemy z niego jeden ustęp:

„Zbolali na widok tak szerokiego od
stępstwa synów ludzkich od światła, pra
wdy i od prawideł cnoty, zatrwożeni klę
skami, któremi Ojciec nasz niebieski nas 
nawiedza, by nas w doczesności zatopio
nych do Siebie nawrócił, głęboko przejęci 
własną Naszą nieudolnością, a zarazem 
pomni obowiązku, nałożonego na Nas, 
jako na waszego Pasterza, byśmy dusze 
wasze od grożących im niebezpieczeństw 
chronili i zabezpieczali, i podawali wam 
sposoby łatwiejszego osiągnienia łaski, 
pociechy i wspomożenia od B o g a : po
wzięliśmy zamiar uroczystego ofiarowania 
i poświęcenia nas samych i was wszyst
kich, dyecezyan Naszych, Najświętszemu 
i Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa. Gdy 
zaś tę myśl Naszę ochoczo i radośnie 
przyjęli Wielebni Bracia, kapituł Naszych 
M etropolitalnych członkowie, a następnie 
i całe Duchowieństwo archidyecezalne, 
przedstawione przez swych szanownych

* ► —  ----------------------------------------------- 4
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Dziekanów na ostatniem, prosynodalnem 
zebraniu: was dzisiaj wszystkich, ducho
wnej Naszej pieczy przez Opatrzność po
wierzonych, niniejszym pasterskim listem 
wzywamy, zapraszamy, zachęcamy i zo
bowiązujemy w Panu, abyście wszyscy, 
obojej płci i wszystkich stanów, wraz z 
Nami szczerze i gorąco, ze skruchą duszy 
i nadzieją otrzymania łask wielu, ofiaro
wanie to i poświęcenie nasze wspólne i 
obu Naszych Archidyecezyj spełnili. Akt 
ten, Najmilsi Bracia, jest aktem miłości 
ku Zbawicielowi Panu, być więc może 
aktem wielkiej zasługi, wedle żywości 
uczucia, z jaką go wykonamy; jest on 
zarazem aktem pokuty, a zatem zdolny, 
jeżeli go należycie spełnimy, rozbroić 
sprawiedliwość Bożą, grzechami naszemi 
obrażoną; jes t w końcu aktem ufności, 
ściągnąć więc na nas może obfite błogo
sławieństwo i być dla nas we wszelakiem 
złem skuteczną obroną, bo ci, co w Panu 
swą ufność pokładają, nie będą zawie
dzeni na wieki. Ale przedewszystkiem 
ofiarowanie i poświęcenie nasze Najsłod
szemu Sercu Zbawiciela, niech nosi ce
chę wdzięczności, za odebrane dotąd od 
Niego dobrodziejstwa i niech ma zna
czenie stanowczego przedsięwzięcia, . że 
odtąd i nadal za łaską Pana Boga, cno- 

«. »  
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j  tliwy i świątobliwy żywot prowadzić bę
dziemy.

Ułożona przez Nas na tę błogą uroczy- 
I stość modlitwa, która wam rozdaną bę- 
! dzie przez Duchowieństwo, wszystkie te 
uczucia w krótkich słowach wyraża. W y 

i ją, Najmilsi Bracia, pospół i równocześnie 
| z Nami odmówicie, a potem dnia każdego i 
powtarzać ją  będziecie przy pacierzach; 
waszych, aby wam była bodźcem do wy
trwania w dobrem, środkiem do wypro- 

| szenia sobie od miłościwego Serca Pana 
Jezusa obfitych łask i otuchą w tych 

I dniach utrapienia, które Pan Bóg na nas 
I zsyła.

Dopełnimy zaś aktu uroczystego na
szego ofiarowania w święto Niepokalane- 

; go Poczęcia Najśw. Maryi Panny, bo za 
Jej pośrednictwem łatwiej do Serca Bo
skiego Jej Syna przystęp znajdziemy.' 
Tak jak  przez macierzyńskie Jej ręce 
Wszechmocny zlewa na nas swe dary, 
tak też z rąk Jej najmilej przyjm uje to, 
co Mu niesiemy w ofierze. A Ona, co 
jest Orędowniczką i Pocieszycielką naszą, 
przyczyni się za nami i pocieszy nas i 
strażą będzie serc naszych, byśmy przy
łożonej do nich pieczęci przedziwnego 
Serca Jezusowego, już nigdy złamać nie 
poważyli sięu.

-------------------- ----------------------- <m
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Nr. XI. Don Gabryel Gar ci a Moreno, 
piastował 'rozliczne urzędy w swym kra
ju. Był dyrektorem szpitala głównego w 
Kwito, swym własnym kosztem urządzo
nego, profesorem i rektorem uniwersytetu, 
jenerałem i dyktatorem  armii, nareszcie 
prezydentem Rzeczypospolitej Ekwator- 
skiej i to na dwa zawody: najprzód od 
stycznia 1861 do maja 1865, powtóre od 
stycznia 1869 aż do śmierci, którą mu 
dnia 6 sierpnia 1875 r., w jego własnym 
pałacu zadali skrytobójcy. Tego dnia ra
no był u Komunii św., jak  to zwykł b y ł , 
co miesiąc czynić i kiedy wrócił do domu 
ostrzeżono go o spisku. Siodlarz Rayo, 
niegdyś kapitan i rządca prowincyi Napo, 
którego dla przeniewierstwa Garcia M o - j 
reno od służby oddalił ;  Moncago, student, j  
za złe prowadzenie się ze szkół wyklu
czony i trzej inni nikczemnicy, spiknęli 
się na zgubę prezydenta. O godzinie 1-ej 
z południa wracał Moreno w towarzy
stwie swego adjutanta do swej rezydencyi: 
w gmachu rządowym, a zaledwie wszedł I 
na schody prowadzące do drzwi, wychylił 
się z za filara najśmielszy z morderców j 
Rayo, uderzył nań zdradziecko z tyłu i 
utopił w jego karku nóż wyostrzony. 
Tnni mordercy przypadli z rewolwerami i j 
sztyletami, naprzemian kulą i żelazem | 

|  ̂ ---------------------- -------- ------------ ------  —---------
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dobijając swą ofiarę. Garcia Moreno pa
dając pod razami, wsparł się jeszcze dło
nią o kolumnę i gasnący wzrok ku zbój
com zwracając, wyrzekł ostatnie słow o: 
„Dios no muere", Bóg nie umiera, a 
otrzymawszy jedno jeszcze cięcie w gło
wę, powalił się na ziemię, obficie już 
krwią zbryzganą. Oddychającego jeszcze 
prezydenta, mimo dwudziestu dwóch okru
tnych ran, złożono na dywanie i przenie
siono do otwartej w pobliżu katedry. 
Tam to u stóp ołtarza w ulubionej ka
plicy Matki Boskiej Bolesnej, Don Ga
bryel dawszy rzewne znaki przebaczenia 
mordercom, otrzymawszy ostatnie roz
grzeszenie i oleje św., o godzinie 3 oddał 
swą piękną duszę w ręce Stwórcy. Głó
wnego mordercę B,ayo pochwycono w u- 
cieczce i doraźną wymierzono mu karę: 
rozwścieklony murzyn wystrzałem kara
binowym położył go trupem. Dwóch je 
szcze spiskowców ujęto później i straco
no. Reszta się rozbiegła.

Zaledwie Garcia Moreno zamknął oczy 
u stóp krzyża missyjnego, który sam na 
swych barkach przed rokiem zaniósł do | 
kruchty katedralnej w Kwito, aliści gło-1 
śny płacz wybuchł na ulicach stolicy. Mi- j 
nistrowie, żołnierze, uczeni, cisnęli się do
krwawych zwłok zamordowanego prezy-

0  e?ci N. S . J , 5



denta. Nawet jego przeciwnicy polityczni
od łez wstrzymać się nie mogli, wśród 

! objawów powszechnego żalu, który był 
tak szczery, tak ogólny, jak  po utracie 
ojca rodziny. Ulice miasta i gmachy pu
bliczne były przez 3 dni ubrane w czarne 
chorągwie, świadcząc tą  grubą żałobą, 
jaką klęskę ponosi kraj przez śmierć te 
go najlepszego syna Kościoła i najzacniej
szego obywatela. I  nie dziw, bo też Gar- 
cia Moreno był nadzwyczajnem zjawi
skiem w politycznym świecie X IX  wieku 
Mądry, czynny, energiczny, wielki w iel-' 
biciel Piusa IX , któremu ze skarbu pań- 

j  stwa kazał płacić corocznie świętopietrze» 
stworzył z Rzeczypospolitej Ekwatorskiej 

I prawdziwy ideał chrześcijańskiego pań-.
! stwa, które jakby jaka oaza wśród pu- 
! styni, tak  ono z pomiędzy wszystkich kra» 
jów południowej Ameryki, samo jedno 

| świeciło bogactwem , licznemi zakładami 
naukowemi, oświatą, kwitnącym dobroby- 

j tem mieszkańców i cieszyło się pokojem.
' Ale że konstytucya zabraniała osiedlać 
się tam niekatolikom, że massoneryi wzliro- 

; nionym był przystęp, że Garcia Moreno 
j miał odwagę w imieniu swego kraju i 
j rządu kilkakrotnie potępiać gwałty speł- 
j nione na ojcowiźnie Piotra św. z powo

du zaboru Rzymu pzrez Piemontcz] ’
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dnia 20 września 1870 r., źe śmiał ojczy
znę swoją poświęcić Najsł. Sercu Jezu
sowemu, dlatego massońska sekta, nie 
mogąc się go pozbyć, zamordowała go 1 
skrycie. Na kilkanaście tygodni jeszcze 
przed śmiercią swoją dnia 16 czerwca 
1875 r., kiedy to świat cały poświęcał się 
Sercu Pana Je zu sa , nasz Don Gabryel 
w Kwito, stolicy Ekwadoru, sam postę
pował na processyi z krzyżem w ręku.

Nr. X II. Bazylika Serca Jezusowego na 
Montmartre w Paryżu.

Jeszcze za życia bł. Małgorzaty Ala
coque r. 1689, zażądał Zbawiciel od Lu
dwika XIV, ówczesnego monarchy Fran- 
cyi, poświęcenia całego państwa Sercu 
Jezusowemu, zbudowania osobnego ko
ścioła ku czci Jego najświętszej — wre
szcie umieszczenia wizerunku Najsłod. 
Serca na sztandarach i tarczach herbo
wych '). Aleć królowie francuscy pozostali 
głuchymi na głos apostołki Serca Jezusowe
go, to też gorzkim owocem i następstwem 
tej nieczułości na wezwanie Boże, była 
straszna nawałnica rewolucyi francuskiej, 
dojrzałej w sto lat potem za Ludwika XVI.

') L ist BI. Małgorzaty do Ludwika XIV, d. 17 
; czerwca 1689.

$m ---------------------— -----------— --------------— *<>o*
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Monarcha ten uwięziony 13 sierpnia 1792 
w Tuileryach, spisał w rzewnych słowach 
uroczysty akt, którym ślubował co do jo 
ty  wypełnić żądania, daremnie zaniesione 
do tronu pradziada swego przez świąto
bliwą zakonnicę z Paray-le-Monial. Nie
stety nie było mu danem wykonać ślubu 
tego — Pan Bóg powołał go do męczeń
skiej korony 21 stycznia 1793 r., za winy 
ojców i ojczyzny. Długie upłynęły lata 
od śmierci Ludwika XVI, a nikt nie po
myślał o spełnieniu jego uroczystego ślu
bu : zbudowaniu kościoła Najśw. Serca 
Jezusowego. Dopiero d. 16 czerwca 187B, 
zabrano się stanowczo do dzieła. W  tym 
to dniu na wyżynach Montmartre (Gróra 
Męczenników), górujących nad stolicą 
tylu zbrodniami skalaną, położył arcybi
skup paryski, kardynał Guibert, w obe
cności dziesięciu biskupów, kamień wę
gielny pod bazylikę Najśw. Serca Pana 
Je zu sa '), która stanęła ze składek i ofiar,

') Świątynia ta zbudowana z ciosu w stylu  
bizantyńskim, jest olbrzymich rozmiarów. Ogrom 
jej powiększa podniesienie, na jakiem się znaj
duje. Cały Paryż widać z tego punktu jak na 
dłoni. Największe w ieże miasta, zdają się leżeć 
u jej stóp. Na budowę tej św iątyni wydano 
przeszło 20 milijonów franków. Olbrzymi dzwon, 
odlany kosztem  lir. Henryka Montbron, waży

Z.
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upokorzonej dotkliwie od Boga za dawne 
i teraźniejsze grzechy Francyi. To też 
w myśli pokutniczej i ekspiacyjnej, nosi 
ta  bazylika na samym frontonie następują
cy, każdego mimowolnie uderzający napis: 

Cordi Sacratissimo Jesu  
G-allia poenitens et devota.

Nr. X III. Kościół Serca Jezusowego na 
Eskwilinie w Rzymie.

Kiedy dnia 20 września 1873 r. stanęli 
przed Piusem IX  przedstawiciele dziesię
ciu stowarzyszeń katolickich w Rzymie, 
prosząc Ojca św., aby im pozwolił uczy
nić ślub wzniesienia w mieście wiecznem 
świątyni Najśw. Serca Jez., tak do nich 
przemówił ów wielki papież: „Obejrzyj
cie się w około siebie i rozważcie biedy, 
jakie nas ściskają ze wszystkich stron. 
Czyż nie mamy powodu wołać z Psalmi
stą: Przylgnęła do ziemi dusza moja. Bo 
czyliż dusza nasza nie jest pogrążona w 
błocie i w prochu pod ciężarem takiego 
ucisku ? Ale wyście znaleźli lekarstwo na 
tyle nieszczęść; tak jest, wyście znaleźli, 
dzieci moje. Przypomnieliście sobie, że 
w niebie jes t Serce Boskie, które was

16 tysięcy kilogramów. W spaniały a wielkich roz
miarów dywan, haftowany przez panie paryskie, 
kosztuje lOOtysięcy franków. Istnieje w  niej dniem  
i nocą nieustająca Adoracya Najśw. Sakramentu.



może pocieszyć i wesprzeć, które wam 
ulgę przynieść może. Tak, tak, zbliżmy { 
się do tego Serca i w obec rany otwartej 
włócznią kata stańmy, aby rozmyślać z 
miłością i wiarą. Przypatrzm y się wedle 
rozumienia, na jakie zdobyć się możemy, 
jak  to Serce pragnie gorąco szerzyć ogień, 
co Je  wewnątrz pali — ogień, któryby 
chciał rozniecić miłość Boga i ludzi po 
całej ziemi. Niechże więc będzie błogo
sławione to Boskie Serce, początek takiego 
dobra, tudzież źródło pociechy i ulgi“ . . .

Gorące życzenie stowarzyszeń katoli
ckich nie mogło być na razie pom yślnym . 
uwieńczone skutkiem. Dopiero d. 17 sier-1 
pnia 1879 kardynał wikaryusz Monaco la j 
Yaletta, położył węgielny kamień na Es- j 
kwilinie przy Castro-Pretorio pod kościół 
ślubem przyrzeczony. Miał on być wyra
zem wdzięczności za opiekę Serca Jezu
sowego nad Piusem IX  i całym Kościo
łem w naszych czasach, jako też publi- 
cznem przebłaganiem za błędy i zbrodnie 
X IX  wieku. W spaniała ta bazylika w stylu 
renesansowym, za staraniem słynnego Ks. 
J . Bosco ukończoną została w maju 1887 r.

Nr. XIV. Założenie kamienia węgielnego 
pod kościół PP. W izytek w Wilnie.

Roku 1729 die 14 Junii odprawiła się
ib »v.

--------------- -----------------------------------------m



! ceremonia założenia kamienia fundamen
talnego na kościół przez JW X . Jerzego 
Ancutę, biskupa antipatreńskiego, suffra- 
gana i administratora wakującego na ten 
czas biskupstwa wileńskiego, z assystencyą 

j ¥ X .  Aleksandra Żebrowskiego, kanonika 
li officyała, a naszego duchownego Ojca, 
z wielą bardzo kapłanów, przy niemałym 

i konkursie różnego stanu ludzi, którym 
wszystkim przytomnym pozwolono zupeł
nego odpustu, i którzyby się dołożyli do 
tej fabryki, 40 dni odpustu.

Te fundamenta na kościół założyłyśmy 
za sumę przez prawo zyskaną a legowaną 
na fundusz tutejszy klasztoru i kościoła 
20,000 złp., a drugie 20,000 złp. deklarowała 
JW P. Katarzyna Wiszniewska, Łowczyna 
Orszańska, córka JW P. fundatorki naszej.

Założyłyśmy tedy ten kościół na Boską 
Opatrzność. Poświęcono kamień pierwszy 
i wszystkie wykopane fundamenta podług 
zwyczaju Kościoła św. Kamień nadzwy
czajnej wielkości na miejscu, gdzie ma być 
wielki ołtarz w samym środku położony i 
poświęcony, na nim drugi kamień kwa
dratowy, marmurowy wydrążony, gdzie są 
amieszczone relikwie różnych Świętych
i tablica pozłocista kwadratowa położona 
^ napisem takim: 

j „Anno Domini 1729 die 14 Junii indi-
*'?' AS,

-------------------------------------------------- <m



ctione Romana septim a— Sanctissimo Do
mino nostro Papa Benedicto X III  — Carolo 
sexto Romano Im peratore — Augusto se
cundo Poloniarum Rege — Illustrissimus 
ac Reverendissimus Dominus Greorgius 
Ancuta, Episcopus Antipatrensis, Suffra- 
ganeus, Scholasticus Praelatus Cathedrae 
Vilnensis, Administrator sede episcopali 
vacante ejusdem dioeceseos Vilnensis, Re
ferendarius Magni Ducatus Lithuaniae — 
Matre Priorissa Maria Scholastica Godeb- 
ska — posuit istius ecclesiae primarium la
pidem, Dei ipsius infinite providentis com
missae erectioni ad laudem ejusdem et 
gloriam ac ad divinam in ulteriori aedi
ficatione promerendam providentiam sub 
titulo Sacratissimi Cordis Jesu, nec non ad 
honorem S. Francisci Salesii earundem 
Sanctimonialium Patriarchae, S. Augustini 
ecclesiae doctoris, tum in venerationem 
Sanctorum Patronorum  Regni Poloniaeu. 
(Z archiwum PP. W izytek wileńskich obe
cnie wersalskich).

Do fundacyi kościoła przyłożył się zna- 
j cznie K onstanty Brzostowski, biskup wi
leński, którego serce po zgonie w r. 1729 

j umieszczono w tymże kościele przy wiel-1
Ir im  n lf ,flr r/n
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