
 
SPOTKANIE 1 

 
 
Czerwiec, 
to miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa 

 
Serce Jezusa, w którym mieści się tyle 
miłości i dobroci, uwielbiane jest przez nas 
zawsze, ale szczególnie w czerwcu. 
 
W świątyniach odprawiane jest wtedy 
nabożeństwo, podczas którego modlimy się 
Litanią do Najświętszego Serca Jezusa. 
 

 

 

Prośba Jezusa 

Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych 
lat bardzo kochała Jezusa. Często z Nim rozmawiała. Podziwiała siostry 
zakonne, które spotykała. Widywała je modlące się w kościele 
i pomagające innym ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należeć do 
Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłość do Jezusa wypełniała całe jej 
serce. 

Tak jak obiecała, została siostrą zakonną. Najważniejszym 
wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z Jezusem, podczas którego 
Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. 

Mówił, że jest ono pełne miłości do wszystkich ludzi, nawet wtedy, 
gdy o Nim zapominają. 

Jezus prosił Małgorzatę, aby przez modlitwę i dobre czyny 
przypominała ludziom o przepełnionym miłością do nas Sercu Jezusa. 

Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się modliła, opiekowała się 
chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej o 
pomoc. Starała się, aby jej serce było podobne do serca Jezusa. 

 
 
 
 
 
 



Kolorowanka dla Ciebie  

 
https://pl.pinterest.com/pin/484137028691736737/ 

Św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1670), wizytka, mistyczka, apostołka 
Najświętszego Serca Jezusowego. To Jej zawdzięczamy w Kościele ustanowienie święta 
Serca Jezusowego, nabożeństwa do Serca Jezusowego, a także praktyki Godziny świętej i 
Komunii św. w 9 pierwszych piątków miesiąca. To święta, do której przychodził w objawieniach 
Jezus i dzięki której świat poznał obietnice związane z kultem Jego Najświętszego Serca. Stąd 
to patronka wszystkich potrzebujących szczególnej pomocy, zwracających się za jej 
pośrednictwem do Serca Jezusowego. 

 

 



SPOTKANIE 2 
Święta Młgorzata Marii Alacoque oddała swoje życie Jezusowi 
 
Biorąc przykład z Tej Świętej, zaśpiewajmy Jezusowi piosenkę pt.: 
„Wszystko Tobie oddac pragnę …“, 
by tak jak Ona, powiedzieć Mu o tym, jak Go kochamy  
 
Kliknij w link: 
https://www.youtube.com/watch?v=KB1-OjhYUF8 
Wszystko Tobie oddać pragnę Piosenki dla ducha malucha 

 

 

 

Wszystko Tobie oddać pragnę 
i dla Ciebie tylko żyć! 
Chcę Cię Jezu kochać wiernie 
dzieckiem Twoim zawsze być! 

Ref.: 
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, 
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! 
/x2 

Wszystko Tobie oddać pragnę 
od najmłodszych moich lat. 
Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł 
pokusami swymi świat. 

Ref.: Serce moje weź 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KB1-OjhYUF8


 
Po czym poznajemy, że ktoś całym sercem Kocha Jezusa? 
 
Ten kto kocha Jezusa spełnia uczynki miłosierne: 
 
 Nakarmi głodnych; 
 Napoi spragnionych; 
 Podzieli sie ubraniem; 
 Zaopiekuje się podróżnym; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.  
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami  
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami  
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami  
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami  
P.: Jezu cichy i pokornego Serca.  W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.  
P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na 
chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, 
którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.          W.: Amen. 

 

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa można także zaśpiewać: 
Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=FuRfDieikxk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FuRfDieikxk


 

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, 
pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, 

służą wyłącznie celom edukacyjnym 
w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 
 

 
 


