
Nabożeństwo do NSPJ 

Litania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LITANIA DO SERCA, Litania do serca Maryji, Litania do Serca Pana Jezusa 
Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, - Zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Święgo utworzone, 
Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serca Jezusa, nieskończonego majestatu, 
Serca Jezusa, świątynio Boga, 
Serca Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzmali, 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłsierdzia, 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich którzy Cię wzywają 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 
Serce Jezusa, włócznią przebite, 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, 
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 naj-milszego 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. 

  

Do Serca Twojego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Akty przebłagania, hołdu i poświęcenia 

Najświętszemu Sercu Jezusa: 

 

Kapłan recytuje przed wystawionym Najświętszym Sakramentem: 

Panie, Jezu Chryste, oto my, zgromadzeni w tej świątyni, pragniemy oddać hołd Twojemu Najświętszemu 
Sercu ukazującemu nam Twoją nieskończoną miłość. 

Świadomi jednak naszej niewdzięczności i lekceważenia Twojej miłości, chcemy najpierw przeprosić Cię za 
nasze grzechy. 

 



a) Przebłaganie 

Kapłan: Za grzechy niewiary i usuwania Ciebie z życia, za niszczenie wiary w sercach 
dzieci i młodzieży, za lekceważenie Twoich przykazań w życiu osobistym i społecznym, 
za to, że chociaż złączeni z Tobą przez chrzest, nie staramy się Ciebie poznać i 
miłować, przepraszamy Cię, Panie. 
Wierni: Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu 
I nie odwracaj się od nas na wieki. 
Kapłan: Za znieważanie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedziele i święta, a 
także za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy świętej, za dobrowolne 
opuszczanie Mszy świętej i niegodne przystępowanie do Komunii świętej, a więc za 
całą naszą oziębłość i obojętność wobec Ciebie, obecnego w Najświętszym 
Sakramencie - przepraszamy Cię, Panie. 
Wierni: Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu 
I nie odwracaj się od nas na wieki. 
Kapłan: Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za odmawianie 
dzieciom nie narodzonym prawa do życia, za grzechy pijaństwa, za rozwiązłość 
obyczajów i wszelkie zgorszenia dawane bliźnim, za brak poszanowania własności 
społecznej, nieuczciwość w pracy, za nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie, 
za wszystko, co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości bliźniego - przepraszamy 
Cię, Panie. 
Wierni: Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu 
I nie odwracaj się od nas na wieki. 
Kapłan: Za brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i odpowiedzialności za Twój Kościół, za 
stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie, za obojętność rodziców i wszystkich 
dorosłych wobec chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży, za to, że nie 
dajemy świadectwa o Tobie w otaczającym nas świecie - przepraszamy Cię, Panie. 
Wierni: Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu 
I nie odwracaj się od nas na wieki. 
Kapłan: O, Jezu, przepraszamy Cię za to wszystko, my, lud Twój tu zgromadzony. 
Wierni: Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu 
I nie odwracaj się od nas na wieki. 

 

b) Złożenie hołdu. 

Kapłan: O, Jezu, przeprosiliśmy Ciebie w imieniu naszym i tych wszystkich, którzy nie 
potrafią albo nie chcą żałować za swoje grzechy. Pragniemy teraz wyrazić Tobie nasze 
uwielbienie i naszą wdzięczność, a także gotowość do nawrócenia się, a przez to do 
większego umiłowania Ciebie. 

 

Kapłan: Panie Jezu, miłość skłoniła Cię do złożenia ofiary z życia, by nas odkupić, 
zaprowadziła Cię aż na krzyż i pozwoliła, by włócznią otwarto Twe Serce. Dziękujemy 
Ci za to i wielbimy Ciebie. 
Wierni: Przyjm nasze hołdy, przyjm nasze serca. 
Ofiarujemy je Tobie dziś. 
Kapłan: Panie Jezu, darem Twego Serca jest Najświętszy Sakrament. W Nim stale 
jesteś wśród nas, każdemu z nas pragniesz okazać miłość i przebaczenie. Dziękujemy 
Ci za to i wielbimy Ciebie. 



Wierni: Przyjm nasze hołdy, przyjm nasze serca. 
Ofiarujemy je Tobie dziś. 
Kapłan: Panie Jezu, miłością odpowiadając na Twoją miłość, chcemy oddać się pod 
Twoje panowanie pragnąc, czego Twoje Serce pragnie, i przyczynić się swoją 
modlitwą, pracą i cierpieniem do dopełnienia Twego dzieła na ziemi. 
Wierni: Przyjm nasze hołdy, przyjm nasze serca. 
Ofiarujemy je Tobie dziś. 
Kapłan: O, Jezu, oddajemy się Tobie na nowo, my, lud Twój tu zgromadzony. 
Wierni: Przyjm nasze hołdy, przyjm nasze serca. 
Ofiarujemy je Tobie dziś. 

 

Na zakończenie kapłan śpiewa: 

    Módlmy się. Panie Jezu, złożyliśmy hołd Twemu Sercu i dziękczynienie za Twoją 

miłość. Przepraszaliśmy Cię za nasze grzechy i wyraziliśmy chęć nawrócenia. Przyjmij 

nasze modlitwy i naszą dobrą wolę, umocnij ją i uczyń owocną ku Twojej chwale. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

 

c)   Akt poświęcenia 

K. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u 
stóp Twego ołtarza. 
W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 
K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby 
jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się 
od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu 
najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego.Królem bądź nam, o 
Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom 
marnotrawnym, którzy Cię opuścili. 
W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. 
K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela: 
przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia 
i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim 
narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden 
brzmiał głos: 
W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała 
na wieki. Amen. 

 


