
Komentarz na wstęp: 

 

 

 

 

 

 Chcę, abyś spojrzała głęboko w Moje Serce. (...) Moje Serce otwarte jest 

dla ciebie włócznią. Wyjmij ją i spójrz, co się stanie. Nachyl kielich twojego 

serca i zbierz w nie całą Moją miłość, która wyleje się w Moim 

człowieczeństwie jako Krew i woda, absolutna reszta miłości, jakiej jeszcze dla 

ciebie nie przelałem. Czy teraz Mi wierzysz? Czy jest we Mnie choć odrobina 

życia, miłości, której ci nie dałem? Spij Moją miłość do ostatniej kropli Krwi, 

wszystka należy do ciebie. Spij Moje życie do ostatniej kropli Krwi, oddaje ci je 

całkowicie. Spij Moją nieśmiertelność, Moją chwałę, Moją potęgę, Moją 

nadzieję do ostatniej kropli życiodajnej Krwi, bo to dla ciebie pozwoliłem jej 

wypłynąć. Teraz spójrz w Moje Serce. (...) Wystarczy, że na nie spojrzysz, a już 

należy do ciebie. Moje Serce oddaje się każdemu, kto zechce na nie spojrzeć, bo 

kocha zachłannie i zachłannie pragnie udowodnić swoją miłość każdej duszy.
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1
 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, Grzechynia 2016, s. 103-104. 



Komentarz przed aktem pokutnym: 

 

 

 

 

 

 Moja Przenajświętsza Krew, źródło, które wytrysnęło z Mojego 

przebitego włócznią Serca, nigdy się nie wyczerpie. To źródło czyni cuda w 

duszach. Śmierć przemienia w życie. Jak anioł śmierci, przechodząc, pozostawia 

martwym to, co było żywe, tak Moja Krew ożywia cudownie to, co było 

martwe. Nie masz powodu niepokoić się z powodu twoich grzechów, bo źródło 

Mojego miłosiernego Serca całkowicie oczyści twoją duszę. Przychodź, aby się 

obmyć w tym źródle. Woda tego źródła oczyszcza wszelką nieczystość, 

opłukuje każdą część duszy i nie pozostawia niczego, co mogłoby nie podobać 

się Bogu. Moje Serce czeka na dusze, aby obmyć ich winy i napoić je 

życiodajną Krwią. W tym Sercu znajdziecie wszystko, czego możecie zapragnąć 

i czego możecie potrzebować na waszej drodze do Nieba.
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2
 Tamże, s. 82. 



Akt pokutny: 

 

1. O ludzie! Czemuż nie wiecie, jak wysoko Stwórca ceni w was swój obraz i 

swoje podobieństwo, pragnąc was odkupić za cenę swojej krwi. Ceni was wyżej 

niż krew swoją, albowiem przelewa ją za was. O, gdybym posiadała władzę nad 

waszą wolą, abym mogła was doprowadzić do miłości i do posłuszenstwa 

wobec Niego!
3
 

 Krwi Chrystusa, która uczyniłaś człowieka zdolnym do przebywania z 

Bogiem, oczyść nas z grzechu.
4
 

 

2. Tylko Ja przebaczam i tylko we Mnie jest źródło przebaczenia. (...). Ja 

jestem Lekarzem serc. Ja mogę usunąć tę strzałę i uleczyć ranę, jaką zadała. 

Ja mogę odnaleźć każdą kroplę trucizny, jaka wlała się do serca człowieka. Ja 

mogę ją usunąć, zastepując ją kroplami Mojej drogocennej Krwi, Krwi 

wiecznego i nieskończonego przebaczenia.
5
 

 Krwi Chrystusa, której owoców doznajemy w sakramencie pokuty i 

pojednania, oczyść nas z grzechu.
6
 

 

3. Jest ci potrzebne mocno wyostrzone spojrzenie, aby dojrzeć blask tego 

Misterium, które jest zarezerwowane dla ciebie (...). Nie wystarczy jednak 

nasycić się Ciałem i Krwią Chrystusa, lecz trzeba czerpać z tej duchowej więzi, 

aby wzrastać w świętości i wypraszać łaskę zbawienia dla wszystkich dusz, 

które On pragnie wybawiać.
7
 

 Krwi Chrystusa, która oświecasz i podtrzymujesz przy życiu dusze mocą 

swojej prawdy, oczyść nas z grzechu.
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 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Warszawa-Strugi 2009, s. 180. 

4
 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, Częstochowa 2017, s. 67. 

5
 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 60. 

6
 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 67. 

7
 Z Pism s. Marii Antonietty Prevedello, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na 

lipiec, dz. cyt., s. 58. 
8
 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 67. 



4. A zatem dusza zatapia się w tej Krwi; zatapia i zabija wszelką swoją złą 

wolę, która często buntuje się wobec swego Stworzyciela; odrzuca od siebie 

każdą egoistyczną miłość i odziewa się w odwieczną wolę Boga, wolę, którą 

zakosztowała i odnalazła w Boskiej Krwi.
9
 

 Krwi Chrystusa, światłości i pociecho naszych serc
10

, oczyść nas z 

grzechu. 

 

5. Widzicie zatem, jak Jego Krew, przelana na tym krzyżu, usuwa wszelką 

naszą wątpliwość, która może nas jeszcze trapić? Kiedy w naszych 

rozmyślaniach wspominamy o Krwi Chrystusa ukrzyżowanego, natychmiast 

nasz umysł skłania się do jej kontemplacji; gdzie napotykamy Krew, tam 

widzimy ogień Bożej miłości, miłości niezmierzonej, nasiąkniętej tą Krwią, 

ponieważ z miłości była przelana i za nas ofiarowana.
11

 

 Krwi Chrystusa, która wskazujesz nam źródło łaski, miłosierdzia i 

niewyczerpanej miłości Boga Ojca
12

, oczyść nas z grzechu. 

 

6. Kto (...) mógłby wątpić w fakt, że ze zranionych, przebitych gwoździami, 

dłoni i stóp Jezusa tryska obficie Najświętsza Krew? Strumienie tej Krwi 

zaczerwieniły nasze rany, bo właśnie tutaj spotyka się najgorętszą miłość i 

tutaj cierpienie z miłości staje się najbardziej płomienne. Rozważ wielkość tej 

miłości, patrząc na ogrom cierpienia, pomyśl o wielkim żarze tej rany miłości, 

patrząc na purpurę Jego męki. To sam Bóg cierpi (...).
13

 

 Krwi Chrystusa, która mistycznie spływasz na ołtarze
14

, oczyść nas z 

grzechu. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Z Listów św. Katarzyny ze Sieny, w; Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, 

dz. cyt., s. 100. 
10

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 51. 
11

 Z Listów św. Katarzyny ze Sieny, w; Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na 

lipiec, dz. cyt., s. 99. 
12

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 51. 
13

 Z dzieła św. Bonawentury Mistyczna winorośl, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne 

rozważania na na lipiec, dz. cyt., s. 37. 
14

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 75. 



Komentarz przed modlitwą wiernych: 

 

 

 

 

 

 Jestem Pełnią wszystkiego. (...) Często ludzie boją się prosić o rzeczy 

wielkie. Proszą tylko o małe. A Ja chcę czynić cuda. Cuda świadczą o Mojej 

realnej obecności. Pobudzają do wiary, umacniają ją i rodzą ją w sercach jej 

pozbawionych. Czyniąc cuda, czynię je z radością. To nie jest dług, który 

wzrasta i musicie go spłacić. Nigdy nie bylibyście zdolni spłacić długu, jaki 

macie wobec Mnie. On jes zawsze spłacony właśnie przeze Mnie i właśnie z 

tego powodu, że żaden człowiek nigdy nie zdołałby go spłacić. Cuda i łaski, 

które wam daję, kupiłem dla was na krzyżu za cenę Mojej Krwi. Wszystko, co 

nabyłem dla was, nabyłem za cenę Mojej Krwi. Chcę teraz rozdać te skarby, 

które kupiłem dla was i tylko dla was. Nie potrzebuję ich dla siebie. Jestem 

Pełnią. Pragnę ich dla was.
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 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 66-67. 



Modlitwa wiernych: 

 

1. Duchowa budowla Ciała Chrystusowego wzrasta w miłości szczególnie 

wtedy, gdy to Ciało Chrystusa, którym jest Kościół, składa w sakramentalnej 

ofierze chleba i wina samo Ciało i Krew Chrystusa.
16

. 

Módlmy się za Kościół Boży, by ofiara Chrystusa, uobecniona w 

Eucharystii, napełniała go Bożą łaską.
17

 

 

2. Przyjrzyj się teraz Mojemu Sercu, włócznia wyjęta, rana otwarta, cała Krew 

i woda wypłynęła do twojego serca i dała ci Życie. Teraz Ja żyję w tobie i 

poprzez ciebie, bo przyjęłaś Moją Krew – Moją miłość i Moje Życie. Jestem w 

tobie Życiem i jestem w tobie Miłością.
18

 

 Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, którzy w Kościele 

przewodniczą sprawowaniu Eucharystii, by swoim świadectwem potrafili 

prowadzić w wierze wspólnotę chrześcijańską.
19

 

 

3. Adoracja niezmierzonej Ceny naszego zbawienia jest najcenniejszym 

przedmiotem naszych dążeń. Z Boskiej Krwi płyną skarby mądrości i 

uświęcenia, wolność od kary piekielnej oraz możność posiadania chwały 

świętych w niebie. Wraz z przyjęciem tej niezmierzonej Ceny, przez którą 

zostaliśmy zbawieni, znajdź grzeszna duszo świętą i wewnętrzną motywację 

znalezienia nadziei w miłosierdziu i przebaczeniu; a ciebie człowieku 

skruszony, niech ta niezmierzona Cena naszego zbawienia pobudza do wzrostu 

w cnotach i w świętości oraz w zdrowej, płomiennej gorliwości ratowania dusz 

dla Pana.
20

 

 Módlmy się, aby Krew Chrystusa oczyściła nasze sumienia ze złych 

uczynków, byśmy mogli służyć żywemu Bogu.
21
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 Z dzieła Do Monima św. Fulgencjusza z Ruspe, biskupa, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – 

codzienne rozważania na na lipiec, dz. cyt., s. 82. 
17

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 59. 
18

 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 105. 
19

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 63. 
20

 Z Listów św. Kaspra del Bufalo, kapłana, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania 

na na lipiec, dz. cyt., s. 90. 
21

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 30. 



4. W tej ostatniej godzinie, (...), wydałem grzesznikom jeszcze moje Serce, aby i 

ono zostało zabite i umęczone do ostatniej kropli Krwi. To dla was. (...) Dla 

was otwieram je włócznią, aby ono powiedziało wam słowa: „Przebaczam. 

Przebaczam i kocham”. (...) Oto Moje Serce, otwarte na oścież, oddaje wam, 

grzesznicy, ostatnie krople, aby zbawić ostatnich z ostatnich. Dla was pozostaje 

na zawsze otwarte. Nie zmarnujcie Mojej Ofiary, odrzucając Moje 

przebaczenie.
22

 

 Módlmy się, aby spojrzenie na krzyż Chrystusa wzbudziło w grzesznikach 

prawdziwe pragnienie pokuty.
23

 

 

5. Przypatrz się uważnie i rozważaj rany krwawej męki, jak czerwieni się znak, 

dowód najgorętszej miłości. Współzawodniczą ze sobą miłość i cierpienie: 

jedno, aby się bardziej rozpalać, drugie, aby być jeszcze bardziej krwawe. Tak 

jak róża pozostaje zamknięta nocą, z powodu zimna, jeśli tylko poczuje ciepło 

słońca, cała się otwiera, rozwija swe płatki, ukazuje swą czerwień żywego 

ognia, tak i dobry Jezus, który przez długi czas pozostawał w zamknięciu 

zimnej nocy grzechu pierwszego człowieka, kiedy nadeszła pełnia czasu, 

rozpalił się blaskiem gorącej miłości, otworzył dla nas każdą część swego ciała 

i rozbłysną żarem miłości w czerwieni przelanej Krwi.
24

 

 Módlmy się, aby zasługi ukrzyżowanego Pana codziennie przynosiły 

owoce w naszych duszach.
25

 

6. Rana Mojego Serca sączy napój zbawienia, którym przepoję oddane mi 

dusze. Napełnię je Moją Krwią, aby jak niemowlęta wdychają pierwsze 

powietrze do swoich płuc, otwierając usta na świat, dusze poprzez Moją Krew 

zdolne były przyjąć pierwszy oddech w nowym świecie, do którego prowadzi 

was Moje Serce. Moja Krew już zawsze połączy ze Mną dusze. Jak powietrze 

daje i warunkuje życie na Ziemi, tak Moja Krew daje je w Niebie. Jak ciało 

człowieka nie może żyć bez powietrza, tak dusza człowieka nie może żyć bez 

Mojej Krwi. Jak płuca człowieka nieustannie oddychają powietrzem, tak dusza 

człowieka nieustannie oddycha Moją Krwią.
26

  

Módlmy się, aby miłość Boża wylana na nas ożywiała stale naszą 

chrześcijańską nadzieję.
27
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 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 126-127. 
23

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 30. 
24

 Z dzieła św. Bonawentury Mistyczna winorośl, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne 

rozważania na na lipiec, dz. cyt., s. 38. 
25

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 121. 
26

 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 52. 
27

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 100. 



Komentarz na ofiarowanie: 

 

 

 

 

 

 Maryja jest Ołtarzem nieskalanym, czystym od zawsze i czystym na 

zawsze. (...) Wasze ofiary, wasze serca winniście Mi składać na tym samym 

Ołtarzu, który Ja wybrałem. Wówczas połączą się z Moją Ofiarą i wasza krew 

złączy się z Moją. Nie mogę odrzucić takiej ofiary, choćby była najmniejsza, bo 

Ołtarz, na którym ją składacie, jest godny. Wszystko, co zostanie złożone na 

tym Ołtarzu, będzie przyjęte i stanie się ofiarą czystą i miłą Bogu. Choć to ofiara 

oczyszcza ołtarz, ten Ołtarz nie jest uczyniony ręką ludzką i Ofiara, jaka została 

na Nim złożona jako pierwsza i dziewicza, nie jest Ofiarą ludzką, ale Ofiarą 

Boga i Człowieka, która uczyniła ten Ołtarz najświętszym przybytkiem 

Miłości.
28
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 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 86-88. 



Komentarz przed dziękczynieniem: 

 

 

 

 

 

 Nie możecie spłacić Moich łask, ale możecie okazać Mi wdzięczność. 

Możecie dziękować i odwdzięczać Mi się, dzieląc się waszymi łaskami z 

biednymi duszami, którym ich brak. Nigdy nie chełpcie się Moimi darami. 

Nigdy nie przechwalajcie się przed innymi, abym nie odebrał wam i nie 

podarował tym, przed którymi przechwalacie się Moją łaską. Dary, które wam 

daję, służą wam w określonych celach. Nie oczekuję spłaty tych łask, jak 

gdybym wam ich pożyczał, nie, daję wam, ale chcę wdzięczności, a 

wdzięczność okażecie Mi poprzez wierność. Pamiętajcie, od Kogo macie te dary 

i Kto je wam kupił za najwyższą cenę.
29
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 Tamże, s. 67. 



Dziekczynienie: 

 

1. Proszę cię, nie wątp, ale wchodź przez otwartą ranę do Mojego Serca. 

Przyjrzyj się mu dokładnie. Czy została w nim choć odrobina Krwi, miłości, 

której ci nie oddałem? Czy zachowałem chociaż kroplę dla siebie? Czy 

schowałem przed tobą kroplę dla innej duszy? Nie, całą oddałem tobie. Czy 

ukryłem ją przed tobą, bo nie kocham cię tak, jak ci powiedziałem? Spójrz. 

Jeśli znajdziesz choć jedną kroplę Krwi, której ci nie oddałem, jeden oddech, 

którego nie utraciłem dla ciebie, jestem kłamcą. Ale jeśli nie znjadziesz we 

Mnie oddechu, a Moje Serce będzie wyschnięte na wskroś, znaczy to, że 

mówiłem ci prawdę. Zawsze mówiłem ci prawdę, a Moja miłość jest prawdziwa 

i zasługuje na wiarę.
30

 

 Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że swoją Krwią ożywiasz naszą nadzieję w 

Bogu.
31

 

 

2. Otwórzcie przede Mną serca w sakramencie spowiedzi. Poprzez ten 

sakrament wchodzę do serc. (...) W tym sakramencie w otwarte serca 

człowieka wylewam skarby Mojego Boskiego Serca, wylewam Moją Boskość, 

przebaczenie i miłosierdzie w postaci Mojej Krwi. To Przymierze, z którego 

wolno wam czerpać przez wszystkie dni waszego życia. Na mocy tego 

Przymierza przebaczam i daję przebaczenie.
32

 

Dziękujemy Ci, Jezu, za sakrament pokuty, poprzez który wchodzisz do 

naszych serc i opatrujesz rany wywołane przez grzech. 

 

3. Ta Krew, która Bożym zrządzeniem ma oczyszczać dusze, jest zarówno 

Krwią Syna Człowieczego, jak i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. On Ją dał 

ludziom pod postacią wina, Krew żywą i ożywiającą, prawdziwe oczyszczenie 

dusz, Krew Nowego i Wiecznego Przymierza.
33

 

 Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że stałeś się ofiarą za nasze grzechy.
34
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 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 106. 
31

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 95. 
32

 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 60-61. 
33

 Z Wprowadzenia do Ewangelii św. Jana  Antoniego Rosmini, kapłana, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew 

Chrystusa – codzienne rozważania na na lipiec, dz. cyt., s. 62. 
34

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 10. 



4. On zdobył nas dla siebie za cenę swojej Krwi, którą przelał ty, na tej ziemi. 

Tak, mówię ci, Jednorodzony syn Ojca przelał swoją Krew za nas: a zatem 

wzmocnij swoją odwagę, o duszo, bo naprawdę warto! On twoje życie ratuje od 

zguby. Ukazał ci przykład tego, co było ci obiecane jako nagroda. On umarł za 

nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.
35

 

 Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że przez swoją Krew nabyłeś nas dla Boga.
36

 

 

5. Pragniemy i kochamy. Przybędzie Ten, którego pragniemy. On dał nam 

swoją obietnicę: oblubienica nie boi się, że będzie opuszczona przez 

Oblubieńca. Oblubieniec nie wycofa swej obietnicy. Jaką nam dał rękojmię? 

Przelał swoją Krew. Jaką nam dał rękojmię? Posłał Ducha Świętego. Jest 

zatem pewne, że nas kocha.
37

 

 Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że ukochałeś nas do końca.
38

 

 

6. Wraz z Krwią przelaną za nas otrzymujemy Ducha Świętego, ponieważ 

Krew i Duch łączą sie w jedno, abyśmy przez Krew będącą naszej natury, 

mogli otrzymać Ducha Świętego, nie będącego naszej natury, a przez to 

zamknąć śmierci drzwi do naszego życia.
39

 

 Dziękujemy za Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, a który objawia 

nam wielkość naszej duszy, naznaczonej Krwią Chrystusa.
40

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Z Komentarza do Psalmów św. Augustyna, biskupa, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne 

rozważania na na lipiec, dz. cyt., s. 70. 
36

 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 10. 
37

 Z Komentarza do Psalmów św. Augustyna, biskupa, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne 

rozważania na na lipiec, dz. cyt., s. 104. 
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 Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 71. 
39

 Z dzieła O świętej Passze św. Jana Chryzostoma, biskupa, w: Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – 

codzienne rozważania na na lipiec, dz. cyt., s. 116. 
40

 Por. Tullio Veglianti CPPS, Krew Chrystusa – codzienne rozważania na lipiec, dz. cyt., s. 55. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

 Miłości mej duszy, światło mych oczu (...)! Nie jestem wprawdzie godna 

tego, czego z utęsknieniem oczekuje moje serce. Jednak Ty, o Panie, jesteś 

podstawą mej nadziei i w tym zaufaniu proszę Cię: pozwól mi wziąć udział w 

niewysłowionym Sakramencie Twego Ciała i Twojej Krwi, abym przyjmując 

Cię ponownie do serca odczuła skuteczność tego cudownego Sakramentu. Wiem 

wprawdzie, że żadne stworzenie nie może zasłużyć na tak wielką łaskę i udziela 

jej tylko Twoja hojność. Nie mogę Ci ofiarować nic więcej jak tylko Ciebie 

samego z Twymi nieskończonymi zasługami. Wszystkie moje życzenia kierują 

się ku temu wzniosłemu połączeniu (...). Wejdź więc, mój Panie i Boże, (...) [do 

serca mego]. (...) Serce moje dozna otuchy, a miłość moja się rozpłomieni i 

nigdy nie rozstanę się z Tobą, o nieskończone Dobro, o miłości mej duszy!
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 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, dz. cyt., s. 215. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

 Jestem Pełnią miłości i dobroci i pragnę zamieszkiwać serca ludzkie w 

sposób pełny i doskonały. Nie osiągniesz pełni, dopóki nie wyzbędziesz się 

zupełnie własnego uporu w realizowaniu własnej wizji swojego życia. Kiedy 

wszystko złożysz w ręce Boga, a przede wszystkim własne serce, aby stało się 

siedzibą i królestwem Najwyższego, wówczas mogę przekształcić je na wzór 

Mojego Serca, opróżnić z wszystkiego, co zbędne i zapełnić dobrocią i miłością. 

Serce nieszukające swego jest zupełnie wolne. Dobroć i miłość, jakie są 

cechami samego Boga, dają duszy pełnię pokoju. Z takiego serca mogę czerpać 

bez końca i takie serce bez końca napełniam Moimi darami.
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 Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, dz. cyt., s. 40-41. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

 (...) jeśli chcesz, aby Bóg miał upodobanie w twoi sercu, kochaj. 

Wszystko inne jest następstwem miłości. Bądź miłością, jednocząc we 

wszystkim twoje serce z Moim. Jeśli chcesz mieć pewność, że i w twoim sercu 

Bóg Ojciec bardzo sobie upodobał, staraj się nigdy nie odłączać od Mojego 

Serca, stale przebywając w Jego wnętrzu. Proś Mnie podczas każdej Komunii 

świętej, abym zupełnie upodobnił twoje serce do Mojego. Nie będę ci odmawiał. 

Uczynię tak, jak Mnie prosisz. Będziesz kochać już Moim Sercem i przemienię 

cię. Uwolnię cię od ludzkiej małostkowości i wprowadzę cię w przestrzenie 

wspaniałomyślnej ofiary, której owocem będzie najczystsza miłość. Miłość, jaką 

kocha sam Bóg. Będziesz władać Moim Sercem poprzez zupełne z nim 

zjednoczenie. Wszystko to jest przygotowane dla tych, którzy pragną, którzy 

proszą, którzy wierzą i którzy zaufają.
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 Tamże, s. 64. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

 (...) masz uczyć się ode Mnie tej prawdy, że największą siłą jest zawsze 

miłość. To miłością masz walczyć i miłością pokonasz wszystkie przeciwności, 

to poprzez miłość zdobędziesz dla Mnie dusze i poprzez miłość zaniesiesz je do 

Nieba. Nigdy nie szukaj innych dróg i innych sposobów. Miłość jest wszystkim 

i za wszystko wystarcza. Staraj się dostać do Mojego Serca poprzez miłość i tym 

samym sposobem wprowadzić tam dusze. Odpowiedzią na wszystkie twoje 

pytania jest miłość. Nigdy nikt nie da ci lepszej odpowiedzi. Patrz w Moje Serce 

i uzyskasz odpowiedź na wszystko. Moje Serce jest Ojczyzną, do której 

zmierzasz. To kres i szczyt, na którym rozpłyną się wszystkie twoje 

niedoskonałości w wiecznym zjednoczeniu naszych serc.
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 Tamże, s. 52-53. 


