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Wielebnemu Duchowieństwu pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie! 

 

 Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia Kapłani! 

 Congregatio Sacerdotalis Filiorum Cordis Jesu, mająca na celu niesienie pomocy 

sługom Chrystusa w ich dążeniu do odpowiedniej ich stanowi świętości, powzięła w roku 

ubiegłym myśl, aby uroczystość Serca Jezusowego obrać za dzień święta kapłańskiego,  

tj. taki dzień, w którym kapłani wszyscy w sposób szczególny modlić się będą do Boskiego 

Serca Jezusa o łaskę własnego uświęcenia.  

 Wyżej wspomniana Kongregacja wychodzi z tego założenia, że modlitwa,  

którą zanoszą  "kapłani wszyscy jednocześnie i wspólnie  dla osiągnięcia celu wspólnego   

i tak wzniosłego, jak własne uświęcenie, jest czymś więcej, niż modły przez każdego 

oddzielnie odprawiane" i że dniem ku temu najbardziej odpowiednim jest uroczystość Serca 

Jezusowego.  

 Chodziło teraz tylko o to, aby z takim apelem zwrócić się do wszystkich kapłanów  

na całym świecie. W tym celu O.M. Venturini, Przełożony Generalny kongregacji Synów 

Serca Jezusowego, zwrócił się najpierw do Ojca św. i myśl tę poddał pod jego aprobatę. 

Ojciec Święty nie tylko zaaprobował ten zamiar, ale okazał mu swoje poparcie  

i błogosławieństwa udzielił. W liście zastępcy Sekretarza Stanu Monsignora J.B. Montini, 

skierowanym do O.M. Venturini między innymi czytamy i te słowa: "Singulari gaudio fuerunt 

Beatissimo Patri litterae a paternitate Tua die 15 Maii1947 missae, quae vere laetos nuntios 

attulerunt de praeparatione Dei pro Cleri sanctificatione, quem in festo SS. Cordis Jesu ipsi 

sacerdos celebraturi sunt". 

 Summus Pontifex... ex hac celebratione uberes nunc gratiarum fructus Clero 

obventuros simulque animarum salutis studium auctum iri confidit. 

 Nullum profecto gratius obsequium Christo praestari poterit in festo SS. Cordis Sui". 

 W liście do tegoż O. Venturini kardynał Marmaggi, prefekt Kongregacji Concilii, 

wyrażając ze swej strony zgodę na praktykę "quotannis celebrandi in festo SS. Cordis Jesu 

Sanctificationis  Sacerdotalis diem", buduje na tym wielkie nadzieje, będąc przekonany,  

że "singulos sacerdotes... fraterna preces inter se copulatos huius Dei celebratione uberrimos 

fructus consecutoros esse".  

 Z odezwy Przełożonego Generalnego Synów Serca Jezusowego dowiadujemy się,  

że Sactificationis Sacerdotalis dies w roku ubiegłym, po raz pierwszy obchodzony w licznych 

diecezjach włoskich, zdał dobrze egzamin - "exitum felicissimum praeter omnem 

expectationem sortitus est", z czego należy wyprowadzić wniosek, że praktyka ta odpowiada 

nie tylko pragnieniom Serca Jezusowego, lecz też i potrzebom naszych czasów i zasługuje na 

powtórzenie w roku bieżącym. 

 Ojciec Święty, który w roku ubiegłym w uroczystości tej osobiście brał udział, w roku 

bieżącym, dowiedziawszy się o zamiarach Kongregacji Synów Serca Jezusowego 

powtórzenia tej praktyki, ucieszył się bardzo i przesłał na ręce przełożonego generalnego 

Apostolskie błogosławieństwo.  

 Mając za sobą doświadczenie roku zeszłego oraz zachętę Ojca św. , O. Venturini 

postanowił zwrócić się teraz do wszystkich biskupów. W liście z dnia 1. III. r.b. skierowanym 



do mnie pisze: "Qua de re Sanctissimo Patri Pio XII consilium aperuimus omnes invitandi 

Sacerdotes ad quemdam Sanctificationis Diem in Festo SS. Cordis Jesu celebrandum". 

 Podając mi o tym do wiadomości, O. Venturini wyraża jednocześnie głębokie 

przekonacie, że znajdzie u mnie dla tego dzieła nie tylko zrozumienie, lecz też i zarządzenie, 

aby uroczystość Serca Jezusowego stała się dniem Sanctificationis Sacerdotalis.  

 Niezależnie od tego wezwania, biskupi polscy zgromadzeni na konferencji w dniu 

14.IV. w Krakowie, uchwalili, aby w uroczystość Serca Jezusowego wezwać wszystkich 

kapłanów w Polsce do osobistego poświęcenia się Sercu Bożemu.  

 Zestawiając te dwa fakty razem, nie trudno się domyśleć, że projekt O. Venturini jest 

niejako nakazem chwili obecnej, konsekwencją objawień św. Marii Małgorzaty i szerzącego 

się w Kościele kultu Serca Jezusowego. 

 Powodzenie, jakie ta praktyka pod auspicjami Ojca św. znalazła we Włoszech, jest 

niejako gwarancją tego , że znajdzie ona powoli przyjęcie i na całym świecie, gdyż podstawę 

do niej daje kult Serca Jezusowego: ona z ducha Jego się rodzi i jest duchem jego owiana. 

 Jeżeli niewdzięczność i oziębłość ludzka są przyczyną cierpień Serca Jezusowego, 

jeżeli to Serce ranią, to w pierwszym rzędzie i w największym stopniu ranią  

je niewdzięczność i oziębłość kapłanów, jako tych, których Pan Jezus szczególnie umiłował  

i od których najwięcej spodziewa się wdzięczności. 

 Jeżeli Chrystus Pan oczekuje od nas wynagrodzenia za zniewagi co dzień Mu 

wyrządzane, wynagrodzenia - przez oddanie Mu serca swego, to przede wszystkim pragnie 

aby to uczynili Kapłani. Oni bowiem najbardziej zostali wtajemniczeni w arkana Jego 

Boskiego Serca, najwięcej otrzymali od niego, wywyższeni zostali do godności Jego 

zastępców na ziemi, a zatem najbardziej muszą rozumieć pragnienie tego Serca i tym 

pragnieniom czynić zadość.  

 Chrystus Pan o ile pragnie, aby cały rodzaj ludzki poświęcił się Jego Boskiemu Sercu, 

o tyle też więcej jeszcze pragnie - aby dzieła tego dokonali kapłani, jako dispensatores 

misteriorum Dei.  

 Jakże potrafią tego dokonać, jeżeli własnego serca nie ukształtują na wzór Serca 

Jezusowego? My kapłani musimy najpierw z własnym sercem poradzić, a wtedy dopiero 

nauczymy się, jak radzić z sercami grzeszników. 

 Z objawienia św. Marii Małgorzaty dowiadujemy się, że kult Serca Jezusowego jest 

przeznaczony na czasy najnowsze... 

 Stąd zrozumiałym staje się dla nas bardzo widoczny w świecie katolickim ruch  

ku poświęceniu się Sercu Jezusowemu. jest to wyciagnięcie rąk po te obietnice przez 

Chrystusa Pana dane, a przez św. Marię Małgorzatę nam objawione, jako ostatni ratunek, 

przede wszystkim dla Kleru. 

 Kler to rozumie i nieskończoną ich doniosłość docenia i dlatego, poświęcając się 

Sercu Jezusowemu z pełnym zrozumieniem powagi tej chwili, bierze na siebie, w obliczu 

Nieba i Ziemi, obowiązek dążenia do świętości. Ślubowanie świętości osobistej to najgłębsza 

treść tego aktu.  

 Że ten obowiązek kapłani muszą sobie dobrze uświadomić, we własnym gronie 

wspólnie i nawet uroczyście na siebie przyjąć i rok rocznie ponawiać, obierając uroczystość  

Serca Jezusowego za dzień stawiania się do apelu, do przeglądu i rewizji sił własnych i stanu 

wewnętrznego, to tylko rezultat głębszego wniknięcia w treść i ducha szerzącego się dziś  

w Kościele kultu Serca Jezusowego.  

 Ponad takie ślubowanie świętości nie potrafimy już nic lepszego i nic milszego 

ofiarować Boskiemu Sercu Chrystusa Pana - "nullum profecto gratius obsequium Christo 

praestari poterit in festo SS. Cordi Sui". 

 Zwracam się przeto do Was, ukochani Moi, Bracia Kapłani, z gorącym wezwaniem, 

aby każdy z Was w dniu 4 czerwca r.b. zechciał dokonać aktu osobistego poświęcenia się 



Sercu Jezusowemu i wyrażam nadzieję, że nikt tego wezwania nie zlekceważy, a każdy,  

po dopełnieniu tego aktu, zechce mnie o tym powiadomić.  

 Gdy chodzi o sposób dopełnienia tego aktu, pozostawiam każdemu jak najwięcej pod 

tym względem swobody, gdyż całą jego istota polega na wewnętrznym i głębokim nagięciu 

naszej woli do oddania wszystkiego, co mamy, pod rozkazy Boskiego natchnienia  

i do szukania we wszystkim Jego tylko chwały i zbawienia dusz. takie głębokie przemiany 

dokonują się najczęściej w ciszy i samotności, po długich rozmyślaniach i rozmowie  

z Bogiem.  

 Jednakże z wyżej przytoczonych dokumentów wynika, że wśród kleru istnieje 

tendencja, aby temu, co już się w duszy dokonało, albo ma się dokonać, nadać jednocześnie 

odpowiednią i godna formę zewnętrzną.  

 Wobec powyższego zalecam trzymać się następującego porządku: 

 1) W wigilię uroczystości, 3.VI. r.b. zachować skupienie i w miarę możności, 

odprawić jednodniowe rekolekcje zakończone spowiedzią.  

 2) W sam dzień uroczystości Serca Jezusowego: 

a) odprawić w ciągu pół godziny medytację na temat związany z uroczystością; b) odprawić 

Mszę św. pro sua omniumque sacerdotum sanctificatione, przynajmniej in secunda intentione; 

c) do modlitwy po Mszy św. dołączyć akt poświęcenia, według formuły w końcu brewiarza 

podanej: "Domine Jesu, Redemptor noster amantissime et sacerdos in aeternum ..." albo 

według jakiejkolwiek innej, proponowanej przez Apostolstwo modlitwy; d) na zakończenie 

zgromadzić się w miarę możności w kościele do odbycia wspólnie godziny adoracji  

i otrzymania błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.  

 Oby poświęcenie się moich Kapłanów Najsłodszemu Sercu Jezusa sprowadziło na nas 

wszystkich przeobfite zdroje łask i błogosławieństw Bożych! 

 

 Dan w Siedlcach, w uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony 

Polskiej, 3 maja 1948r. 
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