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1. Święte Mechtylda z Hackeborn i Gertruda Wielka 

Do rozwoju kultu Najświętszego Serca bez wątpienia przyczyniło się nabożeństwo do Męki 

Pańskiej, w którym wierni otaczali pobożną czcią wszystko, co wiązało się z życiem i bolesną 

męką Jezusa. Również święto Rany Boku, połączone ze świętem Pięciu Ran obchodzonym od 

niepamiętnych czasów w wielu klasztorach i kościołach, zatrzymywało uwagę wiernych na 

przebitym boku Zbawiciela, koncentrując myśl na Sercu, którego dosięgnęła włócznia 

żołnierza. 

Wybitną rolę w szerzeniu kultu odegrał klasztor Benedyktynek z Helfty w Saksonii, gdzie 

rozwijało się życie mistyczne oraz kwitło nabożeństwo do człowieczeństwa Jezusa połączone 

z rozważaniem Jego bolesnej męki. W XIII wieku żyły w nim dwie wielkie mistyczki: 

św. Mechtylda z Hackeborn (1241-1299) i św. Gertruda Wielka (1256-1302), które odznaczały 

się szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Święta Mechtylda z Hackeborn otrzymała bardzo staranne wykształcenie w klasztorze 

w Helfcie. Miała zdolności muzyczne. Jej najzdolniejszą uczennicą była św. Gertruda Wielka. 

Święta Mechtylda od pięćdziesiątego roku życia otrzymywała specjalne łaski, dostępowała wizji 

i audycji, które początkowo trzymała w tajemnicy. Później, gdy wyszły na jaw, Gertruda spisała 

je na polecenie opatki, matki Zofii z Kwerfurtu, w Liber specialis gratiae (Księga szczególnej 

łaski). Jej duchowość przepełniały żywe odniesienie do Komunii Świętej i liturgii oraz 

wewnętrzna więź z Jezusem. Jezus ukazał jej swoje Serce jako dowód szczególnego wybrania, 

dom ucieczki i przedmiot jej miłości. Ofiarował jej swoje Serce jako miejsce ucieczki 

(refugium), co pozwoliło jej później wpłynąć na utorowanie drogi dla kultu Serca Jezusowego. 

Mechtylda jest czczona jako święta, chociaż nigdy nie odbył się jej proces kanonizacyjny 

(wspomnienie liturgiczne przypada 19 listopada). 

Za pośrednictwem św. Mechtyldy z tajemnicą miłości Serca Bożego zetknęła się również 

św. Gertruda, która za jej przykładem oddawała cześć Sercu Jezusa przebitemu na krzyżu 

i czerpała z Niego lekarstwo na wszystkie dolegliwości duszy i ciała. Święta Gertruda Wielka 

również była wychowanką klasztoru w Helfcie. Obdarzona szczególnymi łaskami, spisała je na 

polecenie przełożonej w dziele ukończonym w 1291 roku, które nosi tytuł Revelationes seu 

Legatus Divinae pietatis (Objawienia, czyli poseł boskiej łaskawości). Jej duchowość 

charakteryzuje duch benedyktyński, w którym najistotniejsza jest liturgia, zwłaszcza Komunia 



Święta. Centrum jej przeżyć mistycznych, obok świętych i Matki Bożej, zajmuje Jezus Chrystus, 

Umiłowany i Oblubieniec jej duszy, w którego Sercu dostrzega „arkę boskości” i „narzędzie 

Trójcy Świętej”. Jezus Chrystus jest dla niej widzialną miłością Trójcy Przenajświętszej. 

Rozważanie tajemnic Męki Pańskiej i zakorzenienie w duchu liturgii, zwłaszcza Eucharystii, 

doprowadziło ją do kultu Serca Jezusowego. „Dla niej dramat odkupienia zaczyna się złożeniem 

Dzieciątka Jezus na sianie w żłobie betlejemskim, a kończy się ostatnim tchnieniem na krzyżu. 

Przebity bok Chrystusa prowadzi nas do Jego Serca, będącego symbolem Jego zbawczej 

miłości. Nabożeństwo do ran Chrystusa przekształciło się u niej w nabożeństwo do Bożego 

Serca. W rozmiłowaniu się w nim dopomagały Gertrudzie nadzwyczajne łaski, które uczyniły 

z niej jedną z największych mistyczek chrześcijańskich”[45]. Święta Gertruda w znaczny sposób 

przyczyniła się do zainicjowania kultu Serca Jezusowego. 

Obie święte za dowód szczególnej miłości, jakiej doznały od Boskiego Mistrza, uważają łaskę 

„zamiany serc”, dzięki której Jego Serce stało się ośrodkiem ich życia[46]. 

2. Święty Jan Eudes 

W XVII wieku do rozwoju liturgicznego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w istotny 

sposób przyczynił się św. Jan Eudes (1601-1680), który jest autorem pierwszego oficjum 

liturgicznego ku czci Bożego Serca. Założył on dwa zgromadzenia zakonne: męskie i żeńskie, 

poświęcone Sercom Jezusa i Maryi. W klasztorach, które założył, już w 1672 roku, a więc tuż 

przed objawieniami św. Małgorzaty Marii, obchodzono święto Serca Jezusa z osobną Mszą 

Świętą[47]. W Sercu Jezusa św. Jan Eudes odkrył symbol miłości Boga do ludzi. Przede 

wszystkim dostrzegał w Nim samą osobę Wcielonego Słowa, w której widział misterium miłości 

w Jego relacji do Ojca, do ludzi i do świata. W swojej teologii Bożego Serca rozwijał teorię trzech 

serc. „Jednym jest serce fizyczne Jezusa; drugim serce duchowe, czyli miłość Chrystusa do Ojca 

niebieskiego i do ludzi; trzecim jest Duch Święty, kierujący działaniami człowieczeństwa 

Chrystusowego. Wszystkie trzy są w rzeczywistości jednym Sercem Jezusa”[48]. 

Leon XIII w dekrecie orzekającym heroiczność cnót Jana Eudesa (6 stycznia 1903 roku) 

uznał go za inicjatora kultu Serca Jezusa i Maryi. Wprawdzie jego wysiłki w rozkrzewianiu kultu 

Bożego Serca miały charakter inicjatywy prywatnej i nie zyskały aprobaty Stolicy Apostolskiej, 

dzięki nim zyskał jednak miano ojca, doktora i apostoła kultu liturgicznego Najświętszego 

Serca – jak to wyraził w breve beatyfikacyjnym Pius X[49]. 

Warto przypomnieć, że właśnie św. Jan Eudes jest autorem wielu tekstów liturgicznych 

i modlitw o Najświętszym Sercu Jezusa. Od niego pochodzi również wezwanie: Vivat Cor Iesu, 

rex cordium, et regnet super omnia corda in aeternum, które znajduje się w różnych 

odmianach jego oficjum o Najświętszym Sercu. Oto jedna z jego modlitw, które zawsze 

charakteryzują się bogactwem myśli i są ożywione bogatą pobożnością: „Boże, który chciałeś, 

by Syn Twój Jednorodzony, od wieków w Twym Sercu żyjący, w Sercu Dziewicy Matki żył 

i wiecznie królował, daj nam, prosimy, byśmy to zjednoczenie Jezusa i Maryi nieustannie 

sławiąc, jedno serce między sobą i z Nimi tworzyli, a Twoją we wszystkim wolę gorącym sercem 

i ochotną duszą pełniąc, Sercu Jezusa stali się podobnymi”[50]. 

3. Święta Małgorzata Maria Alacoque 

Do grona największych apostołów Najświętszego Serca Jezusowego należy zaliczyć 

św. Małgorzatę Marię Alacoque. To dzięki jej zabiegom kult Bożego Serca mający korzenie 

w Piśmie Świętym oraz sięgający początkami czasów Ojców Kościoła nabrał charakteru 

publicznego. 

Święta Małgorzata Maria urodziła się 22 lipca 1647 roku w Lauthecour, w diecezji Autun, 

w środkowej Francji jako piąte dziecko w rodzinie królewskiego sędziego. Po ośmiu latach 

dzieciństwa spędzonych w dobrobycie i troskliwym otoczeniu szanowanej rodziny, w 1655 roku 
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straciła ojca. Doświadczyła potem długich lat upokorzeń, niedostatków materialnych, biedy 

i choroby. Jako dziecko została oddana na wychowanie do sióstr klarysek w Charolles, gdzie 

została przygotowana do Pierwszej Komunii Świętej. Tam rozpoczęła swoje samotne adoracje 

Najświętszego Sakramentu, tam również wzbudziło się w niej pragnienie życia zakonnego. Na 

przeszkodzie do realizacji tych planów stanęła jednak ciężka choroba, na którą zapadła. Cztery 

lata musiała spędzić w łóżku w rodzinnym domu. Po złożeniu ślubu, że gdy wyzdrowieje, wstąpi 

do zakonu, została uzdrowiona za wstawiennictwem Matki Najświętszej. 

W realizacji złożonego ślubu początkowo przeszkadzała uroda Małgorzaty i liczni 

wielbiciele, którzy starali się o jej rękę, dając nadzieję jej matce na poprawę sytuacji 

materialnej. Wewnętrzna walka, która rodziła się w jej sercu w związku z tymi pragnieniami, 

łączyła się ze stałym umiłowaniem modlitwy i świadomością złożonego ślubu. Ostatecznie 20 

czerwca 1671 roku wstąpiła do Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paray-le-

Monial, gdzie 25 sierpnia otrzymała habit i rozpoczęła nowicjat. 

W klasztorze zaczęła prowadzić intensywne życie duchowe. Pan obdarzył ją głębokimi 

przeżyciami mistycznymi: otrzymała od Boga objawienia, słyszała wewnętrzne słowa, 

rozmawiała z Jezusem, oglądała Jego krzyż, przyglądała się otwartej ranie w Jego boku, 

spoczywała na piersi Jezusa, poznając w ten sposób bez słów tajemnice Jego Serca, któremu 

oddała się bez reszty, pragnąc być w Nim strawioną niby w rozpalonym piecu. Nadzwyczajne 

łaski, które otrzymała, spowodowały pewną nieufność ze strony przełożonych, wskutek czego 

dopiero 6 listopada 1672 roku dopuszczono ją do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. 

Jezus wciąż objawiał jej tajemnice swego Serca. W wizji z 27 grudnia 1672 roku powierzył 

jej – jako umiłowanej uczennicy – misję głoszenia światu tajemnic swojego Serca. Święta 

Małgorzata Maria ujrzała Jego Serce otoczone cierniem, symbolizującym ból, jaki sprawiają 

Mu ludzkie grzechy. Nad Sercem ujrzała krzyż, symbol straszliwego cierpienia. Została 

wezwana do pokuty za niewdzięczność ludzi. W każdy pierwszy piątek miesiąca miała 

przyjmować Komunię Świętą, a w nocy z czwartku na piątek, od godziny 23 do 24, leżąc na 

ziemi, miała łączyć się duchowo z Jezusem i z Jego męką konania. Święta otrzymała stygmaty, 

cierpliwie znosiła cierpienia fizyczne, jak też gwałtowne pokusy diabelskie. Wielokrotnie 

otrzymywała obietnice Jezusa, które często upowszechniała za pomocą ulotek, dzięki którym 

propagowała ideę kultu Najświętszego Serca. 

Na szczególną uwagę zasługują lata 1673-1675, w których mają miejsce cztery największe 

objawienia Najświętszego Serca. Objawienia te stały się przyczyną wielu przeciwności, które 

musiała znosić. Łagodzili je jej spowiednicy: o. Klaudiusz de la Colombière, o. Rolin oraz 

o. Croiset. W pierwszym objawieniu, mającym miejsce w dniu św. Jana Ewangelisty, 27 grudnia 

1673 roku, poznała miłość Najświętszego Serca Jezusowego oraz usłyszała wewnętrzne 

wezwanie do szerzenia Jego kultu w duchu zadośćuczynienia. Po nim nastąpiły kolejne dwa 

objawienia w 1674 roku oraz „wielkie objawienie” 16 czerwca 1675 roku, które miało miejsce 

podczas oktawy Bożego Ciała. W czasie tego objawienia Jezus wypowiedział znamienne słowa: 

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania 

i wykończenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko 

niewdzięczności przez ich nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką 

się odnoszą do Mnie w tym sakramencie miłości. Ale o wiele większą boleść sprawia Mi to, że 

nawet serca Mi poświęcone tak ze Mną postępują. Dlatego żądam od Ciebie, żeby pierwszy 

piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu Mojego 

Serca, przez to, że w tym dniu wierni przystępować będą do Komunii świętej, że będą składać 

uroczyste wynagrodzenia przez publiczne wyznawanie win, ażeby naprawić zniewagi, jakich to 

Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach. Obiecuję ci również, że moje Serce rozszerzy 



się, by roztaczać obficie wpływy swej Boskiej miłości na tych, którzy Mu oddawać będą tę cześć 

i którzy starać się będą, by Mu była oddawana”[51]. 

Cechą wyjątkową „wielkiego objawienia” jest żądanie Jezusa dotyczące ustanowienia 

osobnego święta ku czci Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. Realizacja tego żądania 

w Kościele stanie się początkiem publicznego kultu oddawanego Bożemu Sercu. Nie obyło się 

to jednak bez wielkich trudności. Sama święta nie czuła się na siłach do zrealizowania 

Jezusowej prośby. Już pierwsza próba obchodzenia święta w klasztorze Sióstr Wizytek spotkała 

się z oporem. Stało się to możliwe dopiero w 1686 roku. 

Trzeba tu również przypomnieć fakt, że same wizje Małgorzaty Marii przypadają na okres 

walki z jansenizmem oraz kwietyzmem. Musiał upłynąć ponad wiek, by w jej 

nadprzyrodzonych doświadczeniach odczytano znak widomy doświadczanej rzeczywistości 

i oceniono je jako samoudzielenie się miłości Boga w Jego wcielonym Synu. 

Wraz z końcem „wielkich objawień” rozpoczął się dla św. Małgorzaty Marii okres 

zwyczajnego życia zakonnego wypełnionego modlitwą, pracą, cierpieniem fizycznym, 

upokorzeniami ze strony otoczenia. Był to czas rozjaśniany również licznymi promieniami wizji 

nadprzyrodzonych. Kolejne lata swojego życia poświęciła ona staraniom o spełnienie żądań 

Chrystusa, by wprowadzono publiczny kultu Jego Serca, w co zaangażowali się również jej 

spowiednicy: Klaudiusz de la Colombière oraz Jan Croiset. 

Na żądanie tego pierwszego św. Małgorzata Maria napisała autobiografię, do której zostały 

dołączone jeszcze dwie dłuższe relacje o jej życiu wewnętrznym, spisane z polecenia 

przełożonej. Niestety nie zachowały się one w całości. Z dostępnych materiałów mamy jeszcze 

duchowe pouczenia i wskazówki dla nowicjuszek, modlitwy, akty poświęcenia, listy. 

O autentyczności objawień może świadczyć zarówno sposób ich przekazu, znacznie 

przekraczający możliwości intelektualne tej prostej zakonnicy i wskazujący na natchnienia 

Boże, jak i święte życie nacechowane dwudziestoletnim podporządkowaniem się regule, bogate 

w heroiczne przykłady pokory, uległości i wierności. 

Święta Małgorzata Maria Alacoque zmarła 17 października 1690 roku. 

Początkowa nieufność i veto w odniesieniu do objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque ze 

strony Stolicy Apostolskiej miały charakter nie tyle potępiający, ile wyczekujący, a ich celem 

było sprecyzowanie i wyjaśnienie kultu oraz upewnienie się co do nadprzyrodzonego 

charakteru zjawisk z Paray-le-Monial. Postawa wyczekiwania czy ostrożności nie przeszkodziła 

jednak temu, by w XVIII wieku kult Bożego Serca był już szeroko rozwiniętą formą pobożności 

w Kościele powszechnym. 

Życie i działalność św. Małgorzaty Marii Alacoque stanowi punkt wyjątkowy w historii kultu 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. W swoich pismach pragnęła ona zwrócić uwagę nie tyle na 

wymiar fizyczny Boskiego Serca Zbawiciela, ile na jego aspekt symboliczny, ukazując osobę, 

która kocha, i wskazując na wielkość tej miłości. Jej osobiste spotkanie z miłością Boga, która 

w najdoskonalszy sposób objawiła się w Sercu Jezusa, pociągnęło ją do dojrzałej odpowiedzi, 

wyrażonej w jej osobistej konsekracji. Jej życie wynagrodzenia objawiające się w walce 

z grzechem oraz oddanie się służbie miłości zaowocowały dojrzałą miłością, wskazując na istotę 

pobożności Bożego Serca. 

Pierwsze wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat objawień św. Małgorzacie Marii 

Alacoque w Paray-le-Monial pojawiły się stosunkowo późno. Musiało upłynąć prawie dwa 

wieki od pierwszego „wielkiego objawienia”, zanim Pius IX w breve beatyfikacyjnym z 1864 

roku nazwał Małgorzatę Marię „promotorką kultu”. Od tego czasu papieże coraz częściej 

przypominali o roli Małgorzaty Marii w propagowaniu kultu Bożego Serca. Do tego tematu 

nawiązali Leon XIII, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II[52]. 

Jednym z piękniejszych tego przykładów są słowa Piusa XII z encykliki Haurietis aquas: 
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„Najważniejsze (…) miejsce wśród tych, którzy krzewili kult Najświętszego Serca Jezusowego, 

zajmuje św. Małgorzata Maria Alacoque. Przy pomocy swojego kierownika duchownego bł. 

Klaudiusza la Colombière, zapalona niezwykłą gorliwością, sprawiła, nie bez podziwu 

wierzących, że kult ten nabierał właściwych sobie wymiarów, różniąc się od wszystkich innych 

form pobożności chrześcijańskiej podkreśleniem elementu miłości i wynagrodzenia[53]. (…) 

Kult ten nie zjawił się w Kościele nagle, ani też nie zrodził się na skutek prywatnych objawień, 

lecz stanowi spontaniczny wykwit żywej wiary i gorącej pobożności, którą ludzie obdarzeni 

nadprzyrodzonymi darami żywili względem Zbawiciela i Jego chwalebnych ran. Rany te, jako 

świadectwo miłości Jezusa, rozpalają do głębi żarem dusze ludzkie. Z tego wynika, że 

objawienia św. Małgorzaty Marii nie wniosły nic nowego do katolickiej nauki w tej materii. 

Mają one jednak swoje znaczenie polegające na tym, że Chrystus Pan, ukazując w nich swoje 

Serce Najświętsze, chciał w niezwykły i wyjątkowy sposób zwrócić umysły ludzkie ku 

kontemplacji i czci tajemnicy miłości, którą miłosierny Bóg okazał względem rodzaju 

ludzkiego. W czasie tych osobliwych objawień Chrystus wyraźnie i w wielokrotnie 

powtarzanych słowach wskazywał na swoje Serce jako na znak i zadatek miłosierdzia oraz łask 

potrzebnych Kościołowi w naszych czasach”[54]. 

Dużą rolę w wyniesieniu Małgorzaty Marii Alacoque na ołtarze odegrali papież Pius IX, 

który ogłosił ją błogosławioną w 1864 roku, oraz papież Benedykt XV, który ją kanonizował 

w 1920 roku. Swój wkład w kult św. Małgorzaty Marii ma także Pius VII – to on zadecydował 

o wznowieniu procesu beatyfikacyjnego, rozpoczętego w 1717 roku i przerwanego z powodu 

rewolucji francuskiej, podczas której doszło między innymi do wyrzucenia w 1792 roku sióstr 

wizytek z Paray-le-Monial. Starania o wznowienie procesu rozpoczął wikariusz generalny 

diecezji Autun, ks. Cicaud. Pius VII zadecydował o jego kontynuacji 21 maja 1822 roku[55]. 

4. Święty Klaudiusz de la Colombière 

Zaangażowanie się św. Klaudiusza de la Colombière (ur. 2 lutego 1641 roku) 

w propagowanie kultu Najświętszego Serca Jezusowego wiąże się bezpośrednio ze św. 

Małgorzatą Marią Alacoque. Jej postawa pokory i pewnej bezradności w stosunku do życzeń 

Jezusa została wsparta pomocą samego Mistrza, który powiedział do niej: „Zwróć się do mojego 

sługi i powiedz mu ode Mnie, żeby uczynił wszystko, co w jego mocy, w celu zaprowadzenia 

tego nabożeństwa i przypodobania się przez to Memu Boskiemu Sercu. (…) Niech nie upada na 

duchu w trudnościach, jakie napotka, bo nie będzie mu na nich zbywać. Niech wie, że staje się 

wszechmocny ten, kto w niczym nie liczy na siebie, a we Mnie całą ufność pokłada”[56]. Sługą 

tym okazał się właśnie św. Klaudiusz, ówczesny przełożony placówki jezuitów w Paray-le-

Monial. To on w połowie lutego 1675 roku został spowiednikiem sióstr wizytek i przez kilka 

miesięcy był również spowiednikiem św. Małgorzaty. Święty Klaudiusz był wytrawnym znawcą 

dusz i utalentowanym kierownikiem sumień. Prowadząc św. Małgorzatę po drogach Bożych, 

uspokoił ją odnośnie do widzeń, które otrzymywała, oceniając je jako pochodzące od dobrego 

ducha. On również rozwiał obawy przełożonej sióstr wizytek w Paray-le-Monial, matki 

Saumaise, która wcześniej uważała Świętą za „igraszkę szatana”. Matka przełożona, ze względu 

na święte życie i wiedzę spowiednika, darzyła odtąd swoją córkę pełnym zrozumieniem 

i życzliwością. 

Święty Klaudiusz de la Colombière obficie czerpał z duchowych doświadczeń siostry 

Małgorzaty Marii. On pierwszy, przejęty tajemnicą Bożej miłości, złożył uroczysty akt 

poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Po nim uczyniła to również Małgorzata 

Maria. Wysłany do Londynu, niedługo po tym wydarzeniu, pełnił tam funkcję kaznodziei na 

dworze księżnej Yorku Marii Beatrycze d’Este, żony Jakuba Stuarta, późniejszego króla Anglii. 

Sytuację tę wykorzystał do zasiania idei kultu Bożego Serca w duszach pragnących dobra. To 
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właśnie księżna jako jedna z pierwszych zwróciła się do Stolicy Apostolskiej z prośbą 

o ustanowienie święta liturgicznego ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. 

Życie św. Klaudiusza nie przebiegało jednak spokojnie. Po wybuchu powstania został 

wtrącony do więzienia i cudem uniknął śmierci męczeńskiej, dzięki wstawiennictwu króla 

Francji. Powróciwszy do ojczyzny, został mianowany ojcem duchownym kleryków w kolegium 

Świętej Trójcy w Lyonie, gdzie również szerzył ideę czci Najświętszego Serca. Choroba serca 

i obowiązki powierzane mu przez przełożonych utrudniały kontakt z Paray-le-Monial. Udał się 

tam dopiero wtedy, kiedy choroba czyniła już znaczne postępy. Kiedy ostatecznie znalazł się 

w rodzinnych stronach, w Vienne, otrzymał od św. Małgorzaty Marii krótki list o treści: „On mi 

powiedział, że chce ofiary z Twojego życia tutaj”[57]. Święty Klaudiusz złożył tę ofiarę w wieku 41 

lat 15 lutego 1682 roku. Kościół wyniósł go na ołtarze 16 czerwca 1929 roku, uznając za 

wspaniałego nauczyciela, krzewiciela, obrońcę, herolda i apostoła Najświętszego Serca[58]. Jan 

Paweł II ogłosił go świętym 31 maja 1992 roku[59]. 
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