
meilę visais įmanomais būdais.  

Viešpatie Jėzau, Tavo Širdis suvirpa iš 

gailesčio, kai mes kenčiam, kai mums reikia Tavo 

pagalbos ir kai meldžiamės vieni už kitus. Aš 

prašau: išklausyk mano maldą per šią noveną ir 

suteik, ko prašau (išsakome savo prašymus…).  

Jeigu tai, ko aš prašau, nepasitarnaus nei 

mano, nei kitų gerovei, suteik tai, kas man yra 

geriausia, kad galėčiau kurti Tavo meilės 

karalystę mūsų pasaulyje. Amen. 
 

Giesmė 

Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų atverta, * 

Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina. * Tu 

vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi, * Tu sielą 

nelaimingą paguodi gaivini. 

Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios; * 

dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios! * Į 

Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis, * kad 

prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis. 

Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias matai, 

* net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu žinai. * Tavos 

Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus, * 

gailestingumas Tavo mums daro stebuklus. 

Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave, * 

kai žemę šią apleisim, pašauki pas save; * ten su 

dangaus šventaisiais giedosim amžinai: * “Garbė 

Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai!”  
 

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES ŠVENTĖ 
Tie, kas  myli Jėzaus Širdį ir mokosi iš jos 

mylėti Tėvą ir brolius, su džiaugsmu švenčia 

liturginę Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Jai švęsti 

Bažnyčia paskyrė penktadienį po Devintinių 

oktavos.  

Šią šventę viešai švęsti Lietuvos ir Lenkijos 

Bažnyčioje 1765 m. specialiu dekretu leido 

popiežius Klemensas XIII, nors ir iki tol Švč. 

Jėzaus Širdies kultas jau buvo paplitęs daugelyje 

kraštų. Šventoji Romos Kongregacija, siųsdama šį 

dekretą Lietuvos ir Lenkijos vyskupams, pažymi, 

kad “patenkinant vyskupų prašymus, trokštama 

suteikti naują spindėjimą čia jau įsigalėjusiam Švč. 

Jėzaus Širdies garbinimui. Be to, šiuo Švč. Jėzaus 

Širdies simboliu norima priminti Dievo meilę, kuri 

privertė Dievo Sūnų priimti žmogaus prigimtį  ir 

būti klusniam iki mirties, duodant mums pavyzdį, 

kaip mes turime būti romūs ir nuolankios  širdies”. 

Tad pirmą kartą Švč. Jėzaus Širdies šventė buvo 

švenčiama praėjus 75 metams nuo Jėzaus Širdies 

meilės apaštalės šv. Margaritos Marijos Alakok 

mirties.  

Liturginė Švč. Jėzaus Širdies iškilmė visoje 

Bažnyčioje įvesta 1856 m. popiežiaus Pijaus IX 

rūpesčiu. 

Dar po šimto metų, 1956 m. gegužės 15 d., 

popiežius Pijus XII enciklikoje, skirtoje Švč. Jėzaus 

Širdies garbinimui, Haurietis Aquas (Semsite 

vandenį) rašė: “Ši kulto forma, kurios dėka žmogus 

gali labiau pagarbinti Dievą ir parodyti Jam savo 

meilę bei uoliau pasišvęsti dieviškos meilės 

tarnystei, yra tikrai verta pagarbos. Tuo labiau, jeigu 

turėsime galvoje, kad ją mums pasiūlė ir į ją kviečia 

pats Atpirkėjas.  Būtų nemandagus ir įžeidžiantis 

dieviškąją Širdį elgesys nekreipti dėmesio į tokią 

didžią malonę, Jėzaus Kristaus išlietą savo 

Bažnyčiai”.  

Todėl negali būti nė menkiausios abejonės, kad 

tikintieji, garbindami Švenčiausiąją Atpirkėjo Širdį, 

tuo pačiu išpildo savo svarbiausiąją pareigą: tarnauti 

Dievui ir atiduoti save savo Kūrėjui ir Atpirkėjui, bei 

įvykdo Dievo įsakymą: “Mylėsi Viešpatį savo Dievą 

visa savo širdimi, visa siela, visu protu ir visomis 

jėgomis”.   

 
 

Pirmųjų penktadienių praktiką galima pradėti bet 

kurį mėnesį. Dėl kokių nors priežasčių nutraukus, 

kviečiame vėl pradėti iš naujo! 

      DDEEVVYYNNII  PPIIRRMMIIEEJJII  

MĖNESIŲ  

PPEENNKKTTAADDIIEENNIIAAII  

ŠŠVVČČ..  JJĖĖZZAAUUSS  ŠŠIIRRDDIIEESS  

GGAARRBBEEII  
Viešpaties Jėzaus pažadai 

Jo Švč. Širdies garbintojams 
 

1. Aš būsiu paguoda jų kentėjimuose. 
 

2. Suteiksiu jų luomui reikalingų malonių. 
 

3. Jų šeimose klestės santaika. 
 

4. Aš būsiu saugi jų priebėga gyvenant, bet 

ypač mirties valandą. 
 

5. Visiems jų užmojams teiksiu gausią 

palaimą. 
 

6. Nusidėjėliai ras mano širdyje neišsenkamą 

gailestingumo šaltinį. 
 

7. Atšalusioms sieloms įkvėpsiu uolumo. 
 

8. Uoliosios sielos darys didelę pažangą, 

siekdamos tobulumo. 
 

9. Tiems, kurie darbuojasi sielų išganymui, 

suteiksiu malonę sujaudinti net labiausiai 

užkietėjusias širdis. 
 

10. Aš laiminsiu visas vietas, kuriose bus 

pagarboje laikomas mano Širdies atvaizdas. 
 

11. Vardus tų, kurie šį pamaldumą platina, 

įrašysiu į savo Širdį ir niekada jų iš ten 

neišbrauksiu. 

 



DIDYSIS JĖZAUS PAŽADAS 

JO ŠVČ. ŠIRDIES GARBINTOJAMS 

Dėl savo Širdies begalinio 

gailestingumo, aš prižadu suteikti 

priešmirtinės atgailos malonę 

visiems tiems, kurie per devynis iš 

eilės einančius mėnesius kiekvieną 

pirmąjį mėnesio penktadienį priims 

šventąją Komuniją. Jie nemirs 

nesusitaikę su Dievu, be šventų 

sakramentų. Paskutinę gyvenimo 

valandą mano Širdis jiems bus 

užtikrinta priebėga. 
 

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LITANIJA 
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! 

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! 

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk 

mūsų! 

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! 

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! 

Jėzaus Širdie Sūnaus amžinojo Tėvo, pasigailėk 

mūsų! 

Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios 

Dvasios sutvertoji, 

Jėzaus Širdie, su Dievo Žodžiu esmingai 

sujungtoji, 

Jėzaus Širdie, begalinės didybės, 

Jėzaus Širdie, šventoji Dievo Bažnyčia, 

Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte, 

Jėzaus Širdie, Dievo namai ir Dangaus vartai, 

Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny, 

Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine, 

Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji, 

Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme, 

Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji, 

Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove, 

Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,  

Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve, 

Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,  

Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji, 

Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji, 

Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,  

Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems, 

Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini, 

Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes, 

Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji, 

Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,  

Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji, 

Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji, 

Jėzaus Širdie, paguodos šaltini, 

Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime, 

Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,  

Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,  

Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme, 

Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,  

Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 

atleisk mums, Viešpatie!  

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 

išklausyk mus, Viešpatie! 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 

pasigailėk mūsų! 
 

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, 

Padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį. 
 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į 

savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave 

pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino, ir, 

mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk 

vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi 

gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.  
 

NOVENA  

ŠVENČIAUSIAJAI JĖZAUS ŠIRDŽIAI 
(Novena arba Devyndienis – tai 9 dienas atliekamos 

maldos kokia nors specialia intencija, sekant 

apaštalų pavyzdžiu, kurie po Jėzaus įžengimo į 

dangų devynias dienas kartu meldėsi, laukdami 

Šventosios Dvasios atėjimo. Čia  9 dienos –  tai 

devyni pirmieji mėnesių penktadieniai). 

 

IX   MĖNUO  
 

Iš Evangelijos pagal Joną (Jn 16, 22) 

“Jūs dabar nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu; 

tada jūsų širdis džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo 

niekas iš jūsų nebeatims.” 
 

Meditacija 

Džiaugsmas mūsų širdyse kyla iš Dievo 

buvimo mūsų gyvenime ir jo veikimo pasaulyje 

patirties. Jo vienybė su mumis yra tokia glaudi, 

kaip vynmedžio ir jo šakelių. Jo veikimas 

pasaulyje yra toks slaptas ir toks efektyvus, 

kaip raugo tešloje. 

Nepaisant daugybės blogybių, kurios 

supa mūsų visuomenę, jo planas ir toliau 

pildosi, taip, kad “tiems, kurie myli Dievą, 

viskas išeina į gera”.   
 

Malda 

 Viešpatie, padėk man duoti ir 

neskaičiuoti, kiek tai kainuoja, kovoti ir 

nepaisyti žaizdų, dirbti ir nelaukti atlygio, 

žinant, kad man pakanka Tavo draugystės 

džiaugsmo. Amen.  
 

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš visiškai pasitikiu 

Tavimi.  

 

Novenos malda 
 

Viešpatie Jėzau, tavųjų žmonių rūpesčiai 

sugraudina Tavo Širdį, nes Tu myli kiekvieną iš 

mūsų. Tu rūpiniesi mumis, kai mes esame pasimetę, 

Tu esi šalia mūsų, kai jaučiamės vieniši, Tu paguodi 

mus sielvarte. Tu esi arčiausiai mūsų tada, kai mes 

esame visiškai bejėgiai. Tu myli mus labiausiai 

tada, kai mes mažiausiai mylime save. Tu 

daugiausiai atleidi mums tada, kai mes mažiausiai 

sau atleidžiame. Ir Tu kvieti mus skleisti Tavo 
 


