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Godzinki o Najświętszym
Sercu Pana Jezusa
Na Jutrznię
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K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W.: Rozpal serce nasze miłością swoją.
Hymn
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2. Jezu, naszych serc radości,
daj nam godnie wielbić Ciebie,
rozpal ogniem Twej miłości,
serca zimne zbliż do siebie.
3. Serce słodkie, Serce Boże,
nie odmawiaj Twej pociechy;
Niech ten żar, co w Tobie gorze,
zgładzi wszystkie nasze grzechy.
4. O najmilsza serc słodyczy,
z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
prosim: przyjdź królestwo Twoje!
Antyfona
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K.: Go - towe jest serce moje, o Boże serca mojego, napełnienie
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Módlmy się:
O Panie nasz, Jezu, który w dziwnej miłości swojej niewysłowione
słodycze i skarby Najświętszego Serca Twego Oblubienicy Twojej, Kościołowi
Świętemu, otworzyć raczyłeś, daj nam, prosimy Cię, godnymi być uczestnikami
tych łask niebieskich, które z tego źródła najczystszego do nas spływają. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W.: Amen.
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Na Laudes
K.: Panie, otwórz wargi moje.
W.: A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W.: Rozpal serce nasze miłością swoją.
Hymn
1. Święte Serce, Bóstwa Tronie,
coś się cudem pojawiło,
gdy w Dziewicy-Matki łonie
Słowo Boże się wcieliło.
2. Trójcy Świętej Tyś ozdobą,
Ojca Tyś upodobaniem,
Bóg-Syn się zjednoczył z Tobą,
Tyś Duchowi jest mieszkaniem.
3. Tyś zbawiło świat od zguby,
Tyś pokojem serc wieczystym,
Tyś przystanią czasu próby,
Tyś ochłodą duszom czystym.
4. O najmilsza serc słodyczy,
z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
prosim: przyjdź królestwo Twoje!
Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa,
które zbawienia naszego tak bardzo jesteś spragnione,
daj nam, sprzeniewierzającym się, opamiętanie,
abyśmy nie pomarli w grzechach naszych.
K.: Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W.: Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
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Na Prymę
K.: Panie, otwórz wargi moje.
W.: A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W.: Rozpal serce nasze miłością swoją.
Hymn
1. Serce, miłości ofiaro,
nieba jedyne wesele,
Ty przed wieczną chronisz karą,
Tobie człowiek ufa śmiele.
2. Miłość nam Cię otworzyła,
uczyniła Cię schroniskiem,
by ma dusza w Nim się skryła
przed szatańskich żądz pociskiem.
3. O, pociągaj wciąż ku sobie
dusze Twoją Krwią zroszone.
Niech w tym cichym Serca grobie
spoczną, walką umęczone.
4. O najmilsza serc słodyczy,
z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
prosim: przyjdź królestwo Twoje!
Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa,
najdoskonalszy wzorze czystości,
stwórz w nas serce czyste,
abyśmy kiedyś mogli upodobnić się do Niepokalanego Serca Twego.
K.: Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W.: Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
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Na Tercję
K.: Panie, otwórz wargi moje.
W.: A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W.: Rozpal serce nasze miłością swoją.
Hymn
1. Serce, któreś wycierpiało
Dla nas gorzką, krwawą ranę,
Zrań i mnie miłości strzałą,
Niech Cię kochać nie przestanę.
2. Ty, o Jezu, dziwnym cudem
Ciało swe na pokarm dałeś
I z litości nad swym ludem
Krwi mu swej nie żałowałeś.
3. Ty, coś i Aniołów stworzył,
Nie wzgardziłeś człekiem marnym,
Bóstwo w nikłeś kształty złożył,
By się chlebem stać ofiarnym.
4. O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
Prosim: przyjdź królestwo Twoje!
Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa,
dla grzeszników najłaskawsze,
spraw, prosimy, aby Twój pokój zawsze panował w sercach naszych
i abyśmy prześladowcom i potwórcom naszym odpuszczali z całego serca.
K.: Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W.: Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
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Na Sekstę
K.: Panie, otwórz wargi moje.
W.: A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W.: Rozpal serce nasze miłością swoją.
Hymn
1. Serce słodkie, Tyś ołtarzem
milszym Bogu niż świat cały.
Gdy na Ciebie jeno wskażem,
żaden dar nie będzie mały.
2. W Tobie wszystkie cnoty święte
swe królestwo założyły,
w Tobie łaski niepojęte
jak w krynicy się ukryły.
3. Twoje słowo niebem władnie,
przykazania ludziom stawia,
wszystkim rządzi mądrze, składnie,
wszystek świat ubłogosławia.
4. O najmilsza serc słodyczy,
z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
prosim: przyjdź królestwo Twoje!
Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa,
za nasze grzechy tak okrutnie umęczone,
wzbudź w sercach naszych prawdziwą pokorę i skruchę,
abyśmy spłacili nasze winy przez godne owoce pokuty.
K.: Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W.: Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
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Na Nonę
K.: Panie, otwórz wargi moje.
W.: A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W.: Rozpal serce nasze miłością swoją.
Hymn
1. Serce piękniejsze od słońca,
Świątynio świętsza od nieba,
Tyś szczęściem naszym bez końca,
nic prócz Ciebie nam nie trzeba.
2. Każda Twoja myśl, westchnienie
rozkoszą Boga napawa
i najmniejsze Twe życzenie
ma u Niego siłę prawa.
3. Ty i Boski gniew łagodzisz,
gdy ma karać przewinienia,
Ty pociechą swoją słodzisz
wszystkie troski i cierpienia.
4. O najmilsza serc słodyczy,
z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
prosim: przyjdź królestwo Twoje!
Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa,
wielki miłośniku ubóstwa,
połóż nas jako pieczęć na sobie,
aby serca nasze spoczęły w Tobie jako w jedynym skarbie swoim.
K.: Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W.: Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
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Na Nieszpory
K.: Panie, otwórz wargi moje.
W.: A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W.: Rozpal serce nasze miłością swoją.
Hymn
1. Serce, Ołtarzu promienny,
świętszy nad wszelkie ołtarze,
spraw: miłości żar płomienny
niechaj winy nasze zmaże.
2. W Tobie, jak w gniazdeczku ptaszę,
niech się dusza ma ukrywa.
W Tobie niech kochanie nasze
rajskich słodyczy zażywa.
3. Tyś liliją pośród cierni,
z której wykwitł kwiat Dziewicy.
Tyś tą różą, z której wierni
męstwo czerpią męczennicy.
4. O najmilsza serc słodyczy,
z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
prosim: przyjdź królestwo Twoje!
Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa,
które miłującym Ciebie niezliczone świadczysz dobrodziejstwa,
daj i nam poświęcić miłości Twojej wszystkie siły duszy i ciała,
abyś Ty był zawsze królem serc naszych i dziedzictwem.
K.: Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W.: Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.
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Na Kompletę
K.: Panie, otwórz wargi moje.
W.: A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
K.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
K.: Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W.: Rozpal serce nasze miłością swoją.
Hymn
1. Serce czyste w Matki łonie
ku Boskiemu Sercu Syna
tak miłości ogniem płonie,
że o sobie zapomina.

2. Tylko Twoje oko, Panie,
serc tych Dwojga miłość mierzy.
Ono tylko znać jest w stanie
to, w co człowiek jeno wierzy.

3. O najmilsza serc słodyczy,
z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy,
prosim: przyjdź królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa,
najświętsza Ofiaro miłości,
za nasze grzechy wyniszczone i dziś jeszcze przez niewdzięcznych ludzi
zapomniane i wzgardzone,
nawróć nas, ożyw nas i zapal swoją miłością.
K.: Gotowe jest serce moje, o Boże serca mojego,
na pełnienie woli Twojej.
W.: Boże mój, prawo Twoje jest pośrodku serca mego.

Módlmy się:
Panie Jezu, zapal w naszych sercach ogień Twojej miłości, który w swym Sercu
przyniosłeś z nieba na ziemię, abyśmy Ciebie miłowali nade wszystko i aby nic nie
zdołało odłączyć nas od Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W.: Amen.

