Tydzień II
Serce Jezusa uczące życia i miłości
Dzień I
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy
przez Ducha Świętego utworzone
(Łk 1, 26-38)
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;
a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą.”
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da
Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się
to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta,
poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja:
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy
odszedł od Niej anioł.

Dzień II
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał
(Mt 3, 13-17)
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od
niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz,
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły
Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie”.

Dzień III
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
(Ef 1,1-13)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach
niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą
obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew –
odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas
wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił
tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim
powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć
w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi W Nim
dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który
dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku
chwale Jego majestatu – my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli
w Chrystusie. W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę
waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni
pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego
dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością
[Boga], ku chwale Jego majestatu.

Dzień IV
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
(Iz 54,10)
Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma litość nad tobą.

Jezus do św. Małgorzaty Alacoque 27 XII 1673 r. (Pamiętnik duchowy)
Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku
tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi
je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić
drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski
uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia.
Wielkie objawienie Serca Jezusowego 19 VI 1675 r.
Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do
wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian
od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania
i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym
Sakramencie miłości.

Dzień V
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
(Mk 3, 7-12)
Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim
wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei
i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na
wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była
dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby,
cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego
widok, padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im
zabraniał, żeby Go nie ujawniał.

