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Dvylika pažadų, susijusių su atsidavimu  

Šventoji vienuolė Margarita 
Marija Alakok (Alacoque) iš 
Paray-le-Monial gavo žinią iš 
Jėzaus apie dvylika 
Švenčiausiosios Širdies 
pažadų. Juose Viešpats 
atskleidžia su šiuo 
pamaldumu susijusias 
malones. Meilė 
Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai 
yra tiesiogiai susijusi su 
meile Eucharistijai. Didysis 
šio pamaldumo apaštalas 
kunigas jėzuitas Henrikas 
Ramjeras rašė: „Būtent 
Eucharistijoje randame 
Jėzaus Širdį, esančią 
arčiausiai mūsų. Būtent 
Eucharistijoje Viešpats 
intymiausiu būdu susijungia 
su mumis, o mes su Juo.“

ventoji Margarita Marija iš Jėzaus gavo 
daug mistinių dovanų ir keletą 
apreiškimų. Toliau išvardijame dvylika 
Švenčiausiosios Širdies pažadų, 
kuriuos   Viešpats   apreiškė   šventajai:  

1. Atsidavusiems mano Švenčiausiajai Širdžiai 
duosiu visas malones ir pagalbą, kurios reikia jų 
gyvenime (laiškas nr. 141).
2. Aš įtvirtinsiu ir saugosiu taiką jų šeimose 
(laiškas nr. 35).
3. Paguosiu juos visuose jų varguose (laiškas 
nr. 141).
4. Būsiu patikimas prieglobstis jų gyvenime, o 
ypač mirties valandą (laiškas nr. 141).
5.  Palaiminsiu visus jų darbus ir sumanymus 
(laiškas nr. 141).

6. Nusidėjėliai mano Širdyje ras neišsenkantį gailestingumo 
šaltinį (laiškas nr. 132).
7.  Vangios sielos, praktikuodamos šį pamaldumą, taps karštai 
mylinčios (laiškas nr. 132).
8. Karštai mylinčios sielos sparčiai kils į aukštesnį tobulumą 
(laiškas nr. 132).
9. Mano palaiminimas liks tose vietose, kuriose bus rodomas ir 
pagerbiamas Švenčiausiosios Širdies atvaizdas (laiškas nr. 35).
10. Visiems, kurie darbuojasi dėl sielų išganymo, suteiksiu 
malonę, kad galėtų atversti kiečiausias širdis (laiškas nr. 141).
11. Asmenų, kurie skleis šį pamaldumą, vardus amžinai 
įrašysiu savo Širdyje (laiškas nr. 141).
12. Visiems žmonėms, kurie devynis mėnesius iš eilės 
pirmaisiais penktadieniais priima šventąją Komuniją 
atsiteisimo intencija, suteiksiu begalinio ištvermingumo ir 
amžinojo išganymo malonę (laiškas nr. 86).
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Kūdikėlis Jėzus vaizduojamas 
Ispanijos kontrreformacijos 
laikotarpio ikonografijoje. Jis yra 
ant žemės gaublio, nusėto aukso 
žvaigždėmis.  Kūdikis rankoje 
laiko savo Širdį. Iš Hierono 
muziejaus kolekcijos, Paray-le-
Monial

  Šventasis Klaudijus 
Kolombjeras 

„Jėzus yra Eucharistijos sakramente, kuriame meilė Viešpatį laiko 
surištą kaip auką, visada pasirengusią būti paaukotą Tėvo garbei ir 
mūsų išganymui. Jo gyvenimas yra  paslėptas nuo pasaulio akių, 
kurioms pavyksta įžvelgti tik skurdžius ir kuklius duonos ir vyno 
pavidalus.  [...] Jėzus Švenčiausiajame Sakramente visada yra vienas. 
Pasistenkite niekada nepraleisti nė vienos Komunijos, kad 
nesuteiktume didelio džiaugsmo savo priešui velniui!“ 
Šventoji Margarita Marija Alakok

Šventosios 
Margaritos piešinys

„Trokštame, kad visi žmonės, 
aktyviai kovojantys už Jėzaus 
Karalystės įtvirtinimą pasaulyje, 
kaip savo vėliavą laikytų 
pamaldumą Švenčiausiajai Jėzaus 
Širdžiai. [...] Karštai trokštame 
pasiūlyti saugią užtvarą nuo 
bedieviškų Dievo ir Bažnyčios 
priešų kėslų. Norime pasiekti, kad 
šeimos ir tautos grįžtų prie Dievo 
meilės. Todėl nedvejodami 
siūlome pamaldumą 
Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Tai 
yra veiksmingiausia dieviškosios 
meilės mokykla. Ja remiantis, 
būtina kurti Dievo Karalystę 
atskirų žmonių sielose, 
visuomenėje ir tautose.“ Popiežius 
Pijus XII, ,,Haurietis aquas’’, 
82-83 psl.

„Bažnyčia nori dar labiau 
paskatinti tikinčiuosius su 
pasitikėjimu artintis prie šios 
šventosios paslapties. Ji trokšta 
dar daugiau širdžių apimti 
dieviškosios meilės liepsnomis, 
kuriomis degė Švenčiausioji 
Širdis, kai savo begaline meile 
įsteigė Švenčiausiąją Eucharistiją.“ 
Popiežius Benediktas XV

„Bažnyčia, tikroji Atpirkimo 
Kraujo tarnaitė, gimė iš 
pervertos Atpirkėjo Širdies. Iš 
tos pačios Širdies ateina ir 
sakramentų malonė, kuri 
Bažnyčios vaikams įkvepia 
amžinąjį gyvenimą.“ Popiežius 
Pijus XII




