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Šv_cnčrnųs|ųjul Viešpaties Jėzaus Gnlmlj 1 

kaip Dieviškos Išminties buveineiT i
O Švenčiausios Galvos Išmintie, vesk mane 

visuose mano keliuose. ;
O Švenčiausios Širdies Meile, sudegink mane : 

Tavo ugnimi. į -ą *•
O Dieviškos Išminties Buveine ir vedančioji 

Gnlybe', kuri vadovauji visiems Švenčiausius ■ 
Širdies Jausmams Ir meilei:- kad visi protai 
Tave pužlntų, visos širdys Tave mylėtų bei 
.visos lūpos Tave šlovintų, dabar Ir p'cr amžlds-- 

O Valia, kuri visada . buvai nuolankiai 
pnklusnl Tavo’ Dangiškojo Tėvo Valia),’ 

•. / vadovauk man visuose :: dalykuose, kaip 
.••■.vadovavai visiems Jausmams ir'troškimams .. 

T Švenčiausios Dievo - Žmogaus Širdies. j !
O Prote, kuris žlnn! visus dalykus, vesk maxic 

■T. visada Tavo Šviesa.
Atmintie, kurioje vienu metu atsispindi: 

^praeitis, dabartis ir ateitis, kuri visada; 
•ęį;.p;tslmcnl mane bei visada sukuri naujus būdusų 
^.'.tolimesnių matbnlų sutelkimui - priversk 
išmanė vis labiau Toyc mylėti.į į

‘■•-'Dieviškos Valios, Atminties bei Proto 
pagarbinimui sukalbėti Garbė Dievui Tėvui.',.’’ 
(3 kartus)

Jėzaus pažadai tiems, kurie garbins Jo 
Švenčiausių Galvų kai]) Dieviškos Išminties- ;. 

buveinę.'■ ’
J. • "Kiekvienas,' kas prisidės prie šio; 
pamaldumo platinimo, tinus tūkstnntknrtinĮ i 
palaiminimų..." . .< .’

> (1880. V 1.2) Jį
2. Mūsų Viešpats karūnuos ir aprengsi- 
ypatingu šlovė tuos visus, kurie paremia šp; 
pamaldumų Jo Švenčiausiai. Galvai.

• ._3.^Mūsų Viešpats pagerbs šlove Dangiškuose 
Rūmuose ungclų Ir žmonių akivaizdoje tuos, 
kurie J] gnrblndliVo čia žemėje bei apdovanos 
Juos begaline laime.

v (1880.IX.10)
<4. -Mes atiduodame ypatingų pagarbų 
’’ Švenčiausiai Trejybei, kai garbiname 
. Švenčiausių musų Viešpaties Galvų kaip 

Dieviškos Išminties būstinę.
;- • (Apreiškimo šventė 1881 m.).

5. Mūsų Viešpats laimins tuos visus, kurie
kuriuo nors būdu praktikuoja arba pintiną šj 
pamaldumų. - (1881. VII. 16)
6. Neapsakomi palaiminimai yra pažadėti 
tiems, kurie stengsis paremti mūsų Viešpaties 
troškinių, plntlndnrnl š| pamaldumų.

(1880. VI. 2)
7. Kuo stipriau mes praktikuosime š| 
pnmnldumų Švenčiausiai Galvai, tuo labiau 
pnllrsimc Šventosios Dvasios veikimų | mūsų 
slclų ir tuo labinu pažinsime bei pnmllsimc 
Tėyų, Sūnų Ir Dvasių. (1880. VI. 02.)
8. Tie, kurie praktikuoja š| pamaldumų 
Dieviškos Išminties buveinei, gims šimteriopų 
meilės bei tižsidcftlrnoo Švenčiausiai Jčznus 
Širdžiai pndnuglnlmų,

(1883 m. gegužis)
9. * Mūsų Viešpats pasakė, kad visa tai, kų 
pnžadėjo tiems, kurie tinkamai garbins ir 
mylės Jo Švenčiausių Galvų, bus taip pat 
Išlieta ant tų, kurie patys Jų gurblno, arba 
buvo tarpininkais^, kad kiti taip darytų.

. "O Švenčiausioji Galva, tegul Tavo Išmintis 
veda mus, o Tavo Švenčiausios lūpos tegul 
visada mus laimina Ir meldžiu pasigailėjimo 
bei atleidimo, kad niekada neišgirstume 
prakeikimo...” (1880. Vi. 02.)

; H lO.Ticnis, kurie Mane gnrblnn, būsiu Įlcm_
. .. bicvul o Įlc bus Mano vnlknls. Ant Jų Rnk.ti.i_ 

pndėslu Savo ženklų ir Savo nntspaudų nnt Ju;> 
lūpų".

(1880.1.02.
' Viešpaties Jėzaus paliepimas

• • "Trokštu, kad pirmas Penktadienis po Man 
Švenčiausios Širdies šventės, būti} paskirta 
Mnnd' Švenčiausios Gnlvos šventei kak 
Dieviškos Išminties Buveinei, Ir kad Maft 
aukotų viešų ndoracljų už yIsus paniekinimus 

i Ir nuodėmės,- kurios nuolat yra prieš Mane 
|yykdomos. Šis Pirmas Penktadienis turi bū-ti 
Šventė Mano Švenčiausios Galvos garbei irtų.

. dienų reikia aukoti atsiteisimus Ir atgailųjj 
j'1., aktus".

.. . • (Iš lenkų kalbos vertė J.i1

LITANIJA 
Švenčiausiai Jėzaus Gnlvni

Kyric clclson, Chrlstc clclson, Kyric clclson!
Kristau^ Išgirsk muši . Kristau, Išklausyt 

’ ■1 muši
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsųl

• Šunim, pasnullo Atpirkėjau, Dieve, 
pasigailėk mūsųl

,Šventoji Dvnsia, Dieve, pasigailėk mūsų!
y ŠvcnčInusloĮI Jėzaus Gnlva -

Šventosios Dvasios sutvertoji Švenčiausios
■ Mergelės Marijoj įsčiose -

•’ ■ (pasigailėk mūsųl = ..)
Esmingai suvienytoji su Dievo Žodžiu „

' Dieviškos Išminties šventovė - „
Amžinos švlcjos žjdlny - „
Begalinės Išminties šventove-,,
Apsnugrt tiuo klaidų -,, 
Dangaus Ir žemės Saulė - „

Mokslo Ir tikėjimo tikrumo lobyne -



J

Spinduliuojanti grožiu, teisingumu bei ipcile a 
' pasigailėk mūsą}

I’ilnn malonės Ir tiesos - „ ’.-A
Gyvas nuolankumo pavyzdy - „ --T -
Begalinės .dieviškos didybės atspindy 

. DangiškojoJTčyo susižavėjimo objekte tl 
Kuri patyrėiA Švenč. Mergelės '‘:MarlJos 
glamonių • pasigailėk mūsųl \; 
Ant kurios nušlIeido.Šventojl Dvasia -’;j‘y*‘ 
Kuri leldal atslsplndčti Tavo šlovei, kad ji 7 

• sušvistų.antTaboro kal.no’n ' ;-

..paillščU;-pasigailėk mūsųl. ■ ’
Kurlal patlko kvepiantis.Magdalletės aliejus

KUrF-.'nusprendei pasakyti Slmonulį’ 
■ ri'ėpat’čpc Tavo Galvės, kai alėjai j-Jo. namus

•* * - __ . *-
iCrauJotu prakaitu apsipylusi Gctsc.mančjc - • | 

" Kurfc^tkel dėl mūsų nuodėmių • 
'Erškė^als vainikuota - .„
KahčjbĄ- metu., gėdingai panlęjdjttojį'’ 
Paguost ą širdingu Veronikos gestu - į,'*T 
Kurį nusilenkei žemyn tą akimirką, kąlj^kdė.Į

Kuri .neturėjai, ižęmėję. vietos, kur' galėtum ’
t;
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pasigailėk mūsųl
- — ■ -- "V?1*5
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mūsų ^(pirkimą ant Kryžiaus IrįTąvoASlelrĮ 
n ud.TąvoiKCno atsiskyrė-,, ■/-i-
Šviesa ■ kiekvieno’, žmogaus ateinančio 
pasaulĮ - pasigailėk mūsų! ’; / ... 
Mūsų Vadovė Ir mūsų Viltie - „ ’ 

Kurlilnal visus t.nūsų poreikius- 
Kuri sutelki visokių malonių - „ . ... \ 
Kuri vadovauji Švenčiausios..^-; 
Jausmams- pasigailėk jnūsųl .T..i 
Kuri Yūldul pasaulį - pasigailėk mūsų! 
Kuri teisi visus mūsų veiksmus.-' :~- 
Kuri žinai mūsų širdžių paslaptis- „

I š

Kurių J«id’visas pasąūlTs/pažintą Ir garbintą i
• .- pnslgnllčk7nūsi|l •

’ Kuri telki pnsfgėrčjljiių angelams ir ■■ 
Šventiesiems - pasignjĮč$fpū5ijl 
Kurią tikimės Yienn dįcį^rcgpll ūkis Į akį -

■ - Adoruojame Tavo Švenčiausią Galvą, o Jėzui/ 
ir paklūstame visiems’' ,/Tuyo .begalinės

•• Išminties sprendimams^ '• ‘* x- •
Melskimės-y ,

O-Jėzau, Kuris . tcikclsi.;-nprclkšll Savo
• tarnaitei, Teresei Elenai TIiglnwn, kąlp Tu.- 
lobai trokšti, kad1 TqVo. Švęhėlijųsin .Galva 
bylų adoruojama, klsk ’mumsį/džrajjgsmlngul •, 
Ycstl žmones J Tavo. ŠYončĖĮtfcl.os Galvos . 
pažinimą Ir garbinimą. Tegul,.'’iitttiąniĮsij sielą t 
nųs.lleldžla Tavo ' Šviesoi *-:s4lF^IX$»‘- '^n^ ■ 

į eitume 15 šviesos. | šviesą,*-'vbtiiujii Tavo,?
- / .-
apdovanojimo, pažadėto Tnyoi.ištinklĮcslęnis,;. 
AĮnem.
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nųs.lleldžla Tavo

■ •^pasigėrėjimo -e vertos . Jšmlnlįcš: T 
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NIHIL OnSTAT^At-*.?:^'^., y 
Mons. P,,TarpulcvlčJaf?.\.-'-‘ 

Censor ąd hoctlcputafu>ę<; 
Kaunas, 1998 m. gegužis
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PASIAUKOJIMO MALDA NEKAttlAUŠlAl- ' 
MARIJOS ŠIRDŽIAI ' /M/'4*-..:; ... 

.Nekalčiausioji, švenčiausioji’Manjd^Šjrdic,-.ašj 
visiškai pasiaukoju Tau. Visi mano .nqralt;Žj).džlai,A'. 
ir .darbai pavedami Tavo begalinei. hjpiiniŠLuyDi 
globai. Laimink kiekvienų mano ŽŲigšnij.irvj^k J’x 
mane tiesiausiu keliu nas Savo Sūnų Jėzų. Padek* -.
........... -- ----------
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. kasdien tobulai vykdyti-Dievo valią/
i Mgrija. pakeisk mano širdį j Savo Širdį. Amen. 

■rJMJ’RlMATUR «.’• Juoras-Žemaitis,Vilkaviškio 
■. • vyskupijos vyskupas1 . j.
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ŠVENČ. JĖZAUS GALVA - 
DIEVIŠKOS IŠMINTIES BUVEINĖ
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