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 Victor Braun urodził się 5 czerwca 1825 r. w St. Avold. Jest to małe miasteczko położone w Alzacji – 

Lotaryngii, które na przemian należało raz do Francji a raz do Niemiec. 

 Victor był dziewiątym z jedenaściorga dzieci. Ojciec jego Antoni Mikołaj Braun był kupcem zaś jego 

matka Maria Gabriela z domu Richard była głęboko religijną kobietą. Oboje przekazali swym dzieciom 

głęboką oraz żywą wiarę, która została umocniona i oczyszczona prześladowaniami rewolucji 

francuskiej. 

 Wielką radością państwa Braun był fakt, iż syn Antoni wstąpił do Zakonu Jezuitów i został kapłanem, 

oraz, że na stan kapłański zdecydował się również Victor. 

Ze względu na słabowitość cielesną i przejście niejednej choroby musiał on częściej przerywać studia i 

dopiero 14 czerwca 1851 przyjął święcenia kapłańskie.  

W wielkie radości pisał do rodziców: 

 „Teraz jestem kapłanem na wieki! Wydaje mi się to jakby snem a jednak jest to niepojętą 

rzeczywistością. Jestem tam gdzie moje serce tęskniło. Droga była usłana trudnościami i przeszkodami, 



ale tym większa jest moja wdzięczność za tę łaskę oraz mam prośbę, aby za mnie się modlić, abym zawsze 

okazywał się godnym mojego powołania”. 

Jak bardzo okazał się godny łaski kapłaństwa? 

W pierwszej gorliwości wyczerpany przez swoją chorobę musiał przerwać ukochane duszpasterstwo. 

Jak tylko odzyskał siły podjął natychmiast ponownie pracę w winnicy Pańskiej. 

Gorliwość na wzór św. Pawła przynaglała go do coraz większej i trudniejszej pracy. Pragnął podjąć się 

zadań w duszpasterstwie oraz czynić miłosierdzie. Gorliwość ta popychała go od placówek 

duszpasterskich w swej ojczystej ziemi do wielkomiejskiej pracy duszpasterskiej w Paryżu i także do 

społecznie zagrożonych robotników, obcokrajowców, do opuszczonych dzieci i chorych. 

Przynaglany czuł się również do rozszerzania miłosierdzia poza granice swych osobistych sił. Znalazł 

wnet szlachetne pomocnice.  

Tę, chociaż niewielką w początkach grupę poświęcił 17 października 1866 roku Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu. Dzień ten zawsze o. Braun uważał za dzień założenia swego zgromadzenia zakonnego 

„Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego”.  

Założenie tej kongregacji było jego dziełem życiowym. Dzisiaj jego siostry pracują we Francji, Anglii, 

Niemczech, Austrii, Włoszech, Polsce, Czechach, w Kalifornii, El Salwador, Mali, Zambii i Kolumbii. 

W wieku 57 lat zużył swe siły w służbie Serca Jezusowego i zmarł 18 maja 1882 roku.  



Victor Braun był wielkim czcicielem Serca Jezusowego. Nabożeństwo tego nie odkrył w młodości ani 

nie przejął od ojca lub matki. Zapewne był przygotowany do tego nabożeństwa i na nie nastawiony przez 

wielką cześć dla Najświętszej Maryi Panny jak również przez swe z natury dobre serce, które współczuło 

z nędzą i cierpieniem bliźnich. 

Nastąpiła dla jego miłości do Najświętszego Serca Jezusowego godzina Damaszku. 

 Pragnął w Paryżu dla swych podopiecznych, którzy czuli się obco i mówili tylko w języku niemieckim 

zdobyć dla nich bliskie zachęty. Dobrą okazją do tego okazał się Niemiecki Dzień Katolików w 1864 r. w 

Würzburgu. Dzięki wsparciu swego krewnego mógł wziąć w nim udział. Szczególne wrażenie na ks. Braunie 

zrobił wykład barona Herkampfa na temat czci Najświętszego Serca Jezusowego. Było to dla niego głębokim 

przeżyciem gdyż naraz zajaśniał mu sens i znaczenie czci Najświętszego Serca Jezusowego. 

Wyznaje to sam: 

   „Przyznaję ze wstydem, że minęło wiele lat mojego życia kapłańskiego zanim zrozumiałem to piękne i 

pocieszające nabożeństwo. Po raz pierwszy zostałem tym ogarnięty, gdy świątobliwy kapłan baron Herkampf 

mówił o tym na wielkim Niemieckim Dniu Katolików w Würzburgu w Bawarii”. 

Na zakończenie tego zebrania rozdano uczestnikom Obietnice Bożego Serca dane Małgorzacie Marii 

Alacoque. Zostały one wydrukowane na małych obrazkach. Ks. Braun mógł wówczas  czytać: 

Dam im wszystkie łaski, potrzebne w ich stanie. 
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Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 

Będę ich pocieszał we wszystkich strapieniach. 

Będę ich ucieczką za życia a szczególnie przy śmierci. 

Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia. 

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 

Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. 

Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie zawieszony i czczony. 

Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. 

Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim 

pozostaną. 

Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli tym 

wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaski pokuty 

ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej, ani bez sakramentów św., i że serce moje stanie się dla 

nich bezpieczną ucieczką w godzinie śmierci. 



 

 

Dla ks. Brauna było to jak objawienie z nieba. Z odwagą i radosnym zaufaniem powrócił do Paryża. 

Po tej jego godzinie łaski z gorliwością zadbał o cześć Najświętszego Serca Jezusowego. Jego zapał 

nie pozostał tylko piękną teorią, lecz przynaglał go trzeźwo i potężnie do miłości. 

Widział dosyć cierpienia i nędzy, i miał je ciągle przed swymi oczyma. Teraz odnalazł w najświętszym 

Sercu i Jego ranie również nieskończone miłosierdzie. Przynaglała go miłość przebitego i ofiarującego się 

Serca Jezusowego. 

Prowadzony łaską coraz głębiej wnikał w zrozumienie tajemniczych planów Bożych. W dniu 26 stycznia 

1869 roku pisał już o misji, jaką ma do spełnienia. Misją tą było miłować Serce Jezusa i przysparzać mu 

miłości. Jest to również szczególnym celem, który wskazał swemu zgromadzeniu zakonnemu: dążenie do 

większej miłości ku Serca Bożemu. Ma ono się przejawiać w dziełach miłości bliźniego, aby obudzić u ludzi 

wiarę w potęgę Bożej miłości, objawić im w ten sposób miłość Bożego Serca i pobudzać do wzajemnej 

miłości. Zgodnie z tymi zamiarami wymagał przede wszystkim od swoich sióstr owej miłości do Bożego 



Serca, która znajduje swój wyraz w cnotach, które są szczególnie bliskie Najświętszemu Sercu. Jest nią 

łagodność oraz pokora.  

Samo przedstawienie Bożej miłości w postawie życia miłości bliźniego nie wyczerpuje  

głębokiej treści apostolstwa, któremu ks. Braun poświęcił swe zgromadzenie zakonne. 

   Jeśli oderwanym od Boga sercu ludzkim ma zapalić się ogień miłości, potrzeba wyrwania człowieka z 

więzów grzechu. Miłość służąca musi stać się pokutą i zastępczym zadośćuczynieniem. Miłość taka przynagla 

do wewnętrznego uczestnictwa we wszystkim, co dotyczy ukochanej osoby. Prawdziwa cześć do 

Najświętszego Serca Jezusowego musi prowadzić do uczestnictwa w tym, co Serce Boże wzrusza. 

   Dla ks. Brauna było to całkowicie zrozumiałe. Już na początku swej fundacji, gdy nastąpiły pierwsze 

trudności, które musiały również obrazić Serce Jezusowe nakazał swoim siostrom obowiązek przeproszenia. 

To przeproszenie zachowało się w niemieckojęzycznej gałęzi zgromadzenia do dzisiejszego dnia i codziennie 

jest odmawiane przez jedną z sióstr. Jest to prawdziwie szlachetna idea, której poświęcił ks. Braun swoje 

zgromadzenie zakonne. Nie wymyślił tego, lecz odkrył ją w czci Najświętszego Serca i wprowadził w życie. 

Ks. Braun wyznawał to w pokornej skromności zawsze, gdy patrzył wstecz na powstanie swej 

kongregacji. Ponownie podkreślił, że Bóg posłużył się nim jako narzędziem, aby założyć religijną 

wspólnotę. To sam Bóg jest jej założycielem. 

Od momentu, gdy podczas dnia Katolików w Würzburgu w 1864 roku promień łaski rozświetlił jego 

serce rozgorzał on ogniem gorliwości, aby nie spocząć dopóki nie stanie się sam zaufanym Bożego Serca, 



lecz także dopóki nie udzieli swojemu zgromadzeniu zakonnemu usposobienia tegoż Serca. Przez posługę 

miłości chciał zbudować królestwo Boże w sercach ludzi.  

Ks. Braun od początku pojmował cześć do Najświętszego Serca, tak jak to później przedstawił Papież 

Pius XI w swej encyklice. 

Ks. Braun wniósł sztandar miłości do świata przepełnionego nienawiścią, którą można dostrzec jak nigdy 

dotąd. Cóż lepszego mógłby dać ks. Braun naszym czasom jak nie znak miłości do Boskiego Serca 

Jezusowego. 

 



 

  

Dziewięć dni z ks. Victorem Braunem 

w szkole Najświętszego Serca Jezusowego 

 

Modlitwa na rozpoczęcie nowenny: 

 

Panie Jezu Chryste, zachęcasz nas abyśmy nasze potrzeby zanosili do Ciebie w modlitwie. 

Święci, którzy poszli w niepodzielnej miłości za Tobą teraz za nami się wstawiają. 

Również Twój sługa Victor Braun okazał się orędownikiem dla szukających pomocy. 

Ufna w to orędownictwo polecam szczególnie moje potrzeby ............................... Twemu zmiłowaniu. 

 

 

 

 



Dzień Pierwszy 

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

Najświętsze Serce Jezusa ofiarujące się na krzyżu, niech będzie dla nas przykładem. 

Rozważajcie Jego wewnętrzne usposobienie i starajcie się według niego siebie ukształtować. 

(Victor Braun) 

 

Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego 

dzieło». (J 4, 34) 

 

(cisza) 

 

Módlmy się: Trójjedyny Boże, pomóż nam poznać Twoją wolę. Daj nam odwagę, abyśmy zawsze Ciebie 

szukali i wiernie podążali za Twoim wezwaniem, tak jak to czynił Twój sługa Victor Braun. Amen.  

 

Ojcze nasz ... 

 

 



Dzień Drugi 

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

Miłość Boga jest pierwszym obowiązkiem, oraz głównym celem i zadaniem naszego życia. Czciciele 

Najświętszego Serca winni w sobie nosić wielkie pragnienie tej miłości. 

(Victor Braun)  

 

On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i 

całym swoim umysłem».(Mt 22, 37) 

 

(cisza) 

 

Módlmy się: Mój Panie i Boże, obudź w moim sercu, tę świętą miłość jak pobłogosławiłeś w tej miłości 

Twego wiernego sługę Victora Brauna. Amen. 

 

Ojcze nasz... 

 

 



Dzień Trzeci 

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

Miłość do Boskiego Serca Jezusowego jest płomieniem podtrzymywanym przez ofiarę. Oby wszyscy to 

dobrze pojęli i dali się pochłonąć płomieniowi tej ofiary.  

(Victor Braun) 

 

Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię 

wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez 

rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień » 

(Iz 43, 1–2)   

(cisza) 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Twe słowa brzmią często twardo w naszych uszach. Daj abyśmy pojęli, 

że wszystko, czego domaga się Twoje słowo, oznacza dla nas i bliźnich jedynie zbawienie, 

błogosławieństwo i pokój, jak to ukazujesz na przykładzie świętych. Amen. 

 

Ojcze nasz... 



Dzień Czwarty 

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

Naszym dążeniem winna być miłość do Najświętszego Serca. Powinniśmy mnożyć Jego miłość 

codziennie i wszędzie, dziękować za dobrodziejstwa, pokutować za grzechy, które codziennie Go 

obrażają. W którym wieku płomienie miłości płonęły tak jak w naszym? Poznanie to odbiegło od 

prawdziwej drogi, podstawowe pojęcia DOBRA i ZŁA zostały zatarte. 

 (Victor Braun) 

 

 «Jeśliście, więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa 

Chrystus zasiadając po prawicy Boga.» (Kol 3,1) 

 

(cisza) 

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, udziel nam łaski abyśmy poznali, co się Tobie podoba i wypełnili to na 

cześć i chwałę Twego Najświętszego Serca. Amen. 

 

Ojcze nasz... 



Dzień Piąty 

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

W chwilach, gdy prześladowanie naszej Matki  – Kościoła Świętego przybiera na sile; gdy bezbożnicy i 

ateiści chcą rozpocząć hymn zwycięstwa, kto z was odważy się zadośćuczynić za obrazę wyrządzaną 

każdego dnia Najświętszemu Sercu Bożemu? 

(Victor Braun) 

 

Chrystus mówi do świętej Małgorzaty Marii Alacoque:«Szukałem pocieszycieli, lecz żadnych nie 

znalazłem» 

 

(cisza) 

 

Módlmy się: Najlepszy Boże z otwartego Serca Twego Syna przychodzi obfitość zmiłowania. Pomóż 

nam, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość. Amen. 

 

Ojcze nasz... 

 



Dzień Szósty 

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

Nie zapominajcie o cnocie potrzebnej wam w każdym wysiłku: Jest nią pokora. Jest to cnota droga Sercu 

Jezusowemu, która sprowadzi na was błogosławieństwa Boże. 

(Victor Braun) 

 

 «Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 

ukojenie dla dusz waszych«. (Mt 11,29) 

 

(cisza) 

 

Módlmy się: Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego. Amen. 

 

 

Ojcze nasz... 

 



Dzień Siódmy 

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

Musimy modlić się za tych, którzy już się nie modlą i musimy mieć miłość do tych grzeszników – to jest 

wasze zadanie. 

(Victor Braun) 

 

«Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem«.(J 13,15) 

 

(cisza) 

 

Módlmy się: Aby moje oddanie Tobie, o Wieczna Miłości uczynić godniejszym do przyjęcia, łączę je z 

owym oddaniem w którym Ty o Jezu przyszedłeś na świat i dokonałeś tutaj dzieła zbawienia. Amen. 

 

 

Ojcze nasz.... 

 

 



Dzień Ósmy  

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

Czy widzicie to przebite Serce? Jest to fundament Zgromadzenia, które ma rozpowszechniać jego cześć. 

Gdzie zostało ono złożone? Na krzyżu, w samej śmierci. 

(Victor Braun) 

 

«A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu«.(Mt 24,12) 

 

(cisza) 

 

Módlmy się: Panie, daj nam coraz bardziej poznać jak bardzo nienawidzisz grzech, oraz jak bardzo 

miłujesz grzesznika. Niech w Twoim Najświętszym Sercu znajdziemy schronienie, w którym znajdziemy 

bezpieczną przystań w życiu i przy śmierci. Amen. 

  

Ojcze nasz... 

 



Dzień Dziewiąty 

 

Serce Jezusa, otwórz nasze serca na łaskę Twoją.  

Przede wszystkim bądźcie ludźmi modlitwy i bądźcie pewni, że nie ma skutecznego środka na zło 

naszych czasów aniżeli modlitwa. 

(Victor Braun) 

 

 

»Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach«.(Ps 46,2) 

 

(cisza) 

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, daj nam siłę i odwagę, abyśmy nie ustawali w Twojej służbie. Pomnóż 

w nas miłość do Ciebie i do ludzi. Prowadź nas siłą Twej łaski tam, gdzie żyjesz i królujesz z Ojcem i 

Duchem Świętym na wieki. Amen. 

 

Ojcze nasz... 

 



 

 

 

Ojciec Piotr Victor Braun 

Założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa 

 

Modlitwa o beatyfikację. 

Boże nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że powołałeś Twojego wiernego sługę Victora Brauna, aby objawił 

nam, a szczególnie biednym największe bogactwa serca Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 

Za Jego przykładem i przy pomocy Ducha świętego pozwól, byśmy byli świadkami Twojego 

miłosierdzia w obecnym świecie. 

Za Jego wstawiennictwem udziel nam łask .................. o którą Cię prosimy. 

Jeśli będzie Twoja Wola, pozwól, aby Jego działania stały się kiedyś przykładem świętości dla całego 

Kościoła. Amen. 



 

 

 

 

 



 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA ŚW. MAŁGORZATY ALACOQUE 

 

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa  

– zbawiaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy  

– doskonal mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela  

– wyzwalaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego 

– przebaczaj mi. 

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca,  

– kieruj mną. 

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Mistrza  

– nauczaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Pasterza  

– ochraniaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce Dzieciątka Jezus  



– pociągaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa umierającego na krzyżu  

– zbaw mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Brata  

– pozostań ze mną. 

Pozdrawiam Cię, Serce kochające 

– działaj we mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce miłosierne  

– odpowiadaj za mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce bardzo pokorne 

– odpocznij we mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce bardzo cierpliwe 

– podtrzymuj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce bardzo wierne  

– płać za mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce pełne pokoju  

– uspokajaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, serce Jezusa, pociecho strapionych 



– pocieszaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce kochające, gorejące ognisko miłości  

– pochłaniaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce, wzorze doskonałości  

– oświecaj mnie. 

Pozdrawiam Cię, Serce Boże, przyczyno naszej radości 

– umacniaj mnie.  

 



LITANIA DO NAJŚWIĘSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

 

Kyrie, elejson,– Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas, – Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami, 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami, 

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami, 

Święta. Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami, 

 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, 

zmiłuj się nad nami, 

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,  

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,  

Serce Jezusa, świątynio Boga, 

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 



Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 

Serce Jezusa, włócznią przebite,  

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 



Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, 

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami. 

 

P. Jezu cichy i pokornego Serca. 

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i 

zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego 

miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i 

króluje na wieki wieków. Amen. 

 



 

Sługa Boży o. Piotr Victor Braun 

Urodził się 5 czerwca 1825 roku w Sant Avold we Francji, gdzie 14 czerwca 1851 roku został wyświęcony 

na kapłana. W 1866 roku założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa. Zmarł 18 maja 1882 

roku w Argenteuil. 

Kochał On swoje dzieło i wstawia się za nami przed Bożym tronem. 

Służebnice Najświętszego Serca Jezusa działają w duchu miłosierdzia i miłości wśród chorych, ubogich, 

upośledzonych i starszych. 

Jeśli ktoś otrzyma łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Victora, prosimy o zgłoszenie do Domu 

Generalnego: 

– Kongregation der Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesu 

Keinergasse 37 

1030 Wien 

Austria 

–  

– e-mail: sekretariat@herzjesu-schwestern.at 

mailto:sekretariat@herzjesu-schwestern.at

