Osobiste
poświęcenie
Sercu Pana Jezusa

się

O Jezu, Boże mój, Królu mój i najlepszy mój Panie. Chcę oddać
hołd, na jaki tylko zdobyć się mogę, Twemu Najświętszemu a nas
tak gorąco miłującemu Sercu. Poświęcam temuż Boskiemu Sercu
wszystko, co mam i czym jestem: ciało moje, duszę moją, pamięć
moją, wolę i wolność moją, wszystkie uczucia moje, cierpienia
moje i boleści wszystkie, oraz wszystkie moje dobre uczynki i
teraźniejsze i przyszłe zasługi.
Ofiaruje Twemu Najświętszemu Sercu całego siebie, by
wynagrodzić Majestatowi Twemu który złość ludzka znieważa;
pragnę często łączyć się z Twoim Sercem w Sakramencie Miłości,
by wynagradzać za bluźnierstwa i świętokradztwa popełniane
przez bezbożnych ludzi. Będę w codziennym swoim postępowaniu
naśladował cnoty Serca Twojego, by życiem stwierdzić żeś Ty
moim Panem i Królem i Ojcem.
Ty, który znasz tajniki naszych serc i słabość naszej woli,
udziel mi łaski, abym wytrwał w dobrem i codziennym swoim
życiem dawał dowód mego poświęcenia się Tobie.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.
* * * * *
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu mój najdroższy, oddaję Twemu
Sercu samego siebie: moje serce, rozum, wolę i wszystko, co
posiadam. Niech Ono będzie dla mnie źródłem wszelkiej
pociechy.
Z Twojego przebitego Serca pragnę czerpać siłę do wypełnienia
moich obowiązków. Niech Twoje Boskie Serce, pełne miłości
umacnia moją wiarę, rozpala miłość i pogłębia nadzieję. Niech
stanie się dla mnie ratunkiem w każdej chwili mojego życia.
Wszystkie moje radości, cierpienia i wysiłki całego życia
ofiaruję na większą chwałę Twojego Najświętszego Serca i

zbawienia mojej
miłością! Amen.
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Akt Osobistego Poświęcenia się
Najświętszemu Sercu Jezusowemu
(według świętej Małgorzaty Marii Alacoque)
Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana
naszego Jezusa Chrystusa: moją osobę i moje życie, moje
uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować
i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić
wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca
wszystkiego, co by się mogło Mu nie podobać. Ciebie, o
Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej
miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego
zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie
wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w
godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim
przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego
sprawiedliwe zagniewanie.
O Serce Jezusa pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją
ufność, gdyż obawiam się wszystkiego ze strony mej skłonności
do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od
Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko, co może się Tobie
nie podobać lub sprzeciwiać. Niech Twoja Boska miłość tak
głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o
Tobie ani nie odłączył się od Ciebie. Błagam Cię przez
niezmierzoną Twą dobroć, niech moje imię będzie zapisane w
Tobie, gdyż pragnę, aby największym moim szczęściem i radością
było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.
Aby poświęcić się Najświętszemu Sercu według wskazówek świętej
Małgorzaty Marii, należy po spowiedzi i Komunii świętej w
pierwszy piątek miesiąca (albo w uroczystość Najświętszego

Serca lub Chrystusa Króla)
Odtąd ten akt, najlepiej
stale nosić przy sobie wraz
codziennie go odmawiać, a
odnawiać swe ofiarowanie po

odmówić powyższy akt poświęcenia.
własnoręcznie przepisany, należy
z wizerunkiem Najświętszego Serca,
w każdy pierwszy piątek miesiąca
Komunii świętej.

