Nabożeństwo
Najświętszego Serca Pana Jezusa
“Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w
zamian za to od większości z nich nie otrzymuje nic
więcej prócz obelg i niewdzięczności”.
Małgorzata Maria Alacoque

Pan Jezus pragnie, aby ludzie rozważali głębię Jego miłości, którą okazał składając
ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy sposób ofiaruje się podczas każdej Mszy św.
Oczekuje należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz przebłagania za grzechy wszystkich ludzi,
które ranią Jego Najświętsze Serce. Pan Jezus kocha nas jako miłosierny Odkupiciel, który
jednoczy nas ze Sobą, z Ojcem i Duchem Świętym.
Pan Jezus wybrał Małgorzatę Marię Alacoque jako narzędzie do realizacji swoich
wielkich planów. Jej objawił 12 obietnic skierowanych dla czcicieli Jego Boskiego Serca. Pan
Jezus powiedział:
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzine śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w
Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą
komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji
wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani
bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej
godzinie życia.

To oświadczenie Chrystusa nazwano Wielką Obietnicą. Nie jest ona jednak
dogmatem wiary opartym na Piśmie Świętym, ale objawieniem prywatnym. Dlatego też nie
mamy na jej podstawie pewności absolutnej, “ale tylko moralną, jaką obdarzamy osoby
poważne, uczciwe, zasługujące na szacunek i wiarygodne”.
Kościół po zbadaniu życia i pism Małgorzaty Marii Alacoque stwierdził, że nie ma
w nich nic przeciwnego wierze i moralności. Samą zaś siostrę - uznając heroiczność jej cnót
- ogłosił świętą w 1920 roku. Tym samym pozwolił wiernym, a często nawet i polecał,
praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca w nadziei, że przyniesie ona dobre owoce.
Ci wszyscy, którzy przyjmują Komunię świętą w pierwsze piątki z pragnieniem uczczenia
Jezusa i Jego Najświętszego Serca - mogą mieć nadzieję, że nawet gdyby w ich życiu
zdarzały się grzechy ciężkie, to On w swym miłosierdziu da im łaskę żalu i pokuty, gdy
będzie zbliżała się ich śmierć.
Tradycyjnie kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcone są pierwsze
piątki miesiąca oraz cały miesiąc czerwiec. Nabożeństwo pierwszopiątkowe łączy się
zazwyczaj ze Mszą św. W każdy pierwszy piątek miesiąca (z wyjątkiem Wielkiego Piątku
i Dnia Zadusznego) jedną ze Mszy św. odprawia się jako wotywę o Najświętszym Sercu
Pana Jezusa. Po Mszy św., opuszczając obrzędy rozesłania, celebrans dokonuje wystawienia
Najświętszego Sakramentu w monstrancji. Po krótkiej adoracji odmawiana jest Litania do
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia się rodzaju ludzkiego Sercu
Jezusowemu lub inna stosowna modlitwa. Nabożeństwo kończy się jak zwykle
błogosławieństwem eucharystycznym.

Litania do NSPJ (już jest)

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
K. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u
stóp Twego Ołtarza.
W.Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby
jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od
Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie
tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię
opuścili.
L. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i
głodu.

K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela;
przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i
jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom
spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos:
L. Chwała bądź Bożemu Sercu przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i
chwała na wieki. Amen.

Akt zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób
odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając sie do stóp
Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i
krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.
Pomni wszelako, że i sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości i dlatego
żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, gotowi dobrowolnym
zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, których samiśmy się dopuścili, ale i za
występki tych także, co błąkając się zdala od drogi zbawienia, bądź to, zatwardziali w
niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, bądź, zdeptawszy obietnice chrztu
św., zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa.
Za te wszystkie opłakania godne występki, razem wzięte, chcemy wynagrodzić i
każdy z nich z osobna pragniemy naprawić, a więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w
życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, pogwałcenie dni świętych,
ohydne bluźnierstwa, miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego
Namiestnika i na stan kapłański, zbeszczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej miłości
przez zaniedbanie i przez okropne świętokradztwa, publiczne wreszcie wykroczenia narodów,
wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła.
Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! Tymczasem, aby naprawić zniewagę
czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które
codzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy,
wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, przyrzekając z głębi serca wynagrodzić - o
ile za łaską Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i za obojętność na tak wielką
miłość Twoją przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowywanie ewangelicznego
prawa, zwłaszcza prawa miłości, tudzież postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych
zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.

Przyjm, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny
Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować
w wierności obowiązkom Twej św. służby przez ów dar wielki wytrwania, przez który
byśmy wszyscy w końcu doszli do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i
królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

Akty Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Jezu najsłodszy, upadam u Twych stóp, by się poświęcić i na nowo ofiarować Twemu
Sercu, zranionemu miłością i boleścią dla zbawienia mojego i całego świata. Czczę, uwielbiam,
wysławiam i miłuję Twe Najświętsze Serce ze Słowem Bożym najściślej zjednoczone i
najgodniejsze wszelkiej chwały. Błogosławię i dziękuję Twemu Najmilszemu Sercu, z którego
pełni wszyscyśmy otrzymali. Błagam Cię, przebacz mi i wszystkim ludziom, że za niewysłowioną
miłość i obfite dobrodziejstwa Twego Serca pełnego miłości i dobroci tak często odpłacamy
oziębłością, niewdzięcznością i niewiernością.
Przyrzekam, że przez czystość uczuć, umiłowanie umartwienia i cierpliwe znoszenie
przeciwności, szczerą pobożność, sumienne zachowywanie przykazań Bożych i wypełnianie
wszystkich moich obowiązków będę się starać z większą gorliwością upodobnić moje serce
do Twego Najświętszego Serca, które jest cnót wszelkich bezdenną głębiną. Przyrzekam usilnie
zabiegać o to, aby modlitwą, przykładem i apostolstwem przyprowadzić wszystkie dusze do
Kościoła katolickiego, do Twego Namiestnika na ziemi, do Twego Najsłodszego Serca, które
jest Królem i zjednoczeniem serc wszystkich.
Przyrzekam dołożyć wszelkich starań, aby przez umartwienie, pokutę i świętość życia,
przez pobożne ofiarowanie Mszy świętej i Komunii świętej zadośćuczynić za grzechy, szczególnie
za tak liczne zniewagi Najświętszego Sakramentu, którymi niewdzięcznicy przepełniają Twe
Serce zelżywością i ponownie przebijają włócznią.
Serce Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w którym jest pełnia Bóstwa, Serce
godne nieskończonego uwielbienia i miłości, Serce starte dla naszych nieprawości, Tobie się
oddaję i poświęcam. W Twym Sercu wraz ze sobą składam wszystkich moich braci i siostry,
całą rodzinę ludzką. Oczyść ją swą Najdroższą Krwią, rozpalaj swą Boską miłością i uświęcaj
swą łaską niebieską. Błagam Cię o to gorąco przez zasługi bolejącego Serca Niepokalanej
Dziewicy, Twej Matki, przez zasługi świętego Józefa, Twego przybranego Ojca, a naszego
Opiekuna, przez wstawiennictwo wszystkich świętych, szczególnie tych, którzy czcili Twoje
godne uwielbienia Serce, które jest życiem i zmartwychwstaniem naszym oraz rozkoszą
wszystkich świętych. Amen.
*****
Akt Poświęcenia się Rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Zbawcą i Królem miłosierdzia. Wejrzyj na naszą rodzinę
zebraną u Twoich stóp. Chcemy dzisiaj poświęcić się Twemu Najświętszemu Sercu i obrać Cię
za Króla, Ojca i Przyjaciela naszego domu.
Poświęcamy Ci nasze serca, rozum, wolę i całą istotę, oddajemy Ci w posiadanie
nasze ognisko rodzinne. Pragniemy odważnie wyznawać naszą wiarę w Ciebie i zachować w
życiu Twoje przykazania. Zachowaj nas od wszystkiego, co Ci się nie podoba, zwłaszcza usuń
od nas nieczystość, gniew i pijaństwo. Chcemy zachować skarb łaski uświęcającej i umacniać
w nas Twoje Królestwo przez wzorowe życie chrześcijańskie, uczestniczenie we Mszy świętej
i częste przystępowanie do Sakramentów świętych.
Dopomóż, abyśmy byli Ci wierni. Bądź zawsze z nami, Najświętsze Serce Jezusa, nie
opuszczaj nas w godzinach doświadczeń i pokus, bądź naszą pomocą we wszystkich troskach
i potrzebach. Spełnij swoją obietnicę, że będziesz błogosławić tym domom, w których będzie
czczony obraz Twego Serca. Obyśmy kiedyś wszyscy, zjednoczeni z Tobą, mogli się cieszyć
radością wieczną. Niech cała nasza rodzina będzie całkowicie od-dana Tobie, a nasza Ojczyzna
niech się stanie Królestwem Twoim i Twojej Matki Najświętszej. Przyjmij nasz hołd czci, miłości
i oddania i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Amen.
*****
Osobiste Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
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 duszy. Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością! Amen.

*****
Pozdrowienie i Oddanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce Jezusa, Serce mego Zbawiciela, żywe i
niewyczerpane źródło szczęścia i życia wiecznego, nieskończona skarbnico Bóstwa. Ty jesteś
moją ucieczką, moim ukojeniem, moim wszystkim. Serce pełne miłości, rozpal moje serce
świętym żarem, który trawi Twoje Serce. Napełnij moje serce swymi łaskami, które obficie
wypływają z Ciebie jak ze źródła. Spraw, niech moja dusza będzie zawsze złączona z Twoją
duszą, a moja wola zawsze podporządkowana Twojej woli. Pragnę tylko jednego: aby Twoja
święta wola była jedynym moim drogowskazem i jedynym celem wszystkich moich myśli,
wszystkich moich pragnień i wszystkich moich czynów.

O Jezu, z ufnością powierzam się całkowicie dobroci Twego Boskiego Serca. Oddaję
Ci moją przeszłość ze wszystkimi wykroczeniami, nędzą i słabością, moją przyszłość i moją
duszę na całą wieczność. Tobie oddaję się i powierzam i jestem pewny, że nie zawiedziesz mnie
w czasie i w wieczności. Amen.
*****
Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Panie Jezu, niech nam Twe święte tajemnice udzielą Bożego zapału: abyśmy przejęci słodyczą
Serca Twego najmilszego, nauczyli się gardzić tym, co ziemskie, a umiłowali rzeczy niebieskie.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków. Amen.

*****
O Serce Jezusa, Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość. Tyś jest
Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie
kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty
jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy, jeśli tylko
sprowadza ich do Ciebie miłość upokorzona widokiem swej nędzy.
Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask i błogosławieństwa, przepaścią miłości, w której
chcemy znaleźć na wieki nasze mieszkanie i odpoczynek. Pozdrawiam Cię, o Serce
nieporównanej dobroci. Serce wspaniałe, oświeć mnie! Serce najmilsze, zapal mnie! Serce
kochające, działaj we mnie! Serce miłosierne, przebacz mi! Serce najpokorniejsze, odpocznij
we mnie! Serce najcierpliwsze, przemień mnie! Serce najlepsze, pobłogosław mnie! Serce
spokojne, uspokój mnie! Serce najpiękniejsze, zachowaj mnie! Serce najdoskonalsze,
uszlachetnij mnie! Serce najświętsze, balsamie drogi, zachowaj mnie! Serce błogosławione,
popraw mnie! Serce będące lekarzem i lekarstwem na nasze nieprawości, ulecz mnie!
O Maryjo, nasza słodka Nadziejo, daj nam odczuć Twoją władzę nad Sercem
Zbawiciela i umieść nas w Nim na wieki. Proś Go, aby panował w naszych duszach, aby
królując w naszych sercach przez miłość, rozpalił je i przemienił w samego siebie. Niech stanie
się naszym Ojcem, Oblubieńcem, Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim! Niech
wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości i jedyną radością we wszystkich
naszych smutkach. Amen.

*****
Panie Jezu Chryste, Ty przez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na

cały świat miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć
moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w
tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.
W jedności z całym Kościołem i jego Matką Maryją, przez Jej pośrednictwo proszę
Cię w intencjach, które Ojciec Święty poleca naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, ucha
Świętego do wiernego wypełniania w dniu dzisiejszym wszystkich dobrych czynów,
przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, abym
świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

*****
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy,
sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi
intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach
całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego N. i na wszystkie
intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić
mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.

*****
O Jezu, wiem, że byłeś dobry i że oddałeś za nas swoje Serce. Jest ono uwieńczone
koroną cierniową i naszymi grzechami. Wiem, że i dzisiaj modlisz się za nas, byśmy nie upadali.
Jezu wspomóż nas, kiedy grzeszymy. Swoim Świętym Sercem spraw, byśmy się wzajemnie
miłowali.
Nie powinno być więcej nienawiści między ludźmi. Okaż swoją miłość. Kochamy Ciebie
wszyscy i pragniemy, byś chronił nas przed grzechem swoim Sercem Dobrego Pasterza. Przyjdź
do każdego serca, Jezu! Pukaj, pukaj do naszych serc, bądź cierpliwy i niestrudzony! Nie
pojęliśmy jeszcze Twojej woli, jesteśmy zamknięci. Pukaj stale i spraw, byśmy Tobie otworzyli
nasze serca, przynajmniej wtedy, kiedy wspominać będziemy Twoją mękę, którą wycierpiałeś
za nas. Amen.

*****
Daj mi, Panie, serce wrażliwe, aby mnie żadna próżna myśl nie oderwała od Ciebie.
Daj mi, Panie, serce szlachetne, aby mnie żadna niegodna Ciebie namiętność nie usidliła. Daj
mi, Panie, serce proste i szczere, aby się nie dało opanować przez żadną złą skłonność. Pozwól
mi, Panie, znosić Twoje kary w duchu pokuty, a z Twoich dobrodziejstw korzystać rozumnie,
abym mógł kiedyś przeżywać wieczną radość w niebieskiej Ojczyźnie.
św. Tomasz z Akwinu

***
Panie, przychodzę do Ciebie. Ty jesteś moją jedyną Drogą. Chcę postępować drogą
Twoich przykazań, Twoich nauk, Twojego przykładu. Chcę Cię naśladować w posłuszeństwie,
wyrzeczeniu, ofierze. To jest droga, która prowadzi do Ciebie, do nieba.
Jezu, Ty jesteś moim Życiem dzięki łasce uświęcającej. Ona jest życiem naszych dusz. Jesteś
mym życiem dzięki Twej nauce. Zawiera ona w sobie słowa życia wiecznego. Ty jesteś Życiem
dzięki sakramentom świętym. Oto Chleb Żywy, który przychodzi z nieba. Jesteś moim życiem
dzięki Twemu Najświętszemu Sercu. Jest ono źródłem życia dla każdej poszczególnej duszy,
jak również uzdrowieniem dla całej ludzkości. Z całego serca wierzę w Twoje Słowo. Głęboko
łaknę Eucharystii, Żywego Chleba, który zstąpił z nieba. Szeroko otwieram swe serce na
życiodajne źródła łaski wytryskujące z Twojego Serca. Zgadzam się ze wszystkimi Twoimi
zamiarami. Niech Twoje Boskie Serce zapanuje nad wszystkimi dziećmi Kościoła i nad całą
ludzkością.
Benedykt XV
*****
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp
ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas
oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z
Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami
Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego
Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od
Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego
wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania
uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby
rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Zachowaj Kościół Twój, o Panie, i użycz mu
bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej
ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się
nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
Leon XIII
*****
Najświętsze Serce Jezusa, Serce Boże, rzeczywiście obecne pośród nas, uczyniłeś nas
swoją własnością od dawna przez łaskę chrztu świętego. Wielokrotnie w głębi duszy
poświęcaliśmy się Tobie. Dzisiaj zebraliśmy się przed Tobą, o Jezu, aby Ci złożyć jeszcze
pełniejszą ofiarę z siebie. Tyś jest naszym Królem i naszym Panem. Przez zasługi cierpień Twego
Boskiego Serca konającego z miłości ku nam, przez Krew, którą wylałeś na odkupienie naszych
dusz, błagamy Cię gorąco o wierność obietnicy, którą dziś składamy, że zawsze będziemy Cię

uznawać za naszego Króla i Pana.
Serce Jezusa, Tyś jest naszym Królem. Pragniemy postępować według praw Twego
Boskiego Serca, którymi są: pokora, zaparcie się siebie, słodycz i ufne zdanie się na Ciebie.
Przyrzekamy, że będziemy żyć w pokoju i wzajemnej miłości. Chcemy wprowadzać Twoje
Królestwo do naszych serc i szerzyć je wokół nas.
Serce Jezusa, Tyś jest naszym Panem. Chcemy zawsze czynić wszystko jedynie dla
Ciebie, aby szerzyć Twoją chwałę i spełniać Twe upodobanie, nie pragnąc innej zapłaty i nagrody,
prócz Ciebie, o Panie. Chcemy iść za Tobą z miłością serdeczną i bezinteresowną. Wszystkie
nasze czynności, przeciwności i cierpienia ofiarujemy Tobie, o Serce Najświętsze.
Myślą będziemy się nieustannie zwracać ku Tobie, by towarzyszyć Ci w osamotnieniu,
w jakim pozostawia Cię świat. Chcemy, aby Twoja miłość była pobudką wszystkich naszych
czynów, abyśmy żyli jedynie miłością, pocieszając tym Twoje opuszczone Serce. Twoja miłość
niech będzie naszą jedyną radością i szczęściem. O Serce Jezusa, bez Ciebie nic nie możemy
uczynić, od Ciebie pochodzi wszelka łaska. Słońce sprawiedliwości, bądź słońcem naszego
życia. Oświecaj i ożywiaj nasze dusze zwrócone ku Tobie. Ze złożonymi dziś obietnicami przyjmij
nasze mocne postanowienie dążenia do doskonałości, do jakiej nas powołałeś w naszym stanie.
Najświętsze Serce Jezusa, od dzisiaj chcemy zacząć nowe życie. Pragniemy oczyścić i
umocnić nasze dusze, dlatego błagamy Cię pokornie, przez zasługi Twojej męki i śmierci podjętej
dla nas, o przebaczenie wszystkich naszych win i niedoskonałości. Serce Jezusa, Króla i Pana
naszej rodziny i każdej duszy, ulituj się nad nami. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję.
Amen.
wg O. Mateo
*****
Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,
i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz dla nich.
Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie, upadając pod ciężarem swej nędzy i
przyciśnięte cierpieniem. Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,
jakie nam grożą ze wszystkich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi wśród
cierpień życia codziennego.
Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako do Serca najlepszego z
Ojców, najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela. Przyjmij nas, o Serce Najświętsze,
w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu. Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i
Twojej miłości. Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca i przez
zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy, pociechy w utrapieniach oraz
łaski do miłowania Ciebie w czasie i posiadania Cię w wieczności. Amen.
___________________________________
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