AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU
MARYJI
Wg Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

O Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu
każde stworzenie ma swoje miejsce
a Niebo i Ziemia podziwiają Twoje cnoty i sycą się ich wonią.
I ja z podziwem i z czcią wchodzę dzisiaj
i to już na zawsze do Rajskiego Ogrodu
Twojego Niepokalanego Serca,
gdyż sama mnie do tego zachęcasz
w tych najbardziej niebezpiecznych dla świata chwilach.
Jestem cały Twój - i dzisiaj i do końca moich dni,
poprzez całą wieczność.
Możesz obchodzić się ze mną
jak ze wszystkimi kwiatami Twojego Ogrodu:
zabrać mnie stąd choćby i dziś
i przesadzić w inne miejsce,

podlewać wodą pociech
lub dotknąć suszą oschłości i trudu,
otoczyć pięknymi kwiatami ludzi bliskich i przyjaznych
lub cierniami niechętnych i wrogich.
Możesz dać mi obfitość pokarmu
lub jałową glebę głodu, braków i niepowodzeń
a nawet odciąć mnie od korzeni życia i zdrowia,
bo wiem, że w Twoich rękach będzie mi najlepiej.
Chcę podobać się we wszystkim tylko Tobie,
o Różo Mistyczna, o Różo męki i chwały.
Czyń ze mną, co tylko zechcesz.
Od tej chwili uznaję, że wszystko co mnie spotka
będzie z Twojej ręki, o Maryjo.
Będę Ci za to wszystko dziękować,
choćby nieraz bolało i choćbym nie rozumiał
dlaczego to mnie spotyka.
Nawet po śmierci chcę na wieki być
w Raju Twego Niepokalanego Serca
i tylko w nim wielbić Boga.
Weź mnie takim jakim dzisiaj jestem
i uczyń mnie takim, jakim chcesz mnie mieć,
ku chwale Boga, teraz i na wieki wieków: Amen.
Maryjo. wyrzekam się ducha swojego
i poddaję się Twojemu Duchowi.
Maryjo, zabierz mi moje myśli
a daj mi myśli Twoje.
Maryjo, zabierz mi uczucia moje
a daj mi uczucia Twoje.
Jezu mój, cały jestem Twój
i wszystko co mam do Ciebie należy przez Maryję
Twoją Najświętszą Matkę.
Duchu Święty wstąp w nas (3x)

Różo Duchowna, błogosławiona jesteś ,o Matko łaski Bożej!
Tyś dała całej ludzkości Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa,
Sprawcę i Źródło Łaski!
Różo Duchowna, bądź błogosławiona!
Twój Boski Syn wyjednał nam łaskę, umierając na Krzyżu, a Tyś
współdziałała, gdy miecz przenikał Twoją duszę!
Różo Duchowna ,bądź błogosławiona!
Ciebie wybrał Ojciec Niebieski na strażniczkę, pośredniczkę i szafarkę
wszelkich łask!
Różo Duchowna, Matko nasza!
Zwróć swoje miłościwe wejrzenie na miliardy ludzi! Prosimy Cię,
wołamy do Ciebie, uciekamy się do Ciebie!
Pozwól nam osiągnąć wszystkie łaski Boże związane ze świętym chrztem,
świętą spowiedzią i wszystkimi Sakramentami!
Różo Duchowna, Matko Łaski Bożej!

Pomóż nam, abyśmy wszyscy znaleźli się w domu Ojca Niebieskiego, bo
wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi i dziećmi Boga! Wejrzyj także na moją
duszę, tak nędzną i niegodną wskutek grzechu!
Różo Duchowna!
Ty obdarowujesz kogo chcesz, udzielasz łask kiedy i komu chcesz!

Powierzam się Tobie, przed Tobą
otwieram serce. Dozwól, niech zajaśnieje Twoje światło w mojej duszy.
Niech Twoja macierzyńska miłość rozpali moje zobojętniałe serce swą
niezmierzoną i miłosierną mocą! Napełnij je Twoją radością, Twoją
pokorą i Twoim pokojem.
Różo Duchowna!
Ty wstawiasz się jako Matka ze szczególną troską przede wszystkim za
tymi dziećmi, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Dlatego do
Ciebie się uciekam we wszystkich moich cielesnych i duchowych
potrzebach! W szczególny sposób proszę Cię o łaskę
[...].
Różo Duchowna!
Ty jesteś Matką Jezusa Chrystusa i Matką Łaski Bożej! Jesteś Matką Miłosierdzia i
Matką Życia! Ty jesteś naszą dobrą Matką. W Tobie jest nasza nadzieja! Ukryj mnie w
Twoim Niepokalanym Sercu i wysłuchaj. Amen.
Różo Duchowna! Módl się za nami do Jezusa! (3 razy)
*
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodkości i nadziejo nasza, witaj! Do
Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym
łez padole.
Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa
błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż! O łaskawa, o
litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Dozwól mi chwalić Cię, Panno Święta, i daj moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

Akt ten po spowiedzi i komunii świętej czyni niewidzialnym dla szatana.
Jesteśmy ukryci w sercu Maryji. Wszelkie dopusty są tylko z woli Boga bez udziału szatana.
Człowiek nie jest już dręczony przez złe moce.

