Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi
ułożony przez św. Ludwika M. Grignon de Montfort
P. O Maryjo, Dziewico i Matko Boga, rodzina nasza, którą widzisz u Twych stóp,
poświęca się dziś uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu.
W. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy się bez reszty, a więc: naszą
ojczyznę, nasze serca, nasze ciała, nasze dusze, wszystko, czym jesteśmy i co
posiadamy. Tobie poświęcamy nasze doczesne i duchowe troski, nasze prace i trudy,
nasze radości i cierpienia.
P. Maryjo, uświęć nas i błogosław nam!
W. Prosimy Cię, o najukochańsza Matko, nie odmawiaj nam swojej opieki i napełnij
nas swoim duchem. Obdarz nas swoim usposobieniem: duchem miłości Boga
i posłuszeństwa, aby nasz dom stawał się coraz bardziej domem pokoju; duchem
obyczajności i pobożności, abyśmy głęboką czcią otaczali ciało i duszę; duchem
modlitwy i umartwienia, byśmy przez częste przyjmowanie sakramentów świętych,
a przede wszystkim przez odmawianie świętego różańca zachowali i pomnażali
w sobie łaskę Bożą; duchem bezinteresownej miłości bliźniego, abyśmy coraz
bardziej stawali się jednym sercem i jedną duszą; duchem wierności obowiązkom
i sumienności, aby każdy z nas przez przezwyciężenie wygodnictwa coraz więcej
podobał się Tobie i sprawiał Ci radość.
P. O Niepokalane Serce Maryi!
W. Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do nas wszystkich strumień
tych łask, które ukształtują naszą rodzinę na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.
Pomóż nam tak żyć, jak przyrzekliśmy; tak kochać, by Ciebie rozradować; tak
postępować, jak Ty tego pragniesz! Błogosław naszym postanowieniom
i obietnicom. Dodaj nam odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili
się do nawrócenia grzeszników, do rozszerzania Twojego i Twojego Boskiego Syna
królestwa, do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które niewdzięczni ludzie
wyrządzają Twojemu matczynemu Sercu.
P. Prosimy Cię, Maryjo, Matko nasza, Pani i Królowo naszej rodziny:
W. Błogosław nam!
P. Broń nas!
W. Osłaniaj nas!
P. Wpisz nasze imiona do Twego Niepokalanego Serca jako zagwarantowanie Twojej
szczególnej opieki.
W. Amen.

