
До Серця ІСуСового 
веДи наС!

Молитовник
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22 липня 1647 – народилася в веросвре.
25 липня 1647 – охрещена настоятелем з веросвре.
1656 – Перше Причастя святої.
1669 – приймає Таїнство Миропомазання.
20 червня 1671 – вступає до монастиря сестер візиток  

в Паре-ле-Мон´яль.
5 листопада 1672 – складає довічну обітницю  

(попереджену реколекціями).
27 грудня 1673 – перше велике одкровення.
1674 – одкровення про перші п´ятниці місяця і святу годину
Червень 1675 – велике одкровення: „ось Серце, яке так дуже 

полюбило людей...”.
31 грудня 1678 – пише свій заповіт, в якому цілковито віддається 

Ісусові.
Осінь 1684 – переживає містичні зашлюбини з господом.
31 грудня 1684 – стає наставницею послушниць.
1685 – за наказом о. ролен описує факти зі свого життя.
31 жовтня 1686 – складає обітницю досконалості.
Свято Вознесіння Господнього 1687 – стає асистенткою  

сестри ігумені.
2 липня 1688 – в свято відвідин Єлизавети отримує одкровення 

про місію сестер візиток та єзуїтів.
7 вересня 1688 – відбувається посвячення каплиці найсвятішого 

Ісусового Серця.
22 липня 1690 – початок реколекцій приготування до смерті.
17 жовтня 1690 – помирає на 43 році життя.
1691 – побачила світ книжка о. Круазе на тему культу 

найсвятішого Серця.
18 вересня 1864 – Пій ІХ беатифікує Маргариту Марію.
13 травня 1920 – Бенедикт ХV канонізує її.

Декілька ВажлиВих Дат життя  
СВятОї МарГарити Марії алякОк
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Улюблена Учениця  
ІсУсового серця

Спаситель вибрав святу Маргариту Марію Алякок (1647-1680) апо-
столкою богослужіння на честь свого Божого Серця. Завдяки 

скромній і набожній монахині з Паре-ле-Мон´яль це богослужіння 
розповсюдилося усім світом, а людство довідалось про великий скарб 
любові, яким є Ісусове Серце.

час, в якомУ жила свята

Ця велика свята народилася в 1647 році в Лотекьор (Lautheceour), 
що за 30 км. від Паре-ле-Мон´яль. Час, в якому довелося їй жити, 

в католицькому світі проходив під знаком янсенізму, який проникав до 
родинного життя, ба, навіть до монашого.

Янсенізм був релігійним рухом, який за пункт відліку прий  мав 
ригористичну дуалістичну теорію призначення (преде сти  нації). Згідно  
з цією наукою, Бог врятує лише невелику кіль кість людей, а більшість 
для неба буде втраченою. Обранці своє спасіння будуть завдячувати 
лише власним зусиллям. Французьким суспільством оволодів загаль-
ний скептицизм, послаблюючи віру в Бога і прив´язаність до Церкви. 
Бог сприймався як справедливий суддя, а мотивом релігійного життя 
християн був страх перед Його карою.

обранець

Дитинство й молодість Маргарити Марії були позначені фізичним  
і духовним стражданням. У вісім років вона втратила батька. Після 

його смерті в 1656 році її віддали до школи сестер кларисок в Шароль.  
Після двох років навчання вона залишила школу. Причиною цього була 
хвороба. Наступні чотири роки дівчинка була прикута до ліжка. „Не 
можна було – як визнає сама Маргарита Марія – знайти жодних ліків від 
цієї хвороби, тому я звернулася до Пресвятої Діви, обіцяючи їй, що після 
оздоровлення стану однією з її дочок”. Після цієї присяги – видужала.
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Маргарита Марія мала захоплюючу, як на свій вік, свідомість 
присутності Бога і Його любові. Не були їй чужими містичні відчуття.  
В ранньому дитинстві вона склала присягу довічної незайманості. Серед 
внутрішніх змагань дійшла до переконання, що Бог є абсолютним во-
лодарем її серця. Віднайшла душевний мир, вступаючи за Його покли-
канням і справжнім прагненням свого серця до чернечого ордену сестер 
візиток Пресвятої Діви Марії в Паре-ле-Мон´яль. Ця подія відбулася  
20 червня 1671 року. Переступаючи через поріг монастиря, свята почула 
запевнення Ісуса: „Ось тут хочу тебе бачити”.

З першої хвилини вступу до монастиря на Маргарту Марію зійшла 
особлива Ісусова благодать, благодать її Господа й Вчителя. За її посе-
редництвом Він прагнув показати світові своє Серце і нагадати людям 
євангельську правду про те, що „Бог – це Любов” (Йо 4,16).

чотири одкровення

27 грудня 1673 року Ісус об´явився святій, говорячи, що Його 
Серце палає любов´ю до людей, а вона – вибрана для того, щоб 

розповсюджувати серед них милосердя, яким переповнене Його Серце. 
Це сталося під час адорації Ісуса у Найсвятіших Тайнах.

Невдовзі після першого одкровення наступило друге, яке мало 
символічне значення. Вона побачила Боже Серце, було „ніби на троні  
з вогню й полум´я, яснішими від сонця, прозорими як кришталь, з раною, 
яка гідна палкої любові, оточене терновою короною і з хрестом угорі”.

Третє одкровення відбулося 2 липня 1674 році. На вівтарі були 
виставлені Найсвятіші Дари. Маргарита стояла на колінах, заглиблена 
в молитву. В певному моменті об´явився їй Ісус, „променіючий славою, 
зі стигмами п´яти ран, які виблискували мов сонце (...). Від Його святої 
постаті і з грудей розходились промені, наче з палаючого вогнища. Ісус 
показав своє любляче і найдостойніше поклоніння Серце, яке було дже-
релом цього проміння”.

Христос сказав своїй обраниці: „Це – Серце, яке так покохало лю-
дей, а в замін отримало лише погорду і забуття. Постарайся в міру своєї 
можливості вдовільнити мене за їхню невдячність”. 
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Потім Спаситель попросив сестру Маргариту Марію, щоб вона ча-
сто приступала до Святого Причастя в перші п´ятниці місяця, а в кожну 
ніч з четверга на п´ятницю за годину до півночі, співучаствувала в Його 
стражданні в Гетсимані.

Четверте, так зване «велике», одкровення було 16 червня 1675 році, 
під час октави Божого Тіла. Маргарита Марія молилася в каплиці перед 
Найсвятішими Дарами. Тоді явився Ісус і промовив: „Бажаю, щоб від те-
пер перша п´ятниця після октави Божого Тіла була присвячена для вша-
нування мого Серця як окреме свято винагородження через Св. Прича-
стя та інші побожні практики зневаг, яких дізнаю, будучи виставленим 
на вівтарях. В замін за це обіцяю тобі, що моє Серце щедро обдарує бла-
годатями всіх, хто таким чином віддасть Йому честь або причиниться до 
розповсюдження Його свята”.

 цІлковита вІдданІсть

Свята Маргарита Марія Алякок і безпосередньо вказаний Ісусом Хри-
стом отець єзуїт Клавдій Ла Коломб´єр (сповідник сестер візиток) 

відтоді чинили все, щоб здійснити прохання Ісуса. Марія Маргарита 
вела жертовне життя, сповнене спокутою з наміром воздати за гріхи 
людей. ЇЇ дні були сповнені невимовним стражданням. Кожну вільну 
хвилину вона проводила перед Пресвятими Дарами, розмовляючи  
з Господом. „Без Євхаристії і Христа не спроможна жити” – писала свя - 
та. ЇЇ щоденне життя було життям жертовним, сповненим суровою аске-
зою, стражданням, терпінням, спрямоване до знищення себе за прикла-
дом Христового виснаження в годинах муки та смерті.

Сестра Маргарита Марія не відзначалася добрим здоров´ям. По-
мерла 17 жовтня 1690 році, маючи 43 роки. Беатифікація її відбулася  
18 вересня 1864 році Папою Пієм ІХ, а канонізація – 13 жовтня 1920 році 
Папою Бенедиктом ХV. Було остаточно підтверджене богослужіння, 
присвячене Найсвятішому Ісусо вому Серцю. В костелі сестер візиток  
в Паре-ле-Мон´яль знаходиться каплиця святої Маргарити Марії Аля-
кок, де на вівтарі переховуються її реліквії. Тіло святої спочиває в скляній 
труні, чекаючи на день воскресіння. Церква згадує її 14 жовтня.



6     7

лІтанІя до святої малгожати марІї

Приватна молитва

Киріє елейсон – Христе елейсон. Киріє елейсон.
Христе, почуй нас – Христе, вислухай нас.
Отче Небесний, Боже – помилуй нас.
Сину, Відкупителю світу, Боже,
Духу Святий, Боже,
Свята Трійця, Єдиний Боже.
Свята Маріє, Мати Ісуса – молись за нас.
Святий Йосифе, Опікуне Ісуса,
Святий Яне, Апостоле Божої любові,
Святі Франциск Сальський і Йоанно де Шанталь,  

засновнице сестер візиток – моліться за нас.
Свята Маргарито Маріє – молись за нас.
Дівице, здитинства посвячена Ісусові,
Улюблена дитино Марії,
Слава ордену сестер візиток,
Улюблениця Серця Ісусового,
Найдорожча ученице Серця Ісусового,
Наперснице безмежної любові Серця Ісусового,
Наперснице Його страждань, спричинених  

людською невдячністю,
Вірна обранице Серця Ісусового,
Утішителько Серця Ісусового,
Апостолко богослужіння до Серця Ісусового,
Ревна шанувальнице Пресвятих Тайн,
Улюбленице Серця Ісусового, яка воздаєш Йому  

за людську невдячність і забуття,
Подруго любові Серафимів,
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Велика шанувальнице Ісусового хреста,
Посереднице, яка молишся за навернення твердих грішників,
Жертва любові,
Слава Серця Ісусового,
Розкіш Серця Ісусового,
Спадкоємице сьогодні й у вічності всіх скарбів Серця Ісусового,
Послідовнице тихого та покірного Серця Ісусового,
Шанувальнице життя покірного, убогого  

й відірваного від усього, що не є Богом,
Розважлива наставниця духовного життя,
Велика посереднице для душ, які страждають у чистилищі,
Ти, що черпаєш з Ісусового Серця великодушну  

і переповнену співчуттям любов до ближнього,
Свята Маргарито Маріє, яка при житті й після смерті  

сяєш чудесами.

Агнче Божий, що береш гріхи світу – Господи, прости нас.
Агнче Божий, що береш гріхи світу – Господи, вислухай нас.
Агнче Божий, що береш гріхи світу – Господи, помилуй нас.

Молись за нас свята Малгожато Маріє
– Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

молімося: Господи Ісусе Христе, Ти, що об´явив невичерпні багацтва 
свого Серця святій Маргариті Марії, просимо Тебе, щоб за її посеред-
ництвом і прикладом, кохаючи Тебе в усьому й понад усе, ми знайш-
ли постійне місце в Твоєму Серці. Який живеш і царюєш на віки вічні. 
Амінь.
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новенна до святої маргарити марІї

Молитва пов´язана з благодаттю відпусту

Свята Маргарито Маріє, яку Найсвятіше Ісусове Серце вчинило 
співу часницею своїх Божих скарбів, благаємо Тебе , випроси у Най-

святішого Серця милості, яку дуже потребуємо... Просимо її з безмеж-
ною вірою. Нехай через твоє заступництво за нас Боже Серце вділить її, 
щоб через Тебе Найсвятіше Серце Спасителя було більш обожнюване  
і шановане. Амінь.

Молись за нас, свята Маргарито Маріє.
– Щоб ми через Тебе були вислухані.

молімося: Господи Ісусе Христе, який об´явив святій Маргариті Марії 
невимовні багатства Свого Серця, вчини так, щоб ми через її заслуги мог-
ли отримати милість, про яку в цій новенні просимо і щоб Твоє Найсвяті - 
ше Серце з нею і з всіма Святими вихваляли ми в небі на віки вічні. 
Амінь.

молитва посвяти

Повністю посвячую себе Найсвятішому Серцю Господа нашого Ісуса 
Христа, щоб мене потішало або засмучувало коли бажає.
Особисто я не прагну втручатись до цього, покірно погоджуючись 

з усіма Його діяннями та розпорядженнями, вважаючи себе жертвою, 
яка перебуває в постійному акті присвяти й відданості за Його 
вподобанням, не прив´язуючись ні до чого, тільки до того, щоб його 
любити і задовольняти, мовчки працюючи і страждаючи.

Всіх, хто буде справляти мені прикрість і погано про мене 
відзиватись, буду сприймати як своїх друзів і буду старатися служити 
їм, чинити всіляке добро, яке тільки зможу.
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притягУй мене до себе

Серце Ісуса, кохаю Тебе, шаную Тебе і дякую Тобі.
Веди мене, спаси мене, переміни мене в себе.

Прийди до мене, притягуй мене до себе.
Не відмовляй в допомозі моєму негідному серцю.
Склади моє негідне серце в Своєму,
щоб перебувало у вчинках добра і уникало зла.
Знищ в мені царство гріха і встанови царство чеснот,
щоб Твій образ був в мені досконалим 
і колись став оздобою небесного палацу.

в школІ ІсУса

О Серце Ісуса,
вділи мені справжню покору,

щоб я підкорялась усім і спокійно без нарікань
переживала малі приниження.
Ісусе, дозволь мені ввійти до Твого Серця як до школи,
щоб пройнятися мудрістю святих,
мудрістю чистої любові.
О найдорожчий Вчителю, уважно слухаю Твій голос,
який промовляє до мене: 
„Вчіться від Мене, бо я – тихий і покірний серцем 
і знайдете спокій для своїх душ”.

бУдь моєю силою

Ісусе, нехай Твоє Серце буде для мене 
cилою в боротьбі, oпорою в слабкості,

світлом і провідником в темряві
доповненням моїх недоліків, 
освяченням моїх мотивів і діянь.
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О Серце Ісуса,
знищ в мені все те, що походить від мене, 
і на це місце постав те, що є Твоїм, переміни мене в себе.
Прагну жити тільки через Тебе і для Тебе.
Будь моїм життям, моєю любов´ю.
Будь для мене усім.

благодать спасІння

О Пресвята Кров, pозлийся на мою душу, щоб освятити її, 
нехай пролита Твоя Любов 

обіймає моє серце, щоб очистити його.
Наймиліший мій Ісусе, поєдную свою душу з Твоєю,
моє серце, мого Духа, моє життя і мої наміри з Твоїми 
і так з´єднана предстаю перед Твоїм Отцем.
Прийми мене, о Предвічний Отче,
через заслуги Твого Божого Сина, 
які складаю Тобі разом із священиком і всією Церквою.
Тільки так дивись на мене, 
як на заховану в Його ранах,
омиту Його кров´ю і багату Його заслугами.
Так і стаю перед Тобою, щоб не відкинув мене від Твого обличчя,
а прийняв мене в рамена Твоєї Божої доброти
і вділив мені благодаті спасіння.

ти – престол милосердя

О Серце Ісуса, Ти є Святість над святими.
Святою є Твоя любов.

Ти є Посередником між Богом і людьми.
Ти можеш влити мир в наші душі, 
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щоб відвернути покарання,
які ми заслужили нашими гріхами і випросити
для нас Боже милосердя. 
Ти є троном милосердя, 
перед яким приймаєш навіть найгірших відступників, 
якщо до Тебе веде їх любов, 
упокорена виглядом своєї ницості.
Ти є невичерпним джерелом 
благодаті і благословень, прірвою любові,
в якій прагнемо на віки знайти 
житло та відпочинок.

За грІшникІв

О Боже, заради смерті й мук Твого Божого Сина  
наверни всі душі, які Йому так дорого обійшлися.

О Божий Сину, що показав нам на хресті
безмежну любов Твою і милосердя,
дозволивши списом пробити собі бік, 
щоб мали ми доступ до Твого Серця,
прийми сьогодні серця усіх грішників, 
злови їх у сіті Твоєї палкої любові, 
щоб запалали ревністю й статечною прив´язаністю до Тебе.
О Вседержителю, сповнений лагідністю й милосердям,
заради несправедливого вироку проти Тебе, 
відверни від нас і від усіх грішників страшне покарання, 
яке ми заслужили гріхами нашими 
і хай милосердя Твоє спасе тих, кого справедливість 
Твоя повинна була б засудити!
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до матерІ божої

О Маріє, велика наша надіє, 
дай нам відчути Твою владу

над Серцем Спасителя і помісти нас у Ньому навіки.
Проси Його, щоб панував у наших душах,
щоб царюючи любов´ю в наших серцях,
розтопив їх і перетворив в себе самого.
Нехай стане для нас Отцем, Обранцем,
Сторожем, Скарбом, Любов´ю – всім у всьому!
Нехай буде опорою в нашій немочі
та єдиною радістю у всіх наших смутках!

молитва  
перед найсвятІшими тайнами

Ісусе Христе, мій Господи і Боже, 
вірю, що Ти правдивий і реально присутній

в Найсвятіших Тайнах вівтаря.
Прийми цей мій акт глибокого поклоніння,
як доказ мого прагнення
неустанно приклонятися перед Тобою,
і як вираз вдячності за любов, яку мені дарує Твоє Серце.
Не можу краще віддячитись за неї,
як тільки посвячуючи Тобі всі поклоніння,
зречення, терпимість та любов,
якими було переповнене Твоє Серце 
під час Твого земного життя
і якими надалі переповнене в небі.
Присвячую Тобі ці акти, через Твоє Серце,
щоб виявити Тобі свою любов,
і скласти належну шану.
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Поєдную себе з цією Божою Жертвою, яку неустанно
складаєш своєму Отцю. Присвячую Тобі все,
чим я є, благаючи, щоб знищив в мені усякий гріх
і не допустив, щоб у вічності була далеко від Тебе.

молебен до святої маргарити марІї

Господи Ісусе Христе, ти зробив покірну служебницю святу Маргари-
ту Марію співучасницею Божих скарбів і запевнив її, що вона зможе 

розпоряджатися ними за власним бажанням, тому хочемо звернутися 
до Тебе за потрібною благодаттю через її заступництво. Свята Маргари-
то Маріє, вислухай нас!

Випроси для нас, свята Маргарито Маріє!
Живу віру, дитячу довіру, жертовну любов,
Дар молитви, покірність Божій волі,
Покірну любов до Божої Служби,
Милосердя, прощення і порятунок від спокус,
Щоб ми могли повставати з гріхів та уникати злого,
Дух покаяння,
Перемогу над пристрастями,
Навернення всіх грішників та відступників від віри,
Надію для хворих і страждущих,
Благодать доброї смерті,
Полегшення для душ, які страждають у чистилищі,
Ревності, святості для священиків,
Ревності в розповсюдженні богослужіння до Найсвятішого 

Ісусового Серця,
Царювання Найсвятішого Серця Господа Нашого Ісуса  

в нашій Батьківщині,
Вислухання всіх наших прохань.
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Молись за нас, свята Маргарито Маріє!
– Щоб ми, дякуючи твоєму заступництву були вислухані.

молімось: Господи Ісусе Христе,, який об´явив святій Маргариті Марії 
невимовні багатства Свого Серця, вчини так, щоб ми через її заслуги і за 
її сприянням могли отримати благодать, про яку в цьому богослужінні 
просимо і щоб з нею та з усіма святими виславляли в небі Твоє Най-
святішe Серце на віки вічні. Амінь.

молебень особистого  
присвячення себе  

найсвятІшомУ серцю господа ІсУса 

C: Брати й сестри! Бажаємо зараз суспільно визнати нашу віру й при-
вятитися Найсвятішому Серцю Ісуса Христа, як це колись зробила 
найсвятіша Маргарита Марія Алякок. Зробимо це в особливий спосіб 
перед образом Найсвятішого Ісусового Серця. Просімо теж Святого 
Духа, щоб зійшов і підтримав нас у нашому сповіданні віри і посвяті 
Найсвятішому Серцю Ісуса.

гІмн до святого дУха 

О Дух Творець, зійди на нас,
Навідай душі слуг твоїх.
Наповни милістю з небес, 
Людські серця, що Ти створив.

Тебе втішителем зовуть,
Тебе Всевишній в дар нам дав.
Ти – джерело життя, вогонь,
Любов, бальзам для наших душ.



14 15    

Дай через Тебе знать Отця, 
І Сина нам спізнати дай. 
Й Тебе, одне дихання двох,
Дай визнавати всі віки.

C: Тепер – на знак того, що зобов´язуємось розвивати в собі надпри-
родне життя Боже отримане у святому хрещенні і зміцнювати зв´язок  
з Христом та Його Церквою – відповідайте так, як відчуваєте серцем:

C: Чи відрікаєтеся від сатани і всіх його справ,  
щоб не опанував вас гріх? 

B: Відрікаємось.
C: Чи відрікаєтеся від гріха, щоб жити вільно в любові дітей Божих?
B: Відрікаємось.
C: Чи відрікаєтесь від невіри, байдужості, лінивства перед Христом  

в Його Святих Тайнах
B: Відрікаємось.
C: Чи відрікаєтесь всього, що протистоїть євангельській науці любові?
B: Відрікаємось.

C: Чи вірите в Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі? 
B: Віримо.
C: Чи вірите в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого,  

що народився від Діви Марії, бур розп”ятий, помер і був  
похований, воскрес із мертвих і сидить праворуч Бога Отця?

B: Віримо.
C: Чи вірите в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, спільноту  

святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне? 
B: Віримо.

C: Такою є наша віра, Такою є віра Церкви, визнавання якої є нашою 
гордістю в Ісусі Христі, Господі нашім. 

B: Амінь.
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C: Зараз наступить спільне присвячення кожного Найсвятішому Серцю 
Господа Нашого Ісуса Христа. Акт присвяти за святою Маргаритою 
Марією прочитає священик. Ми поєднуємося з його молитвою, чинячи 
її своєю.

господи, ІсУсе христе!

Я (кожен про себе вимовляє своє ім´я та прізвище) віддаю і при свячую 
Твоєму Найсвятішому Серцю свою особу, все своє життя, щоб від 

цього часу прославляти і любити Твоє Серце, яке для нас на хресті було 
відкрите жовнірським списом .

Щиро присягаюся бути повністю відданим Тобі і діяти з любов´ю 
до Тебе, відрікаючись всього, що Тобі в мені не подобається.

Боже Серце Ісуса! Будь моєю любов´ю і дорогою мого життя.
Серце, повне милосердя! Рятуй мене від навали злих сил, від моєї 

гріховності та слабкості, бо в Твоїй безкінечній доброті вся моя віра та 
надія на святість.

Серце, повне любові! Пригорни мене до себе і вчини так, щоб я міг 
(могла) пізнати Отця. Нехай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так 
глибоко проникне в моє серце, щоб завжди пам´ятати про Тебе і вірно 
наслідувати Тебе.

Щоб моє ім´я було записане в Тобі, Серце мого Господа, оскільки 
дуже прагну, щоб найбільшим моїм щастям і повною радістю було жити 
і померти Твоїм вірним слугою й апостолом. Амінь.

с: А тепер нехай кожен індивідуально підтвердить спільне ви знання 
віри і посвяти себе Божому Серцю. Нехай кожен підійде до вівтаря 
Божого Серця, покладе праву долоню на Святе Письмо. По ди виться на 
образ (ікону) Серця Ісусового і промовить слова: боже серце Ісуса! 
віддаюся і посвячуюся тобі!
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акт вІдновлення посвяти парафІї 
найсвятІшомУ ІсУсовомУ серцю

с: Брати і сестри! Як парафіяльна спільнота на почуте Боже Слово, яке 
нас закликає до життя в любові до Бога і до ближнього, тепер відповімо 
актом віри і посвяти Найсвятішому Серцю Господа Нашого Ісуса. 
Відповідайте так, як відчуваєте серцем:

с: Чи вірите в Бога, Отця всемогутнього, Творця неба і землі?
В: Віримо.
с: Чи вірите в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, який 
народився від Діви Марії, був розп´ятий, помер і був похований, воскрес 
із мертвих і сидить праворуч Бога Отця?
В: Віримо.
с: Чи вірите в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спільноту свя-
тих, воскресіння плоті та життя вічне?
В: Віримо.
с: Такою є наша віра. Такою є віра Церкви, визнавання якої є нашою 
гордістю в Ісусі Христі, Господу нашім.
В: Амінь.

с: Зараз наступає відновлення посвяти парафії Найсвятішому Серцю Го-
спода Ісуса. Акт посвяти прочитає отець настоятель. Ми приєднуємося 
до цієї молитви, робимо її своєю.
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акт посвяти

Найсвятішe Боже Серце! Ось наша парафія зібралася сьогодні перед 
Тобою і прагне урочисто відновити свою посвяту і знов вибрати 

Тебе своїм Царем і Господом.
Найдорожчий Спасителю! Зглянься з любов´ю на нашу парафію.  

В цю хвилину всі ми – я, настоятель (і всі священики, які в ній працю-
ють), всі родини , які в ній живуть, і кожен з нас зокрема, віддаємося 
Тобі і посвячуємо себе Твоєму Найсвятішому Серцю. Ми Твоя власність 
і Тобі прагнемо належати.

Присягаємось Тобі, Найдорожчий Спасителю, виконувати Твої 
святі заповіді в особистому та суспільному житті. Хочемо в усі наші 
вчинки внести дух Твоєї любові, гаряче прагнемо, щоб уся наша 
парафіяльна спільнота справді стала улюбленою спадкоємицею Твого 
Найсвятішого Серця.

Найсвятішe Ісусове Серце, царюй нам і благослови нас! Благосло-
ви нас, усіх священиків, які працюють серед нас. Вчини, щоб усі почули 
Твоє Євангеліє і, щоб для всіх була доступна благодать Святих Тайн, 
вчини так, щоб ніхто з нашої парафіяльної спільноти не відійшов з Твоєї 
Кошари – Церкви. Нехай усі знайдуть для себе місце в Твоєму Серці.

Благослови, Боже Серце, всіх чоловіків і батьків родин. Вчини, 
щоб будучи відповідальними за них перед Тобою, завжди були вірними 
Твоїм заповідям і святій Церкві. Нехай будуть прикладом справжнього 
християнського життя.

Благослови, Боже Серце, жінок і матерів. Вчини, щоб переповнені 
Твоєю любов´ю, вміли кохати, працювати і страждати для Тебе, вихову-
вали дітей на славу Тобі.

Благослови, Боже Серце, молодь. Вчини, щоб святу віру цінували 
понад усе, нею жили, боронили її, відважно її визнавали, кохали Тебе 
усім серцем, і берегли в житті християнські звичаї. Нехай ніколи не за-
гублять дар волі, отриманий від Тебе.
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Благослови, Боже Серце, дітей, яких вже тут на землі притуляв до 
Свого Серця. Притягуй їх до себе і наповнюй скарбами Твоєї благодаті 
та любові.

Втішай, Ісусе, хворих, стражденних, засмучених. Наповнюй благо-
даттю вдів та сиріт, борони їх від нужди та кривди. Кожного дня перебу-
вай в наших родинах. Перебувай в хвилинах горя і в хвилинах радості.

Закарбуй, Ісусе, всю нашу парафію в Своєму Серці. Ми урочисто 
присягаємо, що будемо в наших родинах будувати царство Твоєї правди 
і життя, святості і благодаті, любові, справедливості та миру. Будемо над 
цим працювати, щоб від усієї нашої парафії з усіх наших сердець линув  
у небо єдиний голос: слава божественному серцю, через яке прий
шло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.
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