Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi
O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp
Twego ołtarza.
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 i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako
naszego Króla. 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 Królewskiego, Świętego Serca Swego. Popatrz, o Jezu Dobry i Miłosierny, na
wszystkie rodziny naszej wspólnoty parafialne, a także na cały nasz Naród. Poświęcamy
dzisiaj Twojemu sercu każdą wspólnotę rodzinną w naszej Wspólnocie Wiary.
Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc Chrztu świętego i łaska
sakramentalnego bierzmowania, sycone częstą Komunią Świętą, przynosiły w naszym życiu
błogosławione owoce wiary, odważnie wyznawanej przez rodziców i przez coraz liczniejsze
młode pokolenie. Spraw, by Twoja Eucharystyczna Obecność pośród nas, którą wciąż na
nowo rozpoznajemy naszą Wiarą, pozostała dla nas ożywczym źródłem Miłości i Nadziei.
Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkie rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone
rozpadem małżeństwa. Niech z Twojego Serca, przebitego za nasze grzechy, potrafią
zaczerpnąć nową siłę do wytrwania w wierności łasce sakramentalnego małżeństwa. Tobie
poświęcamy wszystkich małżonków, złączonych sakramentalnym węzłem, którzy wzgardzili
Twoją Bożą Miłością, umacniającą ich małżeńską miłość. Niech zdroje krwi i wody,
wylewające się z Twojego przebitego Serca, staną się także dla nich nową szansą
na przebaczenie i powrót do pełnej jedności z Twoim Kościołem.
Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkich nauczycieli i wychowawców,
odpowiedzialnych za kształtowanie ducha młodego pokolenia polskiego Narodu, aby
nauczyli to pokolenie słuchać Twojej królewskiej woli.
Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających różnorakie urzędu społeczne, samorządowe i
państwowe, w szczególności władze naszego Państwa, Parlament i Rząd, aby -uznając Twoją
królewską wolę -w każdym swoim działaniu szukali prawdziwego dobra Polskiego Narodu.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odwrócili się od Ciebie, ale i
synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co 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.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Narodowi Polskiemu, i wszystkim Narodom
dzisiejszej Europy i świata, użycz 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.

