CODZIENNY AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie moje
modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym
sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania
się mną, dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami,
niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze
zwyciężasz. Spraw więc Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała
Ojczyzna, były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
(Modlitwa ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - PRYMASA TYSIĄCLECIA - syna Świętej
Tradycji Kościoła). Należy ten akt odmawiać, aby Chrystus Pan przez wstawiennictwo
Najświętszej Maryi Panny został Królem Ojczyzny którą zamieszkujemy, można ją odmawiać we
wszystkich narodach.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej
(wg. św. Augustyna)
(można odmawiać jako codzienne poświęcenie się Trójcy Przenajświętszej)
Panie Wszechmogący, troisty w osobach Jedyny Boże, który jesteś i będziesz na wieki,
Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszystkie myśli, słowa i
czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej godziny i każdego
momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza, i ochroń mnie od
wszelkiego zła, szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszelkiej okazji do
grzechu i od wszystkich znanych i nieznanych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę
Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy Świętych Patriarchów, wstawiennictwo
Świętych Apostołów, stałość Męczenników, czystość Dziewic i zasługi Wybranych. Amen.
CODZIENNY AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i Miłości, Tobie poświęcam rozum mój, serce
moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był
zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z Nieba i nauki
Kościoła Świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. Aby serce moje zawsze
pałało miłością Boga i bliźniego, aby wola moja zawsze z Wolą Bożą zgadzała się, aby całe
moje życie było wiernym naśladowaniem cnót życia Pana naszego i Zbawiciela Jezusa
Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała na wieki
wieków. Amen.
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI
O mój najmilszy Ojcze, najdroższy po Jezusie i Maryi sercu mojemu, Tobie się powierzam i
oddaję, jak Ci się powierzyli Jezus i Maryja. Przyjmij mnie za ucznia, wychowanka, za
dziecię Twe, bo ja na całe życie wybieram Cię sobie na Przewodnika, Opiekuna, za Ojca,
Obrońcę nędznej duszy mojej. O mój najmilszy Ojcze, Józefie Św., prowadź mnie prostą
drogą do Serca Maryi, do Serca Jezusa, naucz mnie kochać czystą i cierpiącą miłością,
naucz walczyć z każdą zachcianką, z każdą pokusą ciała, czarta i świata, naucz mnie
cichutko każdy krzyżyk znosić, naucz dobrze się modlić, naucz wzgardy mnie samego, a
posłuszeństwa woli Bożej! O mój najdroższy Józefie Św., bądź piastunem mej duszy,
Przenajdroższą Krwią Jezusa odkupionej, nie opuszczaj mnie ani na chwilkę, pilnuj, jakoś
pilnował Dzieciątko Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność i posłuszeństwo zupełne,
przyrzekam Ci miłość dozgonną aż na wieki, jeśli za Twą przyczyną zbawiony będę. Dla

miłości Jezusa i Maryi nie odpychaj mnie nędznego grzesznika od świętych stóp Twoich; dla
miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod ojcowską Opiekę Twoją. Amen.
POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI
O wielki Książę niebieski Najświętszy Stróżu Kościoła Święty Michale Archaniele oto ja chociaż
bardzo niegodny Twego oblicza jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem
Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła
Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego
nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika.
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie
przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń
mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i
czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen.
Św. Michał Archanioł objawiając się świątobliwej siostrze Filomenie, klarysce, powiedział: „Szczęśliwy naród,
szczęśliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, który mnie się poświęca – ci bowiem nie zginą”.

Modlitwa do Św. Anioła Stróża przez Św. Alojzego
(można odmawiać jako codzienne poświęcenie się swojemu Aniołowi Stróżowi)
Miły Bogu, Aniele, który mnie, pod Twoją świętą opiekę oddanego, od początku mego
życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz; czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna. Twojej opiece zupełnie się oddaję, proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał,
choć jestem niewdzięcznym i przeciw Świętym natchnieniom Twoim wykraczam, lecz abyś
mnie, gdy upadnę, podźwignął; nieumiejętnego nauczał; strapionego ratował, aż mnie do
wiecznej szczęśliwości w Niebie doprowadzisz. Amen.
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ANIOŁOM BOŻYM :
Po Trzykroć Święty Boże, który przez Swe cudowne zrządzenie nakazałeś Swoim Aniołom
, aby nas strzegli Ja ......................... obieram sobie świętych Aniołów za moich Patronów i
uroczyście przyrzekam w obecności Niepokalanej Dziewicy Maryi, Królowej Nieba , czcić w
szczególny sposób Świętego Michała Archanioła, oraz mojego Anioła Stróża. Obiecuję
również czuwać nad tym, aby osoby powierzone mojej opiece odnosiły się do Aniołów ze
czcią i szacunkiem. Dlatego błagam Cię, Panie aby święci Aniołowie, którzy nieustannie
służą Tobie w Niebie, strzegli mego życia tutaj na ziemi, abym wytrwał do końca w Twojej
świętej łasce i mógł cieszyć się wspólnie z nimi i Królową Aniołów wieczną szczęśliwością.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
AKT OFIAROWANIA SIĘ BOŻEMU MIŁOSIERDZIU
O Najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane.
Ufam bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie Twoje dzieła. Oddaję
się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do
chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł
Miłosierdzia tak pod względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie
grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie, o
Jezu, jako własności Twojej . Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie
słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie. Oby
wszyscy ludzie poznali niezgłębioną głębię Twego Miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je
na wieki.Amen.
PS.Serdecznie polecamy odmówić te powyższe modlitwy rankiem w porannym naszym pacierzu,
wtedy przez cały dzień będziemy mieli opiekę całej Potęgi Świętych. Do wszystkich naszych modlitw
zapraszajmy Matkę Bożą, Św. Józefa, Aniołów Bożych, Wszystkich Świętych i Błogosławionych oraz
Dusze w Czyśćcu Cierpiące – na wspomożenie Kościoła.
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