Consagració al
Sagrat Cor de Jesús
de Santa Margarida Maria d’Alacoque

Em lliuro i consagro al Sagrat Cor de Nostre Senyor Jesucrist sense reserves,
la meva persona, la meva vida, les meves obres, els meus dolors y patiments.
Em comprometo a no fer ús de cap part del meu ésser sinó és per honrar,
estimar i glorificar al Sagrat Cor.
Aquest és el meu propòsit immutable: ser completament seu i fer totes les
coses pel seu amor.
Al mateix temps renuncio de tot cor a tot allò que li desagradi.
Sagrat Cor de Jesús, vull tenir-te com a únic objecte del meu amor.
Sigues doncs, el meu protector en aquesta vida i garantía de la vida eterna.
Sigues fortalesa en la meva debilitat i inconstància
Sigues propiciació i desgreuge per tots els pecats de la meva vida.
Cor ple de bondat, sigues per a mi el refugi en l’hora de la meva mort i el meu
intercessor davant de Déu Pare.
Desvia de mi el càstig de la Seva justa ira.
Cor d’amor, en Tu poso tota la meva confiança; ho temo tot de la meva
maldat; però ho espero tot del teu Amor.
Eradica de mi, Senyor, tot el que et disgusti o em pugui apartar de Tu.
Que el teu amor s’imprimeixi tan profundament en el meu cor que mai t’oblidi i
que mai em separi de Tu.
Senyor i Salvador meu, et prego per l’amor que em tens, que el meu nom
estigui profundament gravat en el teu Sagrat Cor; que la meva felicitat i la
meva glòria siguin viure i morir en el teu servei.
Amén.
APOSTOLAT DE L’ORACIÓ
Secretariat Diocesà
C/ Jonqueres, 18 - 8º C, 08003 Barcelona

Xarxa Mundial d’Oració del Papa

Secció Difusió – Premsa

www.elvideodelpapa.org

-

Tfns: 93 501 67 67 - Móvil: 679 82 92 72 (nou)

-

E-mail: apostoladoracion@gmail.com

