ACTE DE DESGREUGE AL COR DE JESUS DE PIUS XI
Versió reduïda

Oh Bon Jesús: el vostre immens amor als homes no ha rebut en pagament més que
oblit, negligència i menyspreu!
Heu-nos aquí davant del vostre altar, per tal de reparar la fredor dels homes i les
injúries amb què, a tot arreu, fereixen el vostre Sagrat Cor.
Desitgem obtenir per a les nostres ànimes la vostra divina misericòrdia, disposats a
reparar, amb voluntària expiació, no només els nostres propis pecats, sinó també
els d'aquells que, o no volen seguir-vos com a Pastor i Guia, o conculcant les
promeses del Baptisme, han sacsejat el suavíssim jou de la vostra llei.
Volem expiar tots els pecats, especialment la deshonestedat de la vida, els paranys
contra les ànimes innocents, la profanació dels dies festius, les injúries proferides
contra Vós i contra els vostres Sants, els insults dirigits al vostre Vicari i a l'Orde
Sacerdotal, la profanació del Sagrament de l'amor i, en fi, els pecats de les nacions
que s’oposen als drets i al magisteri de l'Església per Vós fundada.
Tant de bo que ens fos donat rentar tants crims amb la nostra pròpia sang! Però,
mentrestant, com a reparació de l'honor diví conculcat, us oferim la satisfacció que
Vós mateix vau oferir un dia sobre la creu al Pare Etern i que diàriament es renova
en els nostres altars.
Prometem de tot cor que, mitjançant amb la vostra gràcia, repararem els pecats
propis i aliens i la indiferència de les ànimes cap al vostre amor.
Hi oposarem la fermesa en la fe, la innocència de la vida i l'observança de la llei
evangèlica, sobretot de la caritat, i ens esforçarem per impedir que sigueu injuriat i,
alhora atraure tots els que puguem perquè vagin en el vostre seguiment.
Oh bon Jesús! Per intercessió de la Santíssima Mare de Déu us supliquem que
rebeu aquest voluntari acte de reparació.
Concediu que siguem fidels als vostres mandats i al vostre servei fins a la mort i
atorgueu-nos el do de la perseverança, amb el qual arribem feliçment a la glòria on,
en unió del Pare i de l'Esperit Sant, viviu i regneu, Déu per tots els segles dels
segles. Amén.
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