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МОЛИТВА ПОСВЯТИ НАЙСВЯТІШОМУ СЕРЦЮ ІСУСА
О, Ісусе, ми знаємо,
що Ти був тихий
і віддав за нас Своє Серце,
увінчане терням і нашими гріхами.
Ми знаємо, що Ти й сьогодні просиш нас,
щоб ми не загинули.
Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо.
Заради Твого Найсвятішого Серця,
вчини так, щоб ми всі любили одне одного.
Хай зникне ненависть між людьми.
Яви нам Свою любов!
Ми всі любимо Тебе і прагнемо,
щоб Своїм Серцем Пастиря
Ти захищав нас від гріха.
Увійди в кожне серце, Ісусе!
Стукай, стукай у наші серця –
терпляче і невтомно.
Ми все ще закриті,
Бо до кінця так і не збагнули Твоєї любові.
Невпинно стукай у наші серця,
о добрий Ісусе, і дай, щоб ми
відкрили їх Тобі хоча б тоді,
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Твої страждання,
які Ти переніс за нас.
28 листопада 1983 р.
МОЛИТВА ПОСВЯТИ НЕПОРОЧНОМУ СЕРЦЮ МАРІЇ
О Пречисте Серце Марії,
повне доброти, яви нам Свою любов.
Нехай полум’я Твого Серця, о Маріє,
зійде на все людство.
Ми любимо Тебе безмежно!
Наповни наші серця істинною любов’ю,
щоб ми прагнули Тебе.
О Маріє, лагідна і смиренна серцем,
згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх.
Ти знаєш, що всі люди грішать.
О дай, щоб ми через
Твоє Пречисте Материнське Серце
були зцілені від усякої немочі духу.
Зроби нас здатними завжди споглядати
доброту Твого Материнського Серця,
і дай, щоб через Його Полум’я ми навернулись.
28 листопада 1983 р.

Ці молитви-посвяти Найсвятішому Серцю Ісуса та Непорочному Серцю Марії доручила
візіонерам Богородиця в Меджугор'є, і порадила, щоб ми щодня, і не один раз,
молилися ними. Вона сказала, що ці молитви мають у собі особливу силу.
http://medjugorje.com.ua
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