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Osobiste poświęcenie się 
Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu 

według pism  
    św. Małgorzaty Marii Alacoque 

      i encyklik ostatnich papieży 

 

Wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa 

przez Niepokalane Serce Maryi królującej nam na Ja-

snej Górze. 

 

OŚWIADCZENIE 
Przez wzmiankowanie w tej broszurze o wybrań-

stwie Bożym pewnej duszy z  naszego narodu autor 

nie chce bynajmniej o niej wyrokować. Sąd o tym na-

leży zawsze do Stolicy Apostolskiej, której z najgłębszą 

czcią i uległością synowską we wszystkim i najzupełniej 

się poddaje. 
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Jezus objawia się św. Małgorzacie Marii Alacoque



I. Istota tej praktyki 

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, iż św. Małgo-

rzata osobiste poświęcenie się przedstawia w swych pi-

smach jako zupełnie osobną praktykę, którą podał nam 

sam Pan Jezus, o którą Mu najwięcej chodzi w całym 

kulcie Jego Boskiego Serca i w całym dziele intronizacji, 

oraz z którą związał najważniejsze obietnice. 

Święta Powiernica Serca Jezusowego przekazuje 

nam liczne szczegóły związane z owym poświęceniem 

się. Zebrawszy je w jedno, otrzymujemy piękną, łatwą 

w zastosowaniu, do tego głęboką i mającą wielkie zna-

czenie praktykę, która stanowi usystematyzowaną ca-

łość. Tu na razie chodzi o istotę tej praktyki, jakkolwiek 

wypadnie częściowo poruszyć także jej cel. Według 

św. Małgorzaty osobiste poświęcenie się Sercu Jezu-

sowemu jest to „bardzo miła Jemu ofiara… ze siebie, 

by w zupełności należeć do Niego, by żyć całkowicie 

w Nim, według Jego życzenia, życiem ofiary, oddania 

się i miłości”. W tych słowach święta z Paray chciała 

silnie uwydatnić trzy zasadnicze cechy życia wewnętrz-

nego, którymi winny się odznaczać dusze poświęcone 

Sercu Jezusowemu, mianowicie: ofiarę, oddanie się 

Osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu22



i miłość, tj. te cnoty, których żywym wzorem do dziś 

pozostaje Serce Jezusa w Najświętszej Eucharystii. 

Papież Leon XIII, mówiąc o ofiarowaniu się Sercu 

Jezusowemu, tłumaczy, iż „poświęcając się Jemu nie tylko 

uznajemy i przyjmujemy jawnie i chętnie Jego panowanie, 

lecz nadto świadczymy, że gdyby rzecz ofiarowana nale-

żała do nas, z największą radością oddalibyśmy ją Jemu i, 

owszem, prosimy Go, by raczył ją przyjąć jako pocho-

dzącą od nas, jakkolwiek On jest jej Panem”. To więc 

poświęcenie się w  myśl papieża ma wypłynąć z  chęci 

dobrowolnego oddania się pod panowanie Serca Jezu-

sowego i winno być dokonywane ze szczególną radością. 

Według tegoż papieża dusze mają poświęcać się w tym 

celu, aby „jeszcze ściślej zjednoczyć się” z Najświętszym. 

Sercem Jezusa. Na tenże cel wskazuje również Pius X. 

Na istotę osobistego poświęcenia się dużo światła 

rzucił też Pius XI w encyklice „Miserentissimus”, gdzie, 

jak już wiemy, podkreślił, że „spośród objawów czci 

ściśle odnoszących się do kultu Najświętszego Serca 

Jezusowego” wybija się i winno być wspomniane wła-

śnie poświęcenie się. Tam też określa je papież jako 

„płodne w  owoce, wyznanie i  umocnienie jedności 

z Chrystusem, mające na celu głównie i przede wszyst-

kim odwzajemnienie się Stwórcy miłością za miłość 
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(oraz) zadośćuczynienie Tej Samej Miłości za wyrzą-

dzone Jej krzywdy”. 

Wynagrodzenie Sercu Jezusowemu u  wszystkich 

wiernych, a zwłaszcza u osobiście Jemu poświęconych, 

według Piusa XI winno zajmować bardzo wiele miejsca, 

gdyż „duch ekspiacji, czyli zadośćuczynienia, odgrywa 

główną rolę w nabożeństwie do Najświętszego Serca 

Jezusowego. I to było w istocie zamiarem miłosiernego 

Jezusa, gdy raczył nam objawić Swe Serce, noszące 

znaki Swej Męki i opromienione płomieniem miłości, 

w  tym mianowicie celu, byśmy, zrozumiawszy bez-

brzeżną ohydę grzechu i  podziwiając nieskończoną 

miłość Odkupiciela, znienawidzili tym silniej grzech 

i tym gorętszą odwzajemnili się Jemu miłością”. 

Zważywszy na to, jak również na treść zawartą na 

dalszych stronach, można omawianą praktykę określić 

w ten sposób: osobiste poświęcenie się (petite consécra-

tion) jest to podany nam przez Pana Jezusa za pośred-

nictwem św. Małgorzaty Marii szczególny (wybijający 

się na tle innych) sposób uczczenia Jego Boskiego 

Serca drogą złożenia przez jakąś duszę miłej Mu ofiary 

z siebie, polegającej najpierw na chętnym i radosnym 

uznaniu i przyjęciu Jego całkowitego nad nią pano-

wania, a następnie – i głównie – na życiu według Jego 
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przykazań, zasad i  pewnych życzeń, by coraz ściślej 

jednoczyć się z Nim, odwzajemniać się Jemu miłością 

za miłość i wynagradzać Mu krzywdy, w zamian zaś 

dostąpić licznych Jego obietnic. Są też pewne obowiązki 

konkretne, o których mowa będzie dalej, podobnie jak 

o obietnicach.  

Osobiste poświęcenie się ma zatem swój początek 

i cel, swe obowiązki i obietnice, jak i właściwy sobie 

sposób postępowania; jest jednocześnie fundamentem 

i  koniecznym warunkiem przygotowania rodzin do 

poświęcenia się, a także dokonania się intronizacji w ca-

łych narodach. 

II. Akt osobistego  
poświęcenia się i jego komentarz 

Przekazany nam przez św. Małgorzatę akt osobi-

stego poświęcenia się jest bardzo znany i rozpowszech-

niony, tylko nie wiedziano dotąd o tak szeroko powią-

zanej z nim praktyce. Sam akt bywa jednak drukowany 

w  różnych brzmieniach. Przyczyną tego są nie tylko 

różnice w tłumaczeniach – w języku polskim istnieje 

przeszło 10 przekładów z francuskiego oryginału, Iecz 

i  występowanie dwóch rękopisów tego aktu pocho-
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dzących od samej św. Małgorzaty. Te właśnie rękopisy, 

chociaż nieznacznie, różnią się, jakkolwiek myśli po-

zostają te same. Nadto zatwierdzony przez Stolicę 

Apostolską tekst, do którego jest przywiązany odpust 

i z którego jedynie należy korzystać przy tłumaczeniu, 

znów wykazuje różnice słowne – stąd dwa warianty. 

Podane tu tłumaczenie jest zatwierdzone przez JE Ks. 

Kardynała Adama Stefana Sapiehę, Księcia Metropo-

litę Krakowskiego, w dniu 13 października 1941 r. 

 

Ja N. (wymienić imię) oddaję i poświęcam Najświęt-

szemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę 

i  moje życie, moje uczynki, troski i  cierpienia, nie chcąc 

odtąd używać żadnej cząstki mojego jestestwa, jeno aby 

czcić, miłować i wielbić To Serce. Mam niezłomną wolę 

całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku 

Niemu, wyrzekając się z  całego serca wszystkiego, co by 

Mu się mogło nie podobać. 

Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny 

przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mego życia, za rę-

kojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność 

i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia 

i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, 

o  Serce, pełne dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga 
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Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. 

O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, 

gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i  złości, 

natomiast spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci. 

Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci 

się nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość 

tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł za-

pomnieć o Tobie ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię 

przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie 

zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym szczęściem 

i  najwyższą mą chwałą było żyć i  umierać jako Twój 

wierny sługa. Amen. 

 

Przesyłając powyższy akt s. Felicji de la Barge 

w roku 1686, św. Małgorzata tak go komentuje w liście 

do niej: żyć w  Sercu Jezusa i  według Jego pragnień 

znaczy żyć „życiem ofiary, oddania się i miłości: ofiary 

ze wszystkiego, co dla Ciebie jest najdroższe i co będzie 

Cię kosztowało najwięcej; oddania się zupełnego i zda-

nia się na troskę Jego miłosiernego kierownictwa, obie-

rając Je¹ za Przewodnika na drodze zbawienia”. Dlatego 

odtąd „niczego nie powinnaś przedsiębrać, nie pomo-

dliwszy się wpierw o Jego pomoc i łaskę, których Ono 

¹ Tj. Serce Jezusowe.
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udzieli w  takiej mierze, w  jakiej Mu zaufasz. Nadto 

trzeba nam żyć tym życiem miłości, która nas zjedno-

czy z Nim przez życie naszego zaparcia się i unice-

stwienia, by upodobnić się w  pełni do Jego stanów 

ofiary, oddania się i miłości w  Najświętszym Sakra-

mencie, gdzie Go trzyma miłość jako żertwę całkowicie 

oddaną na ustawiczne składanie Jej dla chwały Jego 

Ojca i naszego zbawienia”. Dalej święta zachęca ową 

siostrę, by jednoczyła się z Sercem Jezusa we wszystkim, 

co czyni, aby odnosiła wszystko dla Jego chwały (np. 

przez intencje) i aby założyła w tym Najmilszym Sercu 

swe mieszkanie, zapewniając ją, iż znajdzie tam „pokój 

niewzruszony oraz siłę, tak do uskutecznienia wszyst-

kich dobrych pragnień, jakie Ono wzbudzi, jak i do 

unikania dobrowolnych błędów”. Ma też składać 

w  Tym Sercu wszystkie troski swe i  gorycze, „gdyż 

Ono zamienia to wszystko na miłość”. 

Wreszcie św. Małgorzata tak kończy ten piękny i głę-

bokiej treści list: „Więc kochajmy Je² ze wszystkich na-

szych sił i możności oraz chciejmy należeć do Niego bez 

ograniczenia, gdyż Ono pragnie albo wszystko, albo nic. 

A raz ofiarowawszy Mu się w zupełności, nie cofajmy 

² Tj. Serce Jezusowe.
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się więcej, a Ono będzie troszczyło się o nasze uświęcenie 

w miarę jak będziemy zabiegali o Jego chwałę”. 

Jak z kolei pisze Święta do M. de Soudeilles w dniu 

3 listopada 1684 r.: „Jeśli Droga Matka pragnie żyć 

całkowicie dla Niego i osiągnąć doskonałość, jakiej On 

od Matki się domaga, należy złożyć Jego Najświętszemu 

Sercu zupełną i bez żadnych zastrzeżeń ofiarę z siebie 

samej i ze wszystkiego, co tylko od Matki zależy, aby 

niczego już nie pragnąć, prócz tego, czego pragnie to 

Umiłowane Serce, niczego nie miłować prócz tego, co 

Ono miłuje, działać tylko pod wpływem Jego światła 

i dziękować Mu za zły, jak i za dobry wynik naszych 

starań, będąc zawsze zadowoloną i nic się nie niepokoić; 

gdyż byle tylko to Boskie Serce było zadowolone, mi-

łowane i uwielbione, to nam powinno wystarczyć (…) 

Po tym³ niech Droga Matka uważa się za zupełnie 

należącą i zależną od tego Najświętszego Serca Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, niech zwraca się do Niego 

we wszystkich swoich potrzebach i  niech, jak tylko 

zdoła, ustala w Nim swe przebywanie. A Ono naprawi 

Wszystko, co mogłoby być niedoskonałym w czynno-

ściach Drogiej Matki, wszystko zaś dobre jeszcze więcej 

³ Tj. po poświęceniu się w pierwszy piątek miesiąca.
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uświęci, jeśli Matka będzie się jednoczyła we wszystkim 

z Jego zamiarami”. 

Gdy chodzi o kapłanów i dusze zakonne, ideał, jaki 

tu nakreśla św. Małgorzata, jest przepiękny i bardzo od-

powiadający ich powołaniu, a wzorowanie się na życiu 

Serca Jezusowego w Eucharystii i formowanie swej du-

chowości według wskazań św. Małgorzaty może wydać 

przeobfite owoce w ich osobistym poświęceniu się Jemu. 

Lecz i dla poważnie podchodzących do tego osób 

świeckich nie ma tu wymagań zbyt wielkich. Weźmy 

„ofiarę ze wszystkiego”. Nie jest to tak straszne, jak 

wzniosłe. Przede wszystkim ofiary duszy poświęconej 

Sercu Jezusowemu winny być zawsze posłuszne woli 

i  zgodne z  upodobaniem Jego w danych warunkach. 

Mogą być, i będą, one bardzo różne, w zależności od 

wieku, obowiązków, stanu, wewnętrznego usposobienia 

i różnych okoliczności, a roztropny spowiednik zawsze 

poradzi, z czego Serce Jezusowe najwięcej się ucieszy. 

Początkujący będą musieli składać ofiary najpierw 

z  grzesznych przyjemności; wprawdzie wyrzeczenie 

się grzechu to konieczność i  święty obowiązek, ale 

może być ono zarazem ofiarą. Dla bardzo wielu wcale 

niemałą ofiarą – a przecież tak obowiązującą wszystkich 

i konieczną przed Bogiem-Miłością – będzie należyte 
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