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“Już czas poświęcić nasze rodziny
Złączonym Sercom Jezusa i Maryi...”
Przybywa Święty Tomasz z Akwinu. Pochyla się i modli przed Tabernakulum. Mόwi: “Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”. Siada… “Wiecie, że nastały czasy niebezpieczne. Wiele się mόwi o przyszłości. Ludzie żyją w
strachu zamiast w ufności. Nadszedł czas, aby nasze rodziny poświęcić Złączonym Sercom Jezusa i Maryi,
a nas osobiście konsekrować Płomieniowi Swietej Miłości. Bedzie to jak naznaczenie krwią baranka, wrot
zarόwno naszych serc jak i naszych domόw. Wszelkie zło ominie te naznaczone konsekracją wrota i ominie
takze nas”. 31 październik 2001
Druga Księga Kronik – Rozdział 7, wiersz 16
“Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było Imię Moje na wieki, a Oczy Moje i Moje Serce tam będą
skierowane przez wszystkie dni”.
Księga Wyjścia – Rozdział 12, wiersz 7 i 13
“I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w ktόrym będą go spożywać… Krew będzie wam
służyła do oznaczenia domόw, w ktόrych będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośrόd
was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.”
Instrukcja
POŚWIĘCENIE RODZIN
ZŁĄCZONYM SERCOM JEZUSA I MARYI
(minimum wymagań)
1. Należy zgromadzić rodzinę.
2. Należy odczytac powyżej podane cytaty.
3. Należy odmόwić trzy podane modlitwy.
4. Należy wywiesić w domu dwa obrazki:
Złączonych Serc Jezusa i Maryi oraz
Maryi, Schronienia Świętej Miłości.

Modlitwa 1

Modlitwa 2
POWIERZENIE NASZYCH DOMÓW
MARYI, SCHRONIENIU ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI
Maryjo, Matko moja, Twierdzo Obronna - Ucieczko
Świętej Miłości – uświęć ten dom Świętą Miłością. Otwórz
każde z mieszkających tu serc do świętosci. Prowadź nas
drogą Świętej Miłości. Zwyciężaj każde zło, czy będzie ono
nieznaną siłą pośrόd tych ścian, kuszącym zwyczajem, czy
też dobrowolnym naszym przywiązaniem do występku.
Uczyń z tego domu sanktuarium Świętej Miłości. Amen

Modlitwa 3

KONSEKRACJA
DO PŁOMIENIA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI

KONSEKRACJA RODZIN
DO ZŁĄCZONYCH SERC JEZUSA I MARYI

Niepokalane Serce Maryi, pokornie proszę o
przyjęcie mego serca do Płomienia Świętej
Miłości, będącym duchowym schronieniem dla
całej ludzkości. Nie patrz na moje grzechy i
upadki, lecz pozwól mym niegodziwościom
spłonąć w tym Oczyszczającym Płomieniu.
Poprzez Swieta Milosc, pomóż mi zostać w tym
momencie uświęconym(ą) i we wszystkich moich
myslach, słowach i uczynkach kierowac sie do
Ciebie droga Matko.
Weź mnie i użyj gwoli Twego zadowolenia.
Pozwól mi być Twoim instrumentem na tym
świecie dla zwiększenia chwały Bożej i
zwycięskiego Twojego Królowania. Amen.

Najświętsze Złączone Serca Jezusa i Maryi, stanowicie
jedność dla celow zbawienia i świętości każdej duszy.
Poświęcamy Wam naszą rodzinę, oczekując z nadzieją
Waszego zwycięstwa tak w sercach naszych jak i na
całym świecie. Uznajemy doskonałość Waszego
Miłosierdzia w przeszłości, obfitość Waszych darów w
przyszłości i najwyższą suwerenność Świętej Woli Boga
Ojca w chwili obecnej. Pragniemy być częścią Waszego
tryumfującego Krolestwa od tego momentu przez nasze
“tak” powiedziane do Świętej i Bożej Miłości. Pragniemy,
z pomocą Waszej łaski, żyć w tym poświęceniu w każdej
chwili w przyszłości, tak, abyśmy zostali zjednoczeni w
tryumfie z Wami, drogie Złączone Serca Jezusa i Maryi.
Amen.

