VIGNING TILL JESU HELIGA HJÄRTA

VIGNING TILL JESU HELIGA HJÄRTA

Jag skänker och viger åt dig vår Herres Jesu

Jag skänker och viger åt dig vår Herres Jesu

Kristi heliga hjärta, min person, mitt liv, mina

Kristi heliga hjärta, min person, mitt liv, mina

gärningar, mina svårigheter och lidanden för

gärningar, mina svårigheter och lidanden för

att i all framtid med allt vad jag är och äger

att i all framtid med allt vad jag är och äger

endast ära, älska och förhärliga dig.

endast ära, älska och förhärliga dig.

Det är mitt fasta beslut att helt tillhöra dig, att göra

Det är mitt fasta beslut att helt tillhöra dig, att göra

allt av kärlek till dig och att av hela mitt hjärta avhålla mig från allt ont. Jag

allt av kärlek till dig och att av hela mitt hjärta avhålla mig från allt ont. Jag

väljer dig därför till målet för min kärlek, till mitt livs beskyddare, till

väljer dig därför till målet för min kärlek, till mitt livs beskyddare, till

garanten för min frälsning, till hjälp mot min svaghet, till gottgörelse

garanten för min frälsning, till hjälp mot min svaghet, till gottgörelse

för mitt livs alla synder och till en säker tillflyktsort i min sista timma.

för mitt livs alla synder och till en säker tillflyktsort i min sista timma.

Heliga hjärta, fullt av godhet och mildhet, var mitt försvar hos Gud,

Heliga hjärta, fullt av godhet och mildhet, var mitt försvar hos Gud,

den himmelske Fadern, och ta bort hans vredes rättvisa straff från

den himmelske Fadern, och ta bort hans vredes rättvisa straff från

mig.

mig.

Heliga hjärta, fullt av kärlek, till dig sätter jag allt mitt hopp.

Heliga hjärta, fullt av kärlek, till dig sätter jag allt mitt hopp.

Jag är rädd för min svaga och syndiga vilja, men hoppas allt av din godhet.

Jag är rädd för min svaga och syndiga vilja, men hoppas allt av din godhet.

Utplåna därför hos mig allt som kan misshaga dig eller stå dig emot.

Utplåna därför hos mig allt som kan misshaga dig eller stå dig emot.

Må din rena kärlek genomtränga mitt hjärta, så att jag aldrig kan

Må din rena kärlek genomtränga mitt hjärta, så att jag aldrig kan

glömma dig eller skiljas från dig.

glömma dig eller skiljas från dig.

För din oändliga godhets skull ber jag dig att du skriver mitt namn i

För din oändliga godhets skull ber jag dig att du skriver mitt namn i

ditt hjärta, för jag vill att hela min lycka och min ära ska vara att leva

ditt hjärta, för jag vill att hela min lycka och min ära ska vara att leva

och dö i din tjänst.

och dö i din tjänst.

Amen.

Amen.

