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Modlitwa zawierzenia 



„Miłujcie się!” jest pismem 
formacyjnym RCS, które regularnie 

publikuje artykuły, świadectwa i 
informacje dotyczące Ruchu. 



Modlitwę zawierzenia należy 
odczytać, by się włączyć do RCS, 
a potem powtarzać codziennie. 



Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie 
miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi 
z największych upadków i leczy najboleśniejsze 

rany. 

1) Dziękczynienie 



Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie 
miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi 
z największych upadków i leczy najboleśniejsze 

rany. 

1) Dziękczynienie 

To Bóg uczynił dla nas.  

Aby o tym pamiętać, musimy 

dbać o umocnienie wiary. 



Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie 
miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi 
z największych upadków i leczy najboleśniejsze 

rany. 

1) Dziękczynienie 

Słownik języka polskiego pod red. 

S. Szymczaka podaje, że wiara to 

jest ‘przeświadczenie, 

przekonanie, pewność, że coś jest 

prawdą’. 



Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie 
miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi 
z największych upadków i leczy najboleśniejsze 

rany. 

1) Dziękczynienie 

św. Paweł twierdzi, że wiara jest 

pewnością tego, czego nie widzimy, 

na podstawie tego, co możemy 

zobaczyć  

(Rz 8,24-25; 2Kor 5,6-8; 1Kor 15,17-20 

oraz Hbr 11) 



Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i 
ciało wraz ze swoją płciowością. 

2) Zawierzenie 



Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i 
ciało wraz ze swoją płciowością. 

2) Zawierzenie 

To muszę uczynić, by Bóg 

mógł działać w moim życiu. 



Przyrzekam nie podejmować współżycia 
seksualnego do czasu zawarcia sakramentu 

małżeństwa. 

3) Zobowiązanie 



Przyrzekam nie podejmować współżycia 
seksualnego do czasu zawarcia sakramentu 

małżeństwa. 

3) Zobowiązanie 

To jest normalne zachowanie 

każdego człowieka. 



Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie 
oglądać czasopism, programów ani filmów o 

treściach pornograficznych.  

3) Zobowiązanie 



Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie 
oglądać czasopism, programów ani filmów o 

treściach pornograficznych.  

3) Zobowiązanie 



Postanawiam nie kupować, nie czytać i nie 
oglądać czasopism, programów ani filmów o 

treściach pornograficznych.  

3) Zobowiązanie 

Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy 

cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym 

walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia 

warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy 

złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się 

przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl 

do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi  

(2Kor 10,3-5). 



Dziewczęta dodają: »Postanawiam ubierać się 
skromnie i w żaden sposób nie prowokować  

u innych pożądliwych myśli czy pragnień«.  

3) Zobowiązanie 



Dziewczęta dodają: »Postanawiam ubierać się 
skromnie i w żaden sposób nie prowokować  

u innych pożądliwych myśli czy pragnień«.  

3) Zobowiązanie 

A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy  

na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią 

cudzołóstwo w sercu swoim (2Kor 10,3-5). 

Nie podobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz 

biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by 

było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na 

szyi jego, a jego wrzucono do morza (Łk 17,1-2) 



Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na 
modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym 

przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 

3) Zobowiązanie 



Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na 
modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym 

przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 

3) Zobowiązanie 

I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść 

za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze 

krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie 

(Łk 17,1-2) 



Postanawiam regularnie przystępować do 
sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu 

i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. 

3) Zobowiązanie 



Postanawiam regularnie przystępować do 
sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu 

i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. 

3) Zobowiązanie 

Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym 

ciele waszym, abyście nie byli posłuszni 

pożądliwościom jego, i nie oddawajcie członków 

swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale 

oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych  

z martwych, a członki swoje Bogu na oręż 

sprawiedliwości (Rz 6,12-13). 



Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad 
sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania 

moich pobudzeń seksualnych i emocji. 

4) Prośba 



Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, 
abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) 
wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności 

alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, 
aby w moim życiu najważniejsza była miłość. 

5) Prośba z zobowiązaniem 



Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, 
abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) 
wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności 

alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, 
aby w moim życiu najważniejsza była miłość. 

5) Prośba z zobowiązaniem 

Nie musi to być całkowita abstynencja, 

ale unikanie zniewolenia. 



Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, 
abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) 
wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności 

alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, 
aby w moim życiu najważniejsza była miłość. 

5) Prośba z zobowiązaniem 

Alkohol może prowadzić do grzechu: 

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik 

wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew 

ryczący, szukając kogo by pochłonąć  

(1P 5,8) 



Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, 
abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) 
wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności 

alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, 
aby w moim życiu najważniejsza była miłość. 

5) Prośba z zobowiązaniem 

Alkohol przeszkadza w dawaniu świadectwa: 

Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w 

niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż 

to może znaczyć? Inni zaś drwiąc, mówili: 

Młodym winem się upili (Dz 2,12-16) 



Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, 
abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) 
wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności 

alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, 
aby w moim życiu najważniejsza była miłość. 

5) Prośba z zobowiązaniem 

Alkohol przeszkadza Duchowi Świętemu: 

I nie upijajcie się winem, które powoduje 

rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha  

(Ef 5,18) 



Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami 
wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. 

5) Prośba z zobowiązaniem 



Za bł. Janem Pawłem II pragnę całkowicie 
zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W 
Twoim Niepokalanym Sercu składam całego 

(całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój 
krok, każdą chwilę swojego życia.  

5) Prośba z zobowiązaniem 



Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar 
czystego serca.  

5) Prośba z zobowiązaniem 



Amen! 

6) Przypieczętowanie 
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Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, 
bądźcie mężni i umacniajcie się! (1Kor 16,13) 
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