
AKT WYNAGRODZENIA SERCU JEZUSA  

Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego 
uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak mało 
kochany, często wzgardzony i zapomniany. My, przy-
należący do Apostolstwa Modlitwy, pragniemy kochać 
Ciebie i we wszelki dostępny nam sposób współpraco-
wać z Tobą w dziele zbawienia świata. . 

Aby wynagrodzić Twemu Sercu za obojętność, 
zniewagi, nienawiść do Ciebie i do Twego Krzyża, 
za brak miłości, deprawacje i krzywdy czynione bliź-
nim, chcemy jeszcze gorliwiej i wierniej służyć Tobie 
w Kościele, naśladując Twą miłość do Ojca i do wszyst-
kich ludzi według wzoru, jaki nam zostawiłeś w swym 
świętym Sercu. 

Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach 
i w naszym działaniu! Bądź jedyną mądrością, mocą 
i męstwem w naszym apostolskim trudzie! 

Przez pośrednictwo Maryi, Matki Niepokalanej, pro-
simy Cię o dar Ducha Świętego oraz o łaskę uświęcenia 
nas w Twojej Prawdzie. 

Przyjdź, Panie Jezu! Niech ogarnie nas miłość Twego 
Serca. Amen. 

Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy 

ul. Kopernika 26,31-501 Kraków 
czynny: wtorek, środa, czwartek od 15°° do 17°° 

tel. 12421 8141 
e-mail: am(S ampolska.co 

www.ampolska.co 
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Intencje powierzone 

Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka 

na rok 2020 

MODLITWA 
CODZIENNEGO OFIAROWANIA 

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy: moje 
modlitwy, myśli, słowa, czyny, radości i cierpienia. 

Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem 
Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa 
się Tobie w ofierze dla zbawienia świata. 

Niechaj Duch Święty, który prowadził Jezusa, bę-
dzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą, bym 
mógł świadczyć o Twojej miłości. 

Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię 
szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty 
poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc. 
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STYCZEŃ - Intencja ewangelizacyjna: – Promocja pokoju w świecie 

 Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych 
religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i 
sprawiedliwość w świecie. 
 

LUTY  Intencja powszechna: – Usłyszeć wołanie migrantów 

 Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w 
ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany 
oraz wzięty pod uwagę. 
 

MARZEC- Intencja ewangelizacyjna: – Katolicy w Chinach 

 Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność 
Ewangelii i wzrastał w jedności. 

 

KWIECIEŃ- Intencja powszechna: – Wyzwolenie od uzależnień 

 Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem 
uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone 
opieką. 

 

MAJ   Intencja ewangelizacyjna: – Za diakonów 

 Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli 
znakiem ożywiającym dla całego Kościoła. 

 

CZERWIEC  Intencja ewangelizacyjna: – droga serca 

 Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, 
pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. 
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LIPIEC  Intencja : powszechna  – Nasze rodziny 

  Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, 

szacunek oraz rada. 

 

SIERPIEŃ  Intencja ewangelizacyjna: – Świat morza 

 Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na 
morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny. 

  

WRZESIEŃ  Intencja powszechna: – Szacunek dla zasobów planety 

 Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale 
dzielone w sposób uczciwy i z 
poszanowaniem. 

 

PAŹDZIERNIK  Intencja ewangelizacyjna: – Misja świeckich w 

Kościele 

 Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy 
chrztu w większym stopniu byli 

włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół. 

LISTOPAD  Intencja powszechna: – Sztuczna inteligencja 

 Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej 
inteligencji zawsze pozostawał w 
służbie ludzkiego istnienia. 

GRUDZIEŃ  Intencja ewangelizacyjna: – Za życie modlitwy 

 Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem 
Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i 
przez życie modlitwy. 
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