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O Trójjedyny Boże, oto oddaję się Tobie w niewolę
miłości poprzez Maryję Niepokalaną. Zgadzam się na
wszelkie cierpienie, jakie na mnie ześlesz, oraz
wszelkie przeżycia. Niech nic nie znaczę od tej chwili,
a Ty Sam posługuj się mną od tej pory. Oto będąc w
pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym, wyrażam
moją zgodę na zawarcie Świętej Unii z Bogiem Ojcem,
Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym, oraz
oddanie się całkowite i nieodwracalne w wieczną
Niewolę Trójcy Przenajświętszej poprzez Niepokalaną.
Ty Sam wydawaj dla mnie odpowiednie dyspozycje.
Powierzam się cały Twoim Świętym Osobom Bożym
na całą wieczność. Prowadź mnie, kieruj mną, według
Twojej Woli tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Chcę
być doskonałym narzędziem w Twoim Świętym Ręku.
Oddaję Ci Trójco Święta poprzez Niepokalaną
wszystkie moje modlitwy całego mojego życia,
wszystkie cierpienia, wynagrodzenia, ekspiacje, całą
moją duszę i cale moje ciało na wieczność. Zechciej
przyjąć o wieczny Boże moją osobę w darze do
wiecznej dyspozycji. Oto niewolnik twój o Panie, czeka
na polecenia i rozkazy, niech się stanie we wszystkim
Boża Wola nade wszystko. Amen.
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