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ŚLUBY KRÓLA JANA KAZIMIERZA 
 

I STANÓW RZECZYPOSPOLITEJ 
 

zaprzysiężone imieniem narodu 
 

przed cudownym obrazem N. P. Łaskawej w Katedrze Lwowskiej 
 

a dotyczące 
 

polepszenia doli ludu pracującego 
 

     oraz 
 

CZCI NAJŚW. PANNY JAKO KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 
 

do wykonywania których to ślubów każdy miłujący Boga i Ojczyznę przyczyniać się winien 
 

"Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza! 

Ja, Jan Kazimierz, z łaski Syna Twego, Króla królów, i Pana mego, i z Twego 

miłosierdzia król, upadłszy do stóp Twoich najświętszych, Ciebie za opiekunkę moją i za 

Królowę królestwa mojego obieram. I siebie i królestwo Polskie, księstwo Litewskie, 

Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflandzkie i Czernichowskie, wojska obydwu 

narodów i lud cały Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i litości w 

tym nieszczęśliwym i przykrym królestwa mojego stanie, przeciwko nieprzyjaciołom św. 

Rzymskiego Kościoła pokornie błagam. A że mnie wielkie dobrodziejstwa Twoje z całym 

narodem moim do nowego gorliwszego służenia Tobie pobudzają, więc przyrzekam też i na 

przyszłość w moim własnym, senatorów moich i ludów moich imieniu, Tobie najświętsza 

Panno i Synowi Twojemu Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi: że cześć i chwałę Twoją 

wszędzie i zawsze po całem królestwie mojem z największą usilnością pomnażać i 

utrzymywać będę. Obiecuję nadto i ślubuję, że jeżeli za wielowładną przyczyną Twoją, i 

wielkim Syna Twojego miłosierdziem, otrzymam zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi a 

osobliwie nad Szwedami, Twoją i Syna Twego cześć i chwałę wszędzie prześladującymi, i 

zupełnie zniszczyć usiłującymi, u Stolicy Apostolskiej starać się będę, aby ten dzień na 

podziękowanie za tę łaskę Tobie i Synowi Twemu corocznie jako uroczysty i święty na wieki 

obchodzono, i z biskupami królestwa mojego przyłożę starania aby to, co obiecuję, od ludu 

mojego dopełnione było. A ponieważ z wielkim bólem serca mego oczywiście widzę, że za 

łzy i uciśnienia ludzi wiejskiego stanu, w królestwie mojem, Syn Twój sprawiedliwy Sędzia 

świata, od siedmiu już lat, dopuszcza na królestwo moje kary powietrza, wojen i innych 

nieszczęść, przeto obiecuję i przyrzekam oprócz tego: iż ze wszystkiemi memi stanami po 

przywróceniu pokoju, użyję troskliwie wszelkich środków dla odwrócenia tych nieszczęść i 

postaram się, aby lud królestwa mojego od uciemiężenia i niesprawiedliwych ciężarów był 

oswobodzony. Uczyń to najmiłosierniejsza Pani i Królowo, abyś jako mnie i stanom moim 

najszczerszą dała chęć do uczynienia tych ślubów, tak też u Syna swego łaskę do ich 

wykonania uprosiła. Amen". 
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Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu 

Sercu Maryi. – Prymas Polski, kardynał August Hlond 

Jasna Góra, 8 września 1946 
 

Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta! 

 

Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę 

Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę 

dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem 

miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu 

poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, 

oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu 

Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego 

Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa. 

 

Pani i Królowo nasza! 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej 

świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud 

od grzechów i nieszczęść, a pasterza umocnij i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi 

polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw. Złącz go w 

zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i 

chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź 

Królową i Panią, natchnieniem i Patronką. 

 

Potężna Wspomożycielko Wiernych! 

 

Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem w dni 

prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne 

działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę 

powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym Słońce prawdy i podbij ich 

dusze czułością Twego Niepokalanego Serca. 

 

Władna świata Królowo! 

 

Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z 

udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. 

Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawdzie budowały swe życie. Daj wszystkim 

trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu. 
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Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. 

Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i 

Jego świętym królestwem. Amen. 

 

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu 

Sercu Jezusowemu 

wg św. Małgorzaty Marii Alacoque 

  Ja N. oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją 

osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki 

mojego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. 

Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku 

Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. 

Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za 

Opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i 

niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w 

godzinę mej śmierci. 

Bądź więc, o Serce pełne dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć 

ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. 

O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, gdyż wszystkiego się 

obawiam po mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej 

dobroci. 

Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. 

Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce, abym nigdy nie mógł zapomnieć 

o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię 

moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym szczęściem i najwyższą mą 

chwałą było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen. 

Tłumaczenie aktu poświęcenia zatwierdzone przez kardynała Adama Stefana Sapiehę, Księcia 

Metropolitę krakowskiego, dnia 13 października 1941. 
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Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusa 

Jasna Góra, 27 VII 1920 r. 

 

Najświętsze Serce Jezusa, oto my, biskupi polscy, zebrani u stóp Majestatu Twego, w 

Najświętszym Sakramencie ukrytego, poświęcamy siebie, duchowieństwo i wszystkich 

wiernych diecezji naszych, cały kraj i Ojczyznę naszą Twojemu Boskiemu Sercu.  

W chwili, gdy nad Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, 

wołamy jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo 

giniemy. I jak niegdyś wyciągnąwszy prawicę jednym słowem uspokoiłeś burzę, tak oddal, 

Panie, teraz od nas grożące nam niebezpieczeństwo.  

Wyznajemy wprawdzie w pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami 

zasłużyliśmy na Twoją karę – ale przez zasługi naszych świętych Patronów, przez krew 

męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, 

Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam 

darować nasze winy i przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas 

potęgą łaski Twojej wszechmocnej, z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z 

małodusznych mężnymi, i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej 

i nigdy Cię nie opuścili.  

A my, biskupi polscy, idąc śladem poprzedników naszych, którzy pierwsi uprosili 

zaprowadzenie Mszy św. do Twojego Serca, przyrzekamy Tobie, Najświętsze Serce Jezusa, 

w tej uroczystej chwili, że będziemy szerzyli wśród wiernych, a zwłaszcza w seminariach 

duchownych nabożeństwo do Boskiego Serca Twego i zachęcali rodziny, aby się poświęcały 

Twojemu Sercu. Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij nas, choć niegodnych, i pobłogosław 

nam, naszym diecezjom i całej naszej Ojczyźnie.  

Amen.  
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Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusa 

Mały Rynek w Krakowie, 3 VI 1921 r. 

Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie 

nasz Jezu Chryste!  

Oto staje u stóp Twoich w osobie swych pasterzy i w osobie pobożnych tych tłumów 

wierny naród polski, aby w starej królów naszych stolicy obwołać Cię uroczyście 

najwyższym swym Panem. Przyjąłeś z rąk naszych na widomy znak poddaństwa dźwigniętą 

z ofiar całej Polski świątynię: prosimy Cię, byś ten kościół w sercu Ojczyzny Sercu Twemu 

wzniesiony przyjął za tron królewski Twego wśród nas panowania.  

Wyznajemy bowiem przed niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba: 

wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów, masz do nas święte i nigdy niewygasłe 

prawa; wyznajemy za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym 

berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą a tak ciężko skołatanej Ojczyzny. Więc Panie 

nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na niegodność naszą i nędzę, ale w imię dobroci Serca 

Twego zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, co oddaje Ci 

się dziś i poświęca. Święć się wśród nas Imię Twoje! Przyjdź do nas słodkie i błogosławione 

królestwo Twoje!  

Niech ci, co rządzą, w Imię Twoje władzę sprawują; ustawy nasze niech będą 

świętego prawa Twego odbiciem; wojsko nasze niech pod Twym znakiem strzeże granic 

Ojczyzny; wiedza niech od Twej prawdy światła zapożycza i Ciebie publicznie niech 

wyznaje; życie nasze całe, i społeczne, i rodzinne, niech Twym duchem się napoi i na 

zasadach Twoich się oprze! Usuń spomiędzy nas to wszystko, co prawdzie i łasce Twojej się 

sprzeciwia, otwórz oczy zaślepionym, ulecz chore serca, obmyj to, co oczyszczenia 

potrzebuje, weź nas w opiekę przed wrogiem postronnym i przed naszą własną słabością, 

podbij nas pod świętą władzę Twej miłości, bo Twoi jesteśmy i do Ciebie należeć chcemy.  

Jak niegdyś Polska nasza, jedna z pierwszych, przed słodkim Sercem Twoim upadła w 

pokłonie, tak dziś oddajemy Ci cały nasz naród w zupełne i niepodzielne władanie, 

oddajemy Ci i poświęcamy jego miasta i wioski, jego prawa i zwyczaje, jego prace i trudy, 

jego potrzeby i jego nadzieje. Ufamy Ci i w imię tej ufności podnosimy głos uwielbienia, 

który niech płynie przez wszystkie ziemie polskie i znajdzie oddźwięk we wszystkich 

polskich sercach: Chwała niech Ci będzie, Królu wieków i najwyższy Panie naszej 
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Ojczyzny, Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje 

ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej ojczyzny.  

Amen. 

 

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusa 

28 X 1951 r. 

Akt dokonany w ostatnią niedzielę października w Święto Chrystusa Króla we wszystkich 

świątyniach kraju. 

  

Panie Jezu, my Naród Polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec nieba i ziemi 

wyznajemy: Tyś jest Bogiem naszym, Tyś Zbawicielem naszym, Tyś Królem naszym! 

Dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś Narodowi naszemu, 

a szczególniej za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w 

najcięższych nawet chwilach dziejowych! 

W dniu uroczystym dzisiejszym, wobec Maryi, świętej Rodzicielki Twojej a naszej 

serdecznej Matki i Królowej, wobec świętych Patronów naszych, całkowicie się oddajemy i 

poświęcamy Boskiemu Sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim! 

Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić 

Twego świętego Kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe kształtować według 

Twojej Ewangelii! 

O Najświętsze Serce Jezusa, pokornie Cię prosimy i błagamy, przyjmij nasze 

poświęcenie się Tobie, otocz nas swoją miłością i opieką, i tak nas prowadź przez dzieje, aby 

z ziemi polskiej po wszystkie czasy rozbrzmiewała cześć i chwała Twoja. 

Amen. 

 


