
AKT POŒWIÊCENIA NIEPOKALANEMU SERCU NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY
O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy siê do Ciebie w tej godzinie cierpienia.
Jesteœ nasz¹ Matk¹, mi³ujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed
Tob¹ ukryte. Matko mi³osierdzia, tak wiele razy doœwiadczyliœmy Twojej
opatrznoœciowej czu³oœci, Twojej obecnoœci, która przywraca nam pokój, poniewa¿ Ty
zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Ksiêcia Pokoju.
My jednak zgubiliœmy drogê do pokoju. Zapomnieliœmy o nauce p³yn¹cej z tragedii
minionego wieku, o poœwiêceniu milionów poleg³ych podczas wojen œwiatowych.
Zlekcewa¿yliœmy zobowi¹zania podjête jako Wspólnota Narodów i wci¹¿ zdradzamy
marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi m³odych. Staliœmy siê chorzy z
chciwoœci, zamknêliœmy siê w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliœmy, by
sparali¿owa³y nas obojêtnoœæ i egoizm. Woleliœmy lekcewa¿yæ Boga, ¿yæ w naszym
fa³szu, podsycaæ agresjê, niszczyæ ¿ycie i gromadziæ broñ, zapominaj¹c, ¿e jesteœmy
opiekunami naszego bliŸniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnê
rozszarpaliœmy ziemski ogród, grzechem zraniliœmy serce naszego Ojca, który
pragnie, abyœmy byli braæmi i siostrami. Staliœmy siê obojêtni na wszystkich i wszystko
z wyj¹tkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!
W nêdzy grzechu, w naszych trudach i s³aboœciach, w tajemnicy nieprawoœci z³a i
wojny, Ty, Najœwiêtsza Matko, przypominasz nam, ¿e Bóg nas nie opuszcza, ale wci¹¿
patrzy na nas z mi³oœci¹, pragn¹c nam przebaczyæ i nas podnieœæ. To On da³ nam
Ciebie, a Twoje Niepokalane Serce uczyni³ schronieniem dla Koœcio³a i ludzkoœci. Z
Bo¿ej dobroci jesteœ z nami i przeprowadzasz nas z czu³oœci¹ nawet przez najbardziej
skomplikowane dziejowe zakrêty.

Zatem uciekamy siê do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umi³owane
dzieci, które w ka¿dym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachêcasz do nawrócenia.
W tej mrocznej godzinie przyjdŸ nam z pomoc¹ i pociesz nas. Powtarzaj ka¿demu z
nas: „Czy¿ oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozpl¹taæ pêta naszego
serca i wêz³y naszego czasu. W Tobie pok³adamy nadziejê. Jesteœmy pewni, ¿e Ty,
zw³aszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi proœbami i przychodzisz nam z
pomoc¹.

Tak w³aœnie uczyni³aœ w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszy³aœ godzinê dzia³ania
Jezusa i zapowiedzia³aœ Jego pierwszy znak w œwiecie. Gdy uczta zamieni³a siê w
smutek, powiedzia³aœ Mu: „Nie maj¹ wina” (J 2,3). O Matko, raz jeszcze powtórz to
Bogu, bowiem dziœ zabrak³o nam wina nadziei, zniknê³a radoœæ, rozmy³o siê
braterstwo. Zagubiliœmy cz³owieczeñstwo, zmarnowaliœmy pokój. Staliœmy siê zdolni
do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jak¿e pilnie potrzebujemy Twojej
matczynej interwencji.

Przyjmij wiêc, o Matko, to nasze b³aganie.
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byœmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
Ty, Ziemio nieba, zaprowadŸ w œwiecie Bo¿¹ zgodê.



Ugaœ nienawiœæ, usuñ pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.
Uwolnij nas od wojny, zachowaj œwiat od zagro¿enia nuklearnego.
Królowo Ró¿añca Œwiêtego, rozbudŸ w nas pragnienie modlitwy i mi³oœci.
Królowo rodziny ludzkiej, wska¿ narodom drogê braterstwa.
Królowo pokoju, wyjednaj œwiatu pokój.

Niech Twój p³acz, o Matko, poruszy nasze zatwardzia³e serca. Niech ³zy, które za nas
przela³aœ, sprawi¹, ¿e znów zakwitnie owa dolina, któr¹ wysuszy³a nasza nienawiœæ. I
choæ nie milknie zgie³k broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech
Twoje matczyne d³onie bêd¹ ukojeniem dla tych, którzy cierpi¹ i uciekaj¹ pod ciê¿arem
bomb. Niech Twoje macierzyñskie objêcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do
opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolej¹ce Serce poruszy nas
do wspó³czucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranion¹ i odrzucon¹
ludzkoœci¹.

Œwiêta Bo¿a Rodzicielko, gdy sta³aœ pod krzy¿em, Jezus, wskazuj¹c na ucznia obok
Ciebie, powiedzia³ Ci: „Oto syn Twój” (J 19,26). W ten sposób zawierzy³ Tobie
ka¿dego z nas. Nastêpnie do ucznia, do ka¿dego z nas, rzek³: „Oto Matka twoja” (w.
27). Matko, chcemy Ciê teraz przyj¹æ w naszym ¿yciu i w naszej historii. W tej godzinie
ludzkoœæ, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tob¹ pod krzy¿em. I potrzebuje
zawierzyæ siê Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poœwiêciæ siê Chrystusowi. Naród
ukraiñski i naród rosyjski, które czcz¹ Ciê z mi³oœci¹, uciekaj¹ siê do Ciebie, a Twoje
Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesi¹tkowanych przez wojnê, g³ód,
niesprawiedliwoœæ i nêdzê.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyœcie zawierzamy i poœwiêcamy Twojemu
Niepokalanemu Sercu siebie samych, Koœció³ i ca³¹ ludzkoœæ, a zw³aszcza Rosjê i
Ukrainê. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnoœci¹ i mi³oœci¹; spraw, aby
usta³y wojny, i zapewnij œwiatu pokój. Niech „tak”, które wyp³ynê³o z Twojego Serca,
otworzy bramy dziejów dla Ksiêcia Pokoju; ufamy, ¿e poprzez Twoje Serce nastanie
jeszcze pokój. Tobie wiêc poœwiêcamy przysz³oœæ ca³ej rodziny ludzkiej, potrzeby i
oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje œwiata.

Niech za Twoim poœrednictwem Bo¿e Mi³osierdzie rozleje siê na ziemiê i niech s³odki
rytm pokoju na nowo kszta³tuje nasze dni. Niewiasto, któraœ powiedzia³a Bogu „tak” i
na któr¹ zst¹pi³ Duch Œwiêty, przywróæ poœród nas Bo¿¹ harmoniê. O¿yw nasze
osch³e serca, Ty, któraœ jest „¿yw¹ nadziei krynic¹”. Ty, któraœ utka³a cz³owieczeñstwo
Jezusa, uczyñ nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierza³aœ nasze drogi,
prowadŸ nas drogami pokoju. Amen.




