
AKT ZAWIERZENIA RODZINY SZKÓŁ   
NOSZĄCYCH  IMIĘ JANA PAWŁA II MATCE BOŻEJ 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko..." 

My, dzieci Rodziny Szkół Błogosławionego Jana Pawła II, przychodzimy do Ciebie, Matko 
Chrystusa i Matko Kościoła. Matko wiary, nadziei i miłości. Przynosimy Tobie całą naszą 
młodość. 

Przychodzimy do Ciebie Matko Boga, Matko życia, Matko Pięknej Miłości. 

Przychodzimy tutaj, gdzie od wieków ludzie przychodzili do Ciebie po wolność i przy 
Tobie - nawet w niewoli - czuli się wolnymi. Dziś ten Twój dom stał się domem nas 
wszystkich – dzieci Papieża Polaka. 

Przychodzimy do Ciebie jako do naszej Matki i przez Twoje pośrednictwo prosimy 
Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę i nadzieję. Ty, Matko, znasz nasze 
ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłość i możliwości. 
Spraw, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nas. 

"Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona..." 

Nosimy w sobie wielkie pragnienia. Chcemy żyć dla Chrystusa. Zwracamy się do Ciebie, 
najpewniejsza Przewodniczko na ludzkich drogach... Pomóż nam pokonać wszelką 
beznadziejność. Pozwól nam być silniejszymi niż wszystko, co zdaje się nas osaczać. Nasza 
codzienność jest różna,  pomóż nam być sobą. 

Powierzając Tobie to, co w nas najlepsze i zdrowe, powierzamy Ci się także z tym, 
co w nas zagrożone od wewnątrz i od zewnątrz. Maryjo, rozpal w naszych sercach wielkie 
pragnienia dobra i świętości, które do ostatniej chwili rozgrzewały serce naszego 
ukochanego Patrona Błogosławionego Jana Pawła II. Matko Nasza, dziękujemy 
za wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II. 

"O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem 
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj". 

Naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić 
ku Twojemu Synowi, tak jak czynił to Błogosławiony Jan Paweł II. Prowadź nas do Twego 
Syna. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku 
innym ludziom, może bardziej biednym i samotnym niż każdy z nas. 

My nauczyciele, rodzice i dzieci Zespołu Szkół w Ulanie – Majoracie,  Diecezja Siedlecka 
stajemy dzisiaj u Twych stóp, aby w imieniu wszystkich, tak licznie tu zgromadzonych, 
prosić Cię, spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zadaniami. Cała współczesna 
rzeczywistość czeka na swoją pełną ewangelizację. Pragniemy żyć - każdy na swój sposób, 
będąc misjonarzami tego dzieła - wspólnie z Chrystusem uświęcać i przemieniać ten świat. 

Do Syna swego nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Jemu nas polecaj.                          
Jemu nas oddawaj... Amen. 

Częstochowa, dnia 5 października 2011 r. 


