AKT ZAWIERZENIA
SIEBIE I ANGLII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
„Na podstawie modlitwy Erasmusa z 1532 roku; Zawierzenia Anglii Matce Bożej z 1893 roku; Modlitwy za Anglię, Aktu
Zawierzenia Kardynała Griffina z 1948 roku; Aktu Zawierzenia Św. Jana Pawła II z 1982 roku”.

Modlitwa
O Najświętsza Maryjo Panno, matko Boga oraz nasza najłagodniejsza Królowo i Matko, racz spojrzeć z litością na Anglię,
Twoje Wiano oraz na wszystkich jej mieszkańców pokładających w Tobie wielką nadzieję.
Odpowiedź
My, Twoi wierni poddani, zgromadzeni tutaj, ofiarujemy Ci tę ziemię. Kiedyś była Twoja, wszyscy jej mieszkańcy byli
Twoimi dziećmi, a Ty byłaś czczona w całej Anglii jako jej Obrończyni i Królowa. Pragniemy ponownie zawierzyć Tobie
Maryjo, Twojej macierzystej opiece tę ziemię jako Twoje wiano.

Modlitwa
Dzięki Tobie, Jezus stał się naszym Zbawicielem, nadzieja została dana światu, a On dał nam Ciebie, abyśmy nigdy nie
zwątpili.
Odpowiedź
Tobie zawierzamy Kościół Święty, którego jesteś Matką. Ty, która stałaś się opiekunką pielgrzymów, pocieszycielką w
wysiłkach i trudach. Ty, która zawsze będziesz symbolem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, zaprowadź wszystkich
ludzi do Pana naszego jedynego. Matko ludzkiego rodu z ufnością zawierzamy wszystkie narody z ich nadziejami i
obawami. Niech nigdy nie zagaśnie Twa prawdziwa mądrość. Prowadź nas drogą wiary i pokoju na spotkanie z
Chrystusem, jedyną i prawdziwą Drogą życia.

Modlitwa
Matko Bolesna, błagaj za nami, Twymi dziećmi, które przyjęłaś i przygarnęłaś u stóp Krzyża.
Odpowiedź
Módlmy się, Święta Boża Rodzicielko, o nawrócenie serc ludu Anglii, uzdrowienie chorych, pocieszenie strapionych,
pokutę grzeszników oraz wieczny spoczynek dla zmarłych. Królowo Pokoju, módl się za nami i obdarz nas pokojem, za
którym tęsknią wszystkie narody, prosimy o pokój w prawdzie, sprawiedliwości i miłości w Chrystusie Panu. Prosimy,
obdarz pokojem cały naród oraz wszystkie dusze, gdyż zwycięstwo Królestwa Bożego jest zawarte w pokoju.

Modlitwa
Prosimy, wstawiaj się za nami i naszymi braćmi, abyśmy się mogli wszyscy Zjednoczyć w prawdziwej owczarni naszego
Pasterza, namiestnika Pana Boga Naszego, Syna Jego jedynego.

Odpowiedź
Niech Twoja modlitwa przywróci w tym kraju pełnię świetności wiary. Niech Twoje wstawiennictwo prowadzi nas do
bliższego zjednoczenia z Twoim Boskim Synem. Ofiarujemy Ci wszystkich mieszkańców Anglii, a w szczególności tych,
którzy Cię znają niewiele lub wcale. Niech wszyscy w naszym kraju poznają poprzez Słowo Boże, Jezusa Chrystusa,
naszego jedynego Zbawiciela.

Modlitwa
Módl się za nami, nasza droga Matko, abyśmy wszyscy dostąpili zaszczytu oglądania Pana Boga naszego Jedynego i
znaleźli miejsce w niebie w domu Jego.
Odpowiedź
My, którzy podążamy za Twoim Synem, prosimy, abyśmy się stali żywym świadectwem i wydali owoce jego nauki w
naszym świecie, gdzie każde ludzkie życie jest cenne, każde stworzenie Boże szanowane i pielęgnowane, abyśmy
wszyscy mogli korzystać hojnie z daru Miłości, nadanego nam przez Boga.

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
O Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, nasza najłagodniejsza Królowo i Matko, spójrz z litością na Anglię, Twoje
Wiano, na nas wszystkich, pokładających nadzieję i ufność w Tobie. Podarowałaś nam Jezusa, naszego Zbawiciela i
naszą nadzieję, to Ten, który został ofiarowany światu i który ofiarował nam Ciebie, tym samym wlewając jeszcze
więcej nadziei w serca nasze. Matko Bolesna, błagamy, wstaw się za nami, Twoimi dziećmi, które przyjęłaś i
przygarnęłaś u stóp Krzyża. Prosimy, wstaw się za nami i naszymi niewiernymi braćmi abyśmy się mogli wszyscy
zjednoczyć w prawdziwej owczarni naszego Pasterza, namiestnika Pana Boga naszego, Syna jego jedynego. Módl się za
nami wszystkimi droga Matko, abyśmy poprzez wiarę oraz dobre uczynki, zasłużyli wszyscy na wieczną radość i miejsce
w domu Pana naszego Niebieskiego.
AMEN

