AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
W NASZYM ZGROMADZENIU

Matko Najświętsza, Oblubienico Ojca Przedwiecznego, Maryjo, Królowo Polski,
Matko Zgromadzenia i moja.
Klękam przed Tobą, Pani i Matko moja, by oddać się Tobie na zawsze, być Twoim
prawdziwym dzieckiem, Twoją chlubą, a przez Ciebie, chwałą Ojca Przedwiecznego.
Pani moja i Matko moja. Przejęty głębokim żalem, pokornie staję przed Tobą. Czyż
bowiem przez całe moje życie nie sprawiałem Tobie zawodu? Jakże często raniłem Twoje
Serce, stając się niewierny łaskom Twego Niepokalanego Serca, ulegając pożądliwościom i
dając posłuch osobistym ambicjom. A ileż razy byłem głuchy i oporny na natchnienia łaski?
Zdaję więc sobie sprawę, że gdybyś Ty nie była Matką Miłości i miłosierdzia, byłbym
zostawiony jedynie własnej niemocy i rozpaczy.
Mam jednak tę pokrzepiającą pewność, że Ty jesteś Matką najlepszą i
najmiłosierniejszą, że Ty pokornym i skruszonym przebaczasz. Dlatego z żywą i radosną
ufnością oddaję się Tobie i mam niezłomną nadzieję, że z Twojej łaski zdołam nie tylko
wynagrodzić przeszłość, ale i przyczynić się do podniesienia Twojej czci i chwały.
Dlatego też, Pani i Matko moja, oddaję Twojej szczególnej trosce naszą Polską
Prowincję, by z Twoją pomocą mogła rozwijać piękny i szczytny program Zgromadzenia.
Przyczyń się nadto, by nasze Zgromadzenie spod znaku Chrystusa
Zmartwychwstałego, otoczone Twoją macierzyńską troską, zdążało zawsze do Syna Twego i
by przez Ciebie, nową Ewę, Matkę żyjących, nowe w nim życie według Boga się pomnażało i
Królestwo Chrystusowe na ziemi się rozszerzało.
Wreszcie, ośmielam się prosić Ciebie, Matko Miłości, o macierzyńską opiekę nad
Kościołem, zwłaszcza w naszej Ojczyźnie. Naród bowiem z wiarą patrzy na Ciebie, jako
swoją Gwiazdę Przewodnią; w Tobie pokłada nadzieję, z Tobą zdąża ofiarnie ku przyszłości.
Przeto Matko Miłości i Miłosierdzia, zaprowadź nas do Królestwa Syna Twego Jezusa
Chrystusa Zmartwychwstałego. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akt ten jest modlitwą ułożoną przez Zmartwychwstańców w oparciu o zapiski ojca Piotra
Semenenki CR zamieszczone w jego Dzienniku, oraz Konstytucjach.
[Ceremoniał Zakonny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego
Jezusa Chrystusa, wydanie studyjne, Kraków 2010, ss. (116)-(117)]

