MILLENIJNY AKT ODDANIA POLSKI W MACIERZYŃSKĄ
NIEWOLĘ MARYI MATKI KOŚCIOŁA, ZA WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA
CHRYSTUSOWEGO
Jasna Góra, 3 V 1966 roku
(Fragment)

Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani
nasza Jasnogórska, dana nam jako pomoc ku obronie Narodu
polskiego! (…) Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą,
macierzyńską niewolę miłości, wszystkie dzieci Boże ochrzczonego
Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i
w Ojczyźnie naszej, ku rozszerzaniu się Królestwa Chrystusowego na
ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę,
umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród Polski, żyjący w Kraju i poza
jego granicami.
Odtąd Najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas
Polaków jako Naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie
w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego, któremu zawdzięczamy
światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z
nami co chcesz! Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby
tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary
świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością;
bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico
Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła
Powszechnego – ku budowaniu Ciała Chrystusowego na ziemi! Dla
tego celu pragniemy odtąd żyć, jako Naród katolicki, przez pracę ku
chwale Bożej i dla dobra Ojczyzny doczesnej. Oddani Tobie w niewolę,
pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym
i narodowym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która
jest samą Miłością.
Oddając się Tobie za Kościół, który jest żyjącym i obecnym
w świecie współczesnym Chrystusem, wierzymy, że przez Twoje ręce
oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi.
Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy
Kościołowi świętemu wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską
opiekę
na
nowe
Wiary
Tysiąclecie.
Panno
Chwalebna
i Błogosławiona. Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i
złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

