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Akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie powstał na okoliczność zbliżającego się Jubile-
uszu objawień na Rue du Bac w Paryżu. Jest on aktem zawierzenia Maryi Rodziny św. Win-
centego a Paulo, ale również wszystkich, którzy wyrażają taką wolę.

Matko Boga, Niepokalana Maryjo!

W oczekiwaniu Jubileuszu 200. rocznicy Twojego nawiedzenia Rodziny św. Wincen-
tego a Paulo, my, jego synowie i córki [oraz wierni zgromadzeni z nami], zawierzamy Tobie
samych siebie, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, nasze radości i cierpienia, modlitwy
i podejmowane  prace.  Ochoczym sercem  oddajemy  się  pod  Twoją  macierzyńską  opiekę.
Jak roztoczyłaś ją nad swym Synem, Jezusem, podczas Jego ziemskiego życia, tak roztaczaj
ją również nad nami, swoimi nowymi dziećmi. Takimi staliśmy się z woli Twego umierające-
go Syna, który z krzyża powierzył Ci odkupiony przez siebie rodzaj ludzki w słowach wypo-
wiedzianych o apostole Janie: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26). Od tamtego momentu
stałaś się nam matką i jesteś nią stale. Nosisz zaszczytny tytuł Matki odkupionych.

Pozostawiamy Ci, Maryjo, całkowitą swobodę w dysponowaniu nami dla zbawienia naszego
oraz naszych braci i sióstr. Pragniemy czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Uznając naszą małość i niemoc, liczymy na Twoją macierzyńską pomoc. W trudnych czasach
pragniemy trwać w wierze i wspomagać Cię w Twojej wstawienniczej modlitwie za ludzko-
ścią. Taką ukazałaś się św. Katarzynie Labouré w wizji ze złotym globem w dłoniach i taką
pragniemy Cię czcić i wspomagać w Twojej misji względem świata.

Na drogę ku Jubileuszowi 2030 roku prosimy, Maryjo, wyproś nam łaski, których potrzebuje-
my, aby wywiązać się z zadania,  jakie  powierzyłaś Rodzinie św. Wincentego. A jest  nim
ogłosić światu przesłanie zawarte na Cudownym Medaliku, czyli Twoją czystość, która prze-
raża moce piekielne, Twoją matczyną opiekę, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, Two-
je zjednoczenie z Synem, które jest naszym wywyższeniem i chlubą. Pragniemy mieć w życiu
ten jeden cel: żyć i pracować dla Tego, który pierwszy nas umiłował i samego siebie wydał za
nas. Podaj nam, Matko, pomocną dłoń! Przeprowadź bezpiecznie przez ciemną dolinę docze-
sności i pomóż wejść wraz z innymi do szczęśliwej wieczności.

My, synowie i córki św. Wincentego a Paulo [oraz wierni zgromadzeni z nami], zawierzamy
się dzisiaj Tobie, Najświętsza Panno, i wołamy: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za
nami, którzy się do Ciebie uciekamy” (wszyscy powtarzają). Amen.

Po akcie zawierzenia celebrans lub przewodniczący modlitwie może w imieniu zgromadzo-
nych wykonać przed figurą Niepokalanej gest dziecięcego oddania się w Jej opiekę (pokłonić
się, ucałować Jej dłoń czy wykonać inny gest).


