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Matko Kalwaryjska, spraw, „abyśmy byli między sobą jedno –
i z Tobą”.

„Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”

Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.

Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.

Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.

Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.

Wyrzuconym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.

Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.

Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna

w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,

aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.

Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,

abym wypełnił do końca misję,
którą mi zlecił Zmartwychwstały.

Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; 
Tobie zawierzam losy Kościoła; 

Tobie polecam mój naród; 
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: 

Totus Tuus, Maria! 
Totus Tuus. Amen.



AKT ZAWIERZENIA ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
KALWARYJSKIEJ MATCE ZAWIERZENIA

PODCZAS KORONACJI PAPIESKIMI KORONAMI
PRZEZ ARCYBISKUPA DR. WACŁAWA DEPO

METROPOLITĘ CZĘSTOCHOWSKIEGO
Kalwaria w Praszce, 12 IX 2015

Bogurodzico Dziewico Maryjo, Kalwaryjska Matko Zawierzenia, jesteśmy przy Tobie jako wspólnota Kościoła Częs- 
tochowskiego – szczególnie Ci bliska – umiłowana i powołana do szczególnej miłości i służby Tobie na Ziemi Polskiej.  
Wzrastaliśmy przez mijające 90-lecie w Twojej szkole, ucząc się od Ciebie zawierzenia Bogu w każdym czasie 
i w każdej sytuacji oraz przyjmowania miłosiernych planów Jego Opatrzności. Prowadzeni przez „człowieka za-
wierzenia” –  św. Jana Pawła II i naszych Pasterzy: biskupów i prezbiterów, szliśmy ufnie polską drogą maryjną, 
odkrywając coraz bardziej maryjny charyzmat naszej wspólnoty diecezjalnej. 

Wraz z Tobą przeżywaliśmy tajemnice radosne, świetliste, bolesne i chwalebne Twojego Syna w zmiennych 
i przełomowych uwarunkowaniach społecznych i politycznych. Wytrwaliśmy w wierze w Ewangelię, w której zo-
staliśmy ochrzczeni, stojąc wraz z Tobą pod Krzyżem Twojego Syna i zachowując jedność z Kościołem i naszymi 
Pasterzami. 

Dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń dla wiary na nowym etapie naszej historii, pragniemy ponowić 
wszystkie akty zawierzenia i oddania się Tobie, jakie składaliśmy w przeszłości. Chcemy jednocześnie dołożyć ten 
nowy akt jeszcze bardziej świadomego, całkowitego i radykalnego zawierzenia się Tobie jako najbardziej właści-
wy sposób zabezpieczenia i obrony skarbu wiary w naszych sercach. Staję więc przed Tobą jako pasterz Twojego 
Maryjnego Kościoła częstochowskiego i w imieniu moich współbraci w biskupstwie, moich braci prezbiterów, 
diakonów, wszystkich osób konsekrowanych, a zwłaszcza w imieniu rodzinnych Kościołów domowych i każdego 
członka wspólnoty diecezjalnej, wypowiadam sercem słowo „zawierzam” i proszę Was wszystkich o jego potwier-
dzenie. Maryjo, Kalwaryjska Matko Zawierzenia: zawierzam Ci całą wspólnotę owczarni Chrystusowej, tworzącą 
dzisiaj Kościół częstochowski, aby była silna wiarą, nadzieją i miłością, przyjmując całą Jezusową Ewangelię, 
z wszystkimi jej wymaganiami, autentycznie interpretowaną i głoszoną przez Pasterzy Kościoła, w niczym nie 
ulegającą trendom neopogaństwa i nie idącą na kompromis z duchem tego świata. 

Zawierzam Ci wszystkie rodziny, aby były wspólnotami życia i miłości, budującymi swoje szczęście na ziemi  
na Jezusie Chrystusie i Jego prawie miłości oraz prowadzące do zbawienia swoich członków w oparciu o Słowo 
Boże i życie sakramentalne. Zawierzam Ci szczególnie młode pokolenie, nasze dzieci i ludzi młodych – niech 
rozwijają się i wzrastają w przyjaźni z Jezusem. Otoczeni miłością i troską swoich rodziców, nauczycieli, wycho-
wawców i duszpasterzy niech unikną wszelkich niebezpieczeństw, które im zagrażają. Zawierzam Ci wszystkie 
wspólnoty parafialne, ich duszpasterzy i współpracowników – niech będą żywym Kościołem pośród ludzi i dla 
ludzi, w których każdy będzie mógł odnaleźć dom rodzinny, braterski i gościnny, nakarmić się Słowem Bożym 
i Chrystusowym Ciałem oraz podjąć właściwą mu misję w świecie. Zawierzam Ci wspólnoty szczególnej od-
powiedzialności za misję Kościoła częstochowskiego: Wyższe i Niższe Seminaria Duchowne wraz z alumnami, 
przełożonymi i profesorami, Wyższy Instytut Teologiczny, Kurię Metropolitalną, Sąd Metropolitalny, Tygodnik 
Katolicki „Niedziela” i Katolickie Radio „Fiat” oraz wszystkie pozostałe instytucje diecezjalne. 

Zawierzam Ci, Maryjo, wszystkich ludzi chorych, cierpiących, starszych, doświadczonych przez los, bezrobot-
nych, w jakikolwiek sposób skrzywdzonych i wykluczonych, zniewolonych i całkowicie zrujnowanych material-
nie czy moralnie. Niech ich wszystkich ogarnie Miłość miłosierna Twojego Syna, której nie braknie dla nikogo.  
Na koniec w szczególny sposób zawierzam i w Twoim Niepokalanym Sercu zamykam wszystkich kapłanów – mo-
ich najbliższych współpracowników, począwszy od księży neoprezbiterów poprzez będących w sile wieku i pełni 
zapału apostolskiego aż po kapłanów seniorów, spracowanych na niwie Pańskiej, często chorych i cierpiących. 
Niech miłość do Twojego Syna i do Ciebie, Maryjo, będzie im siłą w trudach apostolstwa, w sytuacjach nierozu-
mienia oraz agresji kierowanej przeciwko nim przez wrogów Kościoła. 

Zawierzamy Ci, Maryjo, wszystkich bez wyjątku i wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Niech wszyscy 
i wszystko służy tylko większej Twojej czci i zbawieniu człowieka. Przyjmij od nas ten Akt zawierzenia i wyproś 
nam łaskę wierności tym naszym słowom oraz siłę do ich realizacji. Amen.



AKT ZAWIERZENIA KALWARYJSKIEJ MATCE ZAWIERZENIA
PRZY OFIAROWANIU „ZŁOTEJ RÓŻY”

PRZEZ STANISŁAWA KARDYNAŁA DZIWISZA 
Kalwaria w Praszce, 12 VIII 2018

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, 
Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony” przed Tobą dziś klękam, aby 
wraz ze zgromadzonymi tu Twymi dziećmi zawierzyć Ci raz jeszcze to wszystko, co obejmuje me synow-
skie serce. Ufam z niewzruszoną nadzieją, że jesteś nam dana za Matkę, nie przestajesz nigdy wsłuchiwać 
się w cichy szept modlitwy Twych przybranych synów i córek. Klękam dziś przed Tobą, Matko, aby tu, 
przed Twym cudownym wizerunkiem, raz jeszcze wypowiedzieć słowa Wielkiego Aktu Zawierzenia, który 
nasz święty papież Jan Paweł II wypowiedział przed Tobą 19 sierpnia 2002 roku. Ufamy, że nas wysłuchasz, 
że i tym razem ten akt przyjmiesz i zaniesiesz przed tron Boga samego. 

„«Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc 
żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!». Wejrzyj, 
łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten na-
ród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne 
oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca 
zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. 
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy 
na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Wspólnoty zakonne oży-
wiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia 
za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą 
do bram Królestwa Twojego Syna”. Matko Miłosierdzia, wypraszaj Ojcu Świętemu siły ciała i ducha, aby 
wypełnił do końca misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddajemy wszystkie owoce jego życia 
i posługi; Tobie zawierzamy losy Kościoła; Tobie polecamy nasz naród; zawierzamy nasze diecezje i pa-
rafie. Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze za świętym Janem Pawłem II wyznajemy: TOTUS TUUS, MARIA!  
TOTUS TUUS. Amen.

Matko Zawierzenia, tyloma tytułami wzywają Cię Twoje dzieci, szukając u Ciebie pociechy, ratunku 
i przemożnej mocy orędownictwa. Wspomożycielko wiernych – opiekuj się nami, Pocieszycielko strapio-
nych – pokrzep nas, Uzdrowienie chorych – umocnij nas, Matko Miłosierdzia – wypraszaj nam przebacze-
nie wszystkich grzechów naszych. Na pamiątkę tego dzisiejszego aktu, w hołdzie gorącej synowskiej mi- 
łości, ofiaruję Ci dziś, Matko, tę „złotą różę”. Żaden dar nie będzie dość wielki za niezliczone łaski, jakie za 
Twoim wstawiennictwem stają się naszym udziałem. Niech ta róża przypomina nieustannie o potrzebie 
wdzięczności wobec Ciebie i wzywa wszystkich zginających kolana w tutejszym Sanktuarium do ufności, 
jaką każde dziecko mieć powinno wobec swej Matki. Niech ta róża przypomina wszystkim nieustannie: 
„w górę serca”, nie masz się czym martwić, bo „Oto Matka Twoja”. Niech ta róża woła także o modlitwę za 
mnie, abyś kiedyś wyszła mi na spotkanie w progach domu Ojca. „O Matko Słowa, racz nie gardzić słowa-
mi moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj”. Amen.



AKT ZAWIERZENIA KALWARYJSKIEJ MATCE ZAWIERZENIA
PRZY OFIAROWANIU „ZŁOTEJ RÓŻY”

PRZEZ ARCYBISKUPA DR. WACŁAWA DEPO
METROPOLITĘ CZĘSTOCHOWSKIEGO

Kalwaria w Praszce, 17 VI 2018

Kalwaryjska Matko Zawierzenia, gdy dziś radośnie dziękujemy za 30 lat Parafii Świętej Rodziny na tym miejscu  
i 15-lecie Sanktuarium Kalwaryjskiego, cieszymy się niezmiernie z dnia, w którym oddajemy na wyłączną 
służbę Bogu ten kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny. W tym radosnym dniu zbieramy się wpierw w Twojej 
obecności, o Maryjo, Matko Jezusa i Matko Jego Kościoła. Jesteśmy świadomi wielkiej roli, jaką odegrałaś w bu-
dowie tego kościoła, tej wspólnoty i jej wiary. Dzisiaj, dziękując Ci, Matko, za Twoją obecność wśród wiernych 
tej Parafii, za obecność, która nadaje nieustannie nowy wymiar ich życiu, zawierzam wszystkich Twojemu Nie-
pokalanemu Sercu. Z wdzięcznością i z radością wspominam, że zostałaś nazwana Kalwaryjską Matką Zawie-
rzenia i ukoronowana papieskimi koronami podczas pamiętnej uroczystości 12 września 2015 roku. Polecam 
Ci dziś, Matko Chrystusowa, i zawierzam Ci cały Kościół katolicki, a szczególnie naszą Archidiecezję Często-
chowską: biskupów, kapłanów, diakonów, alumnów, siostry zakonne, zakonników i instytuty życia konsekro-
wanego, powołania i apostolstwo świeckich we wszystkich jego przejawach. W szczególny sposób powierzam  
Ci pomyślność rodzin naszego kraju, naszego miasta i Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce, niewin-
ność dzieci, przyszłość młodzieży, powołanie poszczególnych mężczyzn i kobiet. Proszę Cię, abyś wszystkim ko-
bietom przekazała głęboki udział w radości, której doznałaś w kontakcie z Jezusem Chrystusem, Twoim Synem. 
Proszę Cię, abyś zachowała je wolne od grzechu i zła, w tej wolności, której doświadczyłaś w jedyny sposób od 
chwili najwyższego wyzwolenia, Twego Niepokalanego Poczęcia. Proszę wraz z Twym przeczystym Oblubień-
cem, świętym Józefem: strzeż mężczyzn, ojców rodzin, niech jak Ten, który był opiekunem Świętej Rodziny, za-
wsze słuchają natchnień Ducha Świętego i będą stróżami nie tylko dobrobytu swych rodzin, ale i bogactwa ich 
ducha. Zawierzam Ci sumienia mężczyzn i kobiet, głos opinii publicznej, aby nigdy nie sprzeciwiały się prawu 
Bożemu, lecz ceniły je jako źródło prawdy i dobra. A do tego wszystkiego, Matko, dodaję wielką sprawę sprawied- 
liwości i pokoju w dzisiejszym świecie, aby moc i energia miłości zdołała przeważyć nienawiść i zniszczenie, aby 
dzieci światła nigdy nie utraciły swojego zainteresowania pomyślnością całej rodziny ludzkiej.

Kalwaryjska Matko Zawierzenia, wraz ze wszystkimi tu zgromadzonymi, zawierzam Ci Rodzinę Parafial-
ną Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce: zawierzam Ci ubogich, cierpiących, chorych i niepełnosprawnych, 
ludzi starych i umierających. Proszę Cię o pojednanie tych, którzy są w grzechu, o uzdrowienie tych, którzy 
cierpią, i o podniesienie na duchu tych, którzy utracili nadzieję i radość. Tym, którzy walczą ze zwątpieniem, 
ukaż światło Chrystusa, Twojego Syna. Zawierzam Ci, Matko, jako syn, kapłan, arcybiskup metropolita, nadto 
i siebie samego, moją pasterską posługę pośród powierzonego ludu, dzieło jego nauczania i uświęcania oraz 
nieustannego prowadzenia ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka. Wypraszaj mi, Kalwaryjska Matko  
Zawierzenia, siły ciała i ducha na wszystkich płaszczyznach mej posługi i działalności pasterskiej. Okaż mi 
się zawsze Gwiazdą Zaranną i Wspomożycielką oraz wypraszaj każdego dnia światło Ducha Świętego, którego 
jesteś Oblubienicą, aby każda decyzja, czyn i słowo były wypełnieniem woli Boga samego. Matko stojąca pod 
Krzyżem Chrystusa i dana nam za Matkę, Ty nigdy nie odwracasz się od swych dzieci. Niech nadzieja zawarta 
w tej tajemnicy przezwycięża grzech i niech staje się udziałem wszystkich synów i córek naszej Archidiecezji 
i Parafii, a także całej rodziny ludzkiej. W czasie, kiedy walka między dobrem i złem, między księciem ciem- 
ności a Ojcem światła i miłości ewangelicznej staje się coraz bardziej zacięta, niech światło Twego matczynego 
Serca i spojrzenia wskaże wszystkim drogę łaski i zbawienia. Niech przez Twe wstawiennictwo i nasze święte 
życie trzykroć święty Bóg będzie uwielbiony teraz i na wieki wieków. Amen. 

Jako znak i pamiątkę tego aktu przyjmij, Matko, tę „złotą różę”. Niech ona będzie niemym znakiem naszego 
Tobie tutaj oddania i tego zawierzenia. Ofiarujemy ją z wielką miłością w sercu, aby nie zaniedbać niczego, co 
służy czci Twego imienia na tym miejscu oraz ozdobie Twojego Sanktuarium. Niech błogosławią Cię, Maryjo, 
zgodnie z Twym proroctwem wszystkie pokolenia, teraz i na wieki. Amen.



AKT ZAWIERZENIA PARAFII I KALWARII W PRASZCE
KALWARYJSKIEJ MATCE ZAWIERZENIA

I OFIAROWANIE „ZŁOTEJ LILII”  
PRZEZ KUSTOSZA KS. PRAŁATA DR. STANISŁAWA GASIŃSKIEGO CSSH  

W TRZECIĄ ROCZNICĘ JEJ KORONACJI PAPIESKIMI KORONAMI
Kalwaria w Praszce, 12 IX 2018

Kalwaryjska Matko Zawierzenia, Matko naszej nadziei pokładanej w Bogu, Matko nasza najlepsza, trwając 
w przeżywaniu jubileuszowego roku 30-lecia naszej Parafii i 15-lecia istnienia Sanktuarium, pragniemy 
podziękować Ci za Twą czułą opiekę i obecność pośród swego ludu. To wokół Twego wizerunku powstało 
wszystko, co dziś nazywamy Kalwarią w Praszce. Dziękując Ci za wszystkie dotychczas udzielone nam 
łaski, zawierzamy Ci się na niepewną przyszłość. Z wielką czułością i wzruszeniem wspominamy dziś pa-
miętny dzień 12 września 2015 roku, gdy dane nam było przeżywać koronację papieskimi koronami Twego 
cudownego wizerunku. To dokładnie przed trzema laty Twoja chwała i cześć w nowy sposób zajaśniała 
w Twoim Sanktuarium. Dziś, mając świadomość Twej przemożnej opieki i mocy orędownictwa u Boga, 
z wielką nadzieją patrzymy w przyszłość, pewni, że Ty, nasza najlepsza Matko, nigdy nie opuszczasz tych, 
którzy uciekają się do Ciebie.

Zawierzamy Ci się i uciekamy się do Ciebie, bo szczęśliwy, „kto się do Matki uciecze”. Patrząc w Twe  
cudowne, zatroskane o nas oblicze, jako kustosz Twego Sanktuarium zawierzam Ci na nowo całą Para-
fię Świętej Rodziny i wszystko, co stanowi Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii 
w Praszce. Prowadź nas ścieżkami Bożej woli i przyciągaj tu jak najliczniejsze rzesze ludzi, którzy przemie-
rzając Kalwaryjskie Dróżki i zginając kolana przed Twym wizerunkiem, doznają pociechy, uzdrowienia, 
umocnienia w wierze, nadziei i miłości. Prowadź nas wszystkich do swego Syna, na którego nieustannie 
nam wskazujesz. To On dał nam Ciebie za Matkę, a nas powierzył Tobie. Zawierzamy Ci nasze rodzi-
ny, chorych, cierpiących, samotnych, zagubionych grzeszników, młodzież i niewinne dzieci. Zawierzamy  
Ci biednych, nieszczęśliwych, na drogach życia zagubionych. Zawierzamy Ci uwikłanych w nałogi, pozba-
wionych nadziei. 

Zawierzamy Ci też wszystkich budujących swe życie na mocnym fundamencie wiary, członków bractw 
i stowarzyszeń poświęconych Tobie i tych, którzy obrali Cię sobie za Matkę. Zawierzamy Ci naszą Parafię, 
Archidiecezję i całą Ojczyznę. Zawierzam Ci nadto siebie samego. Pomóż mi dobrze służyć ludowi powie-
rzonemu mej pasterskiej pieczy. Otaczaj opieką i ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia 
za owce. Jako pamiątkę tego zawierzenia, ofiarujemy Ci dziś my – kapłani oraz wierni naszej Parafii i piel-
grzymi „złotą lilię”. Niech będzie ona niemym świadkiem naszego zawierzenia i przypomina nam, byśmy 
każdego dnia starali się być tak piękni przed Bogiem jak Ty, najpiękniejszy kwiecie tej ziemi, „O pociecho 
jedyna, Rajska różo i lilijo, Kalwaryjska Maryjo!”. Niech po całej ziemi od końca do końca brzmi pieśń Twej 
chwały, abyśmy idąc przez życie, wsparci Twym orędownictwem, kiedyś doszli do wiecznej Ojczyzny, gdzie 
nasz Bóg żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


