
AKT KONSEKRACJI KANADY I PARAFII (RODZINY, WSPÓLNOTY) 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE, MATCE KOŚCIOŁA W CZASIE PANDEMII 

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła, 

w czasie pandemii zwracamy się do Ciebie, 

a w Chrystusie konsekrujemy Tobie wiernych naszej diecezji i parafii  

(można dodać rodziny, wspólnoty) wraz z całym ludem Kanady. 

W Twym Zwiastowaniu lęk ustąpił miejsca zaufaniu,  

gdy przyjęłaś tajemniczy i pełen miłości plan Boga,  

który przez swoją Opatrzność, troskę i opiekę przyniósł nowość życia w 

Tobie i przez Ciebie. 

Wstawiaj się za nami, Twoimi dziećmi, Najświętsza Dziewico. 

Daj nam wiarę, nadzieję i wytrwałość,  

gdy staramy się służyć i dawać świadectwo wszystkim ludziom,  

odpowiadając na potrzeby osób dotkniętych tym wirusem. 

Stojąc u stóp krzyża na Golgocie, zespoliłaś się z cierpieniami Chrystusa  

uczestnicząc szczególnie w tajemnicy naszego odkupienia. 

Błagamy Cię, Uzdrowienie Chorych, pociągnij do siebie w macierzyńskim współczuciu 

braci i siostry Twojego Syna Jezusa i wszystkich, którzy cierpią z powodu tej pandemii. 

Umocnij umierających i pociesz tych, którzy płaczą, aby wszyscy mogli doświadczyć 

uzdrawiającej łaski Chrystusa, naszego Boskiego Lekarza. 

W Wieczerniku po Zmartwychwstaniu 

towarzyszyłaś Apostołom w modlitwie o wylanie Ducha Świętego. 

W swojej macierzyńskiej opiece jako Pocieszycielka Strapionych  

wspieraj pracowników służby zdrowia, wszystkich, którzy służą chorym  

i szukają lekarstwa na zakończenie tej pandemii, aby Duch Święty odnowił oblicze ziemi. 

Bądź obecna z nami wszystkimi, najdroższa Maryjo, Matko wszystkich żyjących, 

i okaż swoją czułość, gdy podnosimy oczy ku Tobie, która jaśniejesz przed całą wspólnotą,  

jako miłosierna i współczująca Towarzyszka naszej podróży.  

Raz za razem, z ciężarem obciążającym serca i z licznymi potrzebami,  

wierni chrześcijanie szukali schronienia pod Twoim płaszczem. 

Przyjdź nam prędko z pomocą w tym czasie, Matko Miłosierdzia  

i uwolnij nas od niebezpieczeństw, które osaczają nas w godzinie zagrożenia;  

czuwaj zwłaszcza nad starszymi, słabymi i schorowanymi,  

nad naszymi dziećmi i nad jednością naszych rodzin,  

a także nad wszystkimi, którzy oddają się bezinteresownie w duszpasterstwie potrzebującym,  

aż w Twych ramionach i w Twym łagodnym uścisku  

wszyscy znajdziemy bezpieczeństwo i pocieszenie. 

R. Amen. 

 


