
Akt zawierzenia diecezji bielsko-żywieckiej 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 

 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, mija 100 lat od Twojego objawienia się 

w Fatimie. W czasie trwania obchodów 25-lecia diecezji bielsko-

żywieckiej pragnę zawierzyć Ci cały nasz Kościół rozciągający się od 

Oświęcimia do Rajczy i od Cieszyna do Inwałdu. 

Matko Kościoła, od dnia Zesłania Ducha Świętego towarzyszysz ludowi 

Bożemu, dając przykład jak słuchać, zachowywać w sercu, rozważać i wy-

pełniać słowo wypowiedziane od Pana (por. Łk 2, 19). 

Matko Jezusa i Matko nasza, wejrzyj łaskawie na cały lud naszej diecezji, 

na wszystkie jej parafie i wszystkie rodziny. Niech Kościół bielsko-

żywiecki od tej godziny przyjmie Cię do siebie, na wzór umiłowanego 

Ucznia, abyś to Ty otoczyła nas swoją Matczyną opieką (por. J 19, 27). 

Niech wszyscy wierni obficie czerpią ze stołu Słowa Bożego i Eucharystii, 

a każda parafia staje się żywą wspólnotą wiary, która wydaje owoc przez 

dzieła miłości i miłosierdzia. 

Niech w każdym małżeństwie odzwierciedla się miłość Chrystusa Oblu-

bieńca do Jego Kościoła (por. Ef 5, 28-32), a każde nowe życie przyjmo-

wane jest z radością i ufnością. Każde dziecko niech wzrasta w łasce u Bo-

ga i u ludzi, doświadczając miłości rodziców. Matko pięknej miłości, 

ochraniaj nasze rodziny od tego, co im zagraża: od niewierności i nienawi-

ści, od oziębłości i zapomnienia, od jakiejkolwiek krzywdy czy poniżenia. 

Daj młodym ludziom odwagę w przyjęciu powołania do życia poświęcone-

go Bogu czy do miłości małżeńskiej. Wspieraj szlachetne zamiary, wspa-

niałomyślne zaangażowanie i piękne marzenia, zachowaj od niebezpie-

czeństw młodego wieku, od uzależnień, lęku o przyszłość, zniechęcenia 

czy małoduszności. Wypraszaj narzeczonym odwagę, by po dojrzałym ro-

zeznaniu, rozpoczęli wspólne życie w sakramencie małżeństwa. 

Bądź opiekunką rodzących się powołań do życia kapłańskiego czy zakon-

nego. Twemu Niepokalanemu Sercu zawierzam wszystkich kapłanów, od 

neoprezbiterów po seniorów. Wypraszaj im gorliwość pasterską i wierność 

powołaniu, by stawali się pasterzami na wzór Twojego Syna. Oblubienico 

Ducha Świętego, otocz swoją opieką osoby żyjące według rad ewangelicz-

nych, by nasz Kościół był ubogacony charyzmatami zakonów i zgroma-

dzeń. 

Twojej szczególnej trosce, o Matko Bolesna, powierzam osoby samotne, 

opuszczone, chorych, cierpiących i umierających, ale także wszystkich, 

którzy im towarzyszą i spieszą z pomocą. Niech przyjęte cierpienie, cier-

pliwość i modlitwa dopełniają udręk Twojego Syna „dla dobra Jego Ciała, 

którym jest Kościół” (Kol 1, 24). 

Nie można nie zawierzyć Tobie tych, którzy najbardziej Twojej pomocy 

potrzebują, o Matko Miłosierdzia. Wypraszaj nawrócenie grzeszącym, 

zwłaszcza w sposób zuchwały i notoryczny, by najbardziej zatwardziali 

grzesznicy uznali swoją winę i pojednali się z Bogiem i ludźmi. Szczegól-



nie polecamy się tych, którzy utracili nadzieję, zniewolonych i nie znają-

cych jeszcze Bożego miłosierdzia. 

Pierwsza Uczennico Boskiego Mistrza, wspieraj nas wszystkich w przyj-

mowaniu Jego Ewangelii, byśmy zawsze byli posłuszni Twojemu orędziu z 

Kany Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5). 

Codzienne przyjmowanie panowania naszego Pana i Zbawiciela niech 

umacnia w nas nadzieję na dzień Jego przyjścia. Amen. 
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