Ceremonia Konsekracji Maryjnej
czyli uroczysty akt oddania się Chrystusowi
przez Maryję na całe życie
Po kazaniu albo po Akcie Oddania innych kandydatów i/lub członków kapłan
wyczytuje imiona młodzieży, która ma złożyć Akt Konsekracji Maryjnej, mówiąc:

K: Po dogłębnym przygotowaniu się młodzieży, do złożenia uroczystego
aktu oddania się Chrystusowi przez Maryję na całe życie w Stowarzyszeniu
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, zostały dopuszczone następujące
osoby…
Usłyszawszy swoje imię(i nazwisko), poszczególne osoby zbliżają się do ołtarza.
Następuje ich dialog z kapłanem.

K: Droga młodzieży, w jakim zamiarze przystępujecie do ołtarza?
M: Przystępujemy z tym gorącym pragnieniem, aby jako członkowie
Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, całkowicie oddać
swoje życie Chrystusowi przez naszą Niepokalaną Matkę.
K: Czy obiecujecie wiernie wypełniać obowiązki, które wynikają z tego
aktu?
M: Obiecujemy.
K: Czy pragniecie naśladować Maryję w swym codziennym życiu?
M: Pragniemy.
K: Droga młodzieży, oddajcie się więc na całe życie Chrystusowi przez
waszą Niepokalaną Matkę.
Uklęknijcie.
Klękają tylko kandydaci, pozostali wierni zachowują postawę stojącą.
Młodzież wypowiada „Akt Konsekracji Maryjnej”
W czasie Aktu młodzież może trzymać zapalone świece.

M:

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE ODKRYWAĆ!
Razem z Nią, Matką Kościoła,
pragnę wnieść swoją młodość we wspólnotę oddaną służbie
i zaangażować się wielkodusznie w dzieło ewangelizacji.
Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE NAŚLADOWAĆ
Razem z Nią, Umiłowaną Córką Boga Ojca,
pragnę stać się, tak jak Ty, ewangelizatorem ubogich,
w wierności konsekracji chrzcielnej,
stając się budowniczym Życia, Miłości i Pokoju.

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę CIEBIE KOCHAĆ!
Razem z Nią, Dziewicą trwającą na modlitwie,
napełnioną Duchem Świętym,
pragnę uczynić swoje życie drogą Modlitwy i Służby,
w prostocie i pokorze, starając się żyć duchowością Magnificat.
Panie Jezu, tak jak Maryja chcę ODDAĆ SIEBIE!
Razem z Nią, pierwszą Uczennicą,
pragnę otworzyć swoje serce i umysł na potrzeby misji,
abym dary od Ciebie otrzymane umiał przekazać młodym całego
świata,
bym stał się, Panie, Twoimi rękami służącymi braciom.
Amen.
K: Droga młodzieży, poświęcę teraz Cudowne Medaliki na niebieskiej
wstążce, które otrzymacie już na zawsze, jako znak waszej całkowitej
przynależności do Maryi.
Powstańcie.
Młodzież zdejmuje Medaliki na zielonej wstążce.

K: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
M: Który stworzył niebo i ziemię.
K: Pan z wami.
M: I z Duchem Twoim.
K: Módlmy się. Boże, który błogosławioną Maryję, zawsze Dziewicę, od
wieków wybrałeś i zachowałeś wolną od zmazy pierworodnej, racz
pobłogosławić te Medaliki, aby młodzież, która będzie je z ufnością i czcią
nosiła na znak dziecięcej miłości względem swej Niepokalanej Matki,
otrzymała łaskę Jej wstawiennictwa u Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
M: Amen.
Po poświęceniu Medalików kapłan mówi:

K: Przyjmijcie te Cudowne Medaliki jako dar Niepokalanej Matki. Noście je
wiernie i otaczajcie należną czcią, aby Maryja broniła was przed wszelkim
złem i doprowadziła do świętości.
Kapłan nakłada Medaliki. Młodzież przyjmuje Medaliki w postawie stojącej. Po
ucałowaniu Medalika wybrane osoby pomagają z tyłu upiąć wstążkę tak, aby
była skrzyżowana na plecach.
Następnie kapłan mówi:

K: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw aby ta młodzież za
przyczyną Niepokalanej Maryi Panny, Pośredniczki łask, wzrastała w
prawdziwej mądrości i świętości życia. Przez Chrystusa Pana naszego.
M: Amen.
Śpiew: „O Maryjo bez grzechu poczęta…” – 1x lub 3x
Dalszy ciąg Mszy Świętej – Wyznanie wiary i Modlitwa wiernych…
Po uroczystości należy przekazać Zarządowi Krajowemu dane: imię, nazwisko,
data urodzenia, grupa lokalna, data przyjęcia do Stowarzyszenia (przyjęcie Medalu
na białej wstążce), data Konsekracji Maryjnej.

Ceremonia Konsekracji Maryjnej
czyli uroczysty akt oddania się Chrystusowi
przez Maryję na całe życie
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K: Po dogłębnym przygotowaniu się młodzieży, do złożenia uroczystego
aktu oddania się Chrystusowi przez Maryję na całe życie w Stowarzyszeniu
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, zostały dopuszczone następujące
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Usłyszawszy swoje imię(i nazwisko), poszczególne osoby zbliżają się do ołtarza.
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K: Droga młodzieży, w jakim zamiarze przystępujecie do ołtarza?
M: Przystępujemy z tym gorącym pragnieniem, aby jako członkowie
Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, całkowicie oddać
swoje życie Chrystusowi przez naszą Niepokalaną Matkę.
K: Czy obiecujecie wiernie wypełniać obowiązki, które wynikają z tego
aktu?
M: Obiecujemy.
K: Czy pragniecie naśladować Maryję w swym codziennym życiu?
M: Pragniemy.
K: Droga młodzieży, oddajcie się więc na całe życie Chrystusowi przez
waszą Niepokalaną Matkę.
Uklęknijcie.
Klękają tylko kandydaci, pozostali wierni zachowują postawę stojącą.
Młodzież wypowiada „Akt Konsekracji Maryjnej”
W czasie Aktu młodzież może trzymać zapalone świece.

M:

Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE ODKRYWAĆ!
Razem z Nią, Matką Kościoła,
pragnę wnieść swoją młodość we wspólnotę oddaną służbie
i zaangażować się wielkodusznie w dzieło ewangelizacji.
Panie Jezu, za przykładem Maryi chcę CIEBIE NAŚLADOWAĆ
Razem z Nią, Umiłowaną Córką Boga Ojca,
pragnę stać się, tak jak Ty, ewangelizatorem ubogich,
w wierności konsekracji chrzcielnej,
stając się budowniczym Życia, Miłości i Pokoju.

Panie Jezu, tak jak Maryja chcę CIEBIE KOCHAĆ!
Razem z Nią, Dziewicą trwającą na modlitwie,
napełnioną Duchem Świętym,
pragnę uczynić swoje życie drogą Modlitwy i Służby,
w prostocie i pokorze, starając się żyć duchowością Magnificat.
Panie Jezu, tak jak Maryja chcę ODDAĆ SIEBIE!
Razem z Nią, pierwszą Uczennicą,
pragnę otworzyć swoje serce i umysł na potrzeby misji,
abym dary od Ciebie otrzymane umiał przekazać młodym całego
świata,
bym stał się, Panie, Twoimi rękami służącymi braciom.
Amen.
K: Droga młodzieży, poświęcę teraz Cudowne Medaliki na niebieskiej
wstążce, które otrzymacie już na zawsze, jako znak waszej całkowitej
przynależności do Maryi.
Powstańcie.
Młodzież zdejmuje Medaliki na zielonej wstążce.

K: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
M: Który stworzył niebo i ziemię.
K: Pan z wami.
M: I z Duchem Twoim.
K: Módlmy się. Boże, który błogosławioną Maryję, zawsze Dziewicę, od
wieków wybrałeś i zachowałeś wolną od zmazy pierworodnej, racz
pobłogosławić te Medaliki, aby młodzież, która będzie je z ufnością i czcią
nosiła na znak dziecięcej miłości względem swej Niepokalanej Matki,
otrzymała łaskę Jej wstawiennictwa u Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
M: Amen.
Po poświęceniu Medalików kapłan mówi:

K: Przyjmijcie te Cudowne Medaliki jako dar Niepokalanej Matki. Noście je
wiernie i otaczajcie należną czcią, aby Maryja broniła was przed wszelkim
złem i doprowadziła do świętości.
Kapłan nakłada Medaliki. Młodzież przyjmuje Medaliki w postawie stojącej. Po
ucałowaniu Medalika wybrane osoby pomagają z tyłu upiąć wstążkę tak, aby
była skrzyżowana na plecach.
Następnie kapłan mówi:

K: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw aby ta młodzież za
przyczyną Niepokalanej Maryi Panny, Pośredniczki łask, wzrastała w
prawdziwej mądrości i świętości życia. Przez Chrystusa Pana naszego.
M: Amen.
Śpiew: „O Maryjo bez grzechu poczęta…” – 1x lub 3x
Dalszy ciąg Mszy Świętej – Wyznanie wiary i Modlitwa wiernych…
Po uroczystości należy przekazać Zarządowi Krajowemu dane: imię, nazwisko,
data urodzenia, grupa lokalna, data przyjęcia do Stowarzyszenia (przyjęcie Medalu
na białej wstążce), data Konsekracji Maryjnej.

