
 

 

 

Ceremonia oddania się Matce Bożej  
w Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Maryjnej 

(Wincentyńska Młodzież Maryjna) 
Po kazaniu dziewczęta i chłopcy podchodzą do ołtarza. Stoją. Następuję ich 
dialog z kapłanem: 

K:  Droga młodzieży i dzieci (Drogie dzieci), w jakim zamiarze 
przystępujecie do ołtarza? 

M: Przystępujemy z tym gorącym pragnieniem, aby jako członkowie 
Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej (Wincentyńskiej Młodzieży 
Maryjnej), oddać swoje życie naszej Niepokalanej Matce. 

K: Czy obiecujecie wiernie wypełniać obowiązki, które z tym oddaniem się 
łączą? 

M: Obiecujemy. 

K: Czy pragniecie naśladować Maryję w swym codziennym życiu? 

M: Pragniemy. 

K: Oddajcie się więc w opiekę Niepokalanej Matce. Uklęknijcie.  

Klękają tylko kandydaci, pozostali wierni zachowują postawę stojącą. 

M: Matko Boża, Niepokalana Maryjo!  
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,  
wszystkie modlitwy i prace,  
radości i cierpienia,  
wszystko czym jestem i co posiadam.  
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.  
Pozostawiam Ci zupełną swobodę  
posługiwania się mną dla zbawienia ludzi  
i ku pomocy Kościołowi Świętemu,  
którego jesteś Matką.  
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,  
przez Ciebie i dla Ciebie.  
Wiem, że własnymi siłami  
niczego nie dokonam,  
Ty zaś wszystko możesz,  
co jest wolą Twojego Syna,  
i zawsze zwyciężasz.  
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,  
aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna  
były rzeczywistym królestwem  
Twego Syna i Twoim. Amen. 
 



 

 

 
 
K: Droga młodzieży i dzieci (Drogie dzieci), poświęcę teraz Cudowne 
Medaliki, które otrzymacie, jako znak waszej przynależności do Maryi. 
Powstańcie. 

Młodzież zdejmuje Medaliki na białej wstążce. 
 
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 i dzieci (aby dzieci) (aby 
dziewczęta), które będą je z ufnością i czcią nosiły na znak dziecięcej miłości 
względem swej Niepokalanej Matki, wzrastały w prawdziwej mądrości i 
świętości życia, oraz otrzymały 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 i dzieci przyjmują Medaliki w postawie stojącej. 
Po ucałowaniu Medalika wybrane osoby pomagają z tyłu upiąć wstążkę tak, aby 
była skrzyżowana na plecach. 

Śpiew: „O Maryjo bez grzechu poczęta…” – 1x lub 3x 

Dalszy ciąg Mszy Świętej – Wyznanie wiary i Modlitwa wiernych…  

Albo… 

Następuję ceremonia Konsekracji Maryjnej 
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