
Akt powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję 

Boże, Ojcze miłosierdzia, mój niebieski Ojcze, który stworzyłeś mnie z miłości i nieustannie 
podtrzymujesz w istnieniu. Uwielbiam Cię za dar życia, które mi dałeś. Pragnę dziś to życie złożyć 
w Twoje ręce, byś zawsze nosił mnie przy swoim ojcowskim Sercu i podtrzymywał swoim 
miłosierdziem. Od dziś pragnę wejść na drogę zaufania Tobie, by we mnie mogły spełnić się pełne 
miłosierdzia plany, jakie masz wobec mojego życia. Dokonuj we mnie tego, czego chcesz, tak jak 
czyniłeś to w życiu Maryi, Twojej umiłowanej Córki. Kształtuj mnie według swego upodobania, 
bym stał się podobnym do Niej, która jest cała piękna i cała przeniknięta Twoim ojcowskim 
miłosierdziem. 

Jezu Miłosierny, mój Zbawicielu, który poruszony miłosierdziem wobec mnie grzesznika 
przyszedłeś na ziemię, aby mnie zbawić. Dla mnie pozwoliłeś przybić się do krzyż, dla mnie 
umarłeś i dla mnie pokonałeś śmierć. Dziękuję Ci za nowe życie, które mi dajesz. Tobie się 
powierzam, by promienie miłosierdzia wypływające z Twego przebitego boku ogarnęły mnie, 
przeniknęły i uzdrowiły. W nich pragnę odnajdywać bezcenny dar sakramentów świętych: Chrztu 
świętego, Eucharystii i sakramentu Pokuty. Obiecuję Ci, że będę przez całe moje życie czerpać 
z tych źródeł miłosierdzia i przy pomocy Maryi, Twojej i mojej Matki, wiernie trwać przy Tobie 
słuchając Twojego słowa. Chcę wpatrywać się w Twoje życie, by stawać się coraz bardziej 
podobnym do Ciebie. Pragnę być Twoim uczniem i być jak Ty, Jezu – miłosierny.  

Duchu Święty, mój Pocieszycielu i Obrońco, który jesteś we mnie i przy mnie w każdej chwili 
mojego życia. Uwielbiam Cię, bo Ty prowadzisz mnie, podpowiadasz dobre natchnienia 
i uświęcasz. Duchu Miłości i Miłosierdzia, który napełniasz moje serce ufnością i umacniasz 
podczas każdej duchowej walki i próby. Dziś, przez Twoją przeczystą Oblubienicę Maryję, 
powierzam się Tobie i poddaję się Twojemu prowadzeniu. Napełnij mnie swoją obecnością 
i swoimi darami! Od dzisiaj należę do Maryi i żyję w Niej. Wierzę, że kiedy zobaczysz Ją we mnie 
przyjdziesz do mnie z radością i zamieszkasz w moim sercu. Pragnę żyć zawsze w Twojej, Duchu 
Święty obecności.  

Maryjo, Matko Miłosierdzia, Ty kochasz mnie i prowadzisz przez życie. Dziękuję Ci za to, że 
jesteś. Dziś, świadomy ogromu Bożego miłosierdzia, którego doświadczyłem w życiu, w obecności 
moich świętych Patronów, Anioła Stróża, wszystkich Aniołów i Świętych dokonuję świadomego 
aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Ciebie, która jesteś Jego Umiłowaną Córką, Matką 
i Oblubienicą. W Twoje matczyne dłonie składam dziś na nowo całe moje życie, moją przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. Tobie powierzam moją duszę i ciało, mój rozum, wolę i serce. Wszystko 
co mam, Tobie powierzam. Odtąd wszystko, co będę czynić w moim życiu chcę czynić z Tobą, 
w Tobie, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że Ty niczego nie zatrzymasz dla siebie i wszystko 
oddasz w ręce Boga. Pragnę dziś przez Ciebie, Maryjo, na nowo oddać Mu siebie, bo tylko On jest 
moją Drogą, Prawdą i Życiem, moją Miłością i Miłosierdziem. 

Boże, mój Ojcze! Jezu, mój Przyjacielu i Oblubieńcze! Duchu Święty, mój Pocieszycielu 
i Przewodniku! O, moi Trzej! Moje Wszystko! Mój Jedyny Miłosierny Boże! Cały jestem Twój 
przez Maryję! Jestem Twoim dzieckiem i sługą. Posyłaj mnie tam, gdzie zechcesz i posługuj się 
mną w misji ewangelizacji i głoszenia prawdy o Twoim Boskim miłosierdziu. Amen.  

Jezu, ufam Tobie! Maryjo, Tobie się zawierzam!


