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Akt Zawierzenia
Najświętsza Panno Bolesna!
Matko Boża Niepokalana!
Patronko Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich!
Królowo Polski, Królowo naszych serc!
Matko nasza!
Z wielką radością w sercach przybywamy dzisiaj do Ciebie,
jako rodzina wspólnot szkolnych i przedszkolnych
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich u progu
rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. To nasza
XXII pielgrzymka, która z powodów zewnętrznych,
epidemicznych ma wymiar bezpośredniego udziału tylko
delegacji szkół i przedszkoli, lecz uczniowie, nauczyciele
i rodzice łączą się z nami duchowo z wykorzystaniem
zdalnego przekazu internetowego.
Matko Nasza!
Najlepsza Wychowawczyni!
Wychowawczyni Bożego Syna!

Pragniemy prowadzić uczniów po ścieżkach wiedzy i wiary
do poznania Prawdy, prawdy o Bogu, prawdy o otaczającym
świecie, o prawach, które nim rządzą ale również odkrywania
i uznawania prawdy o sobie samym, o Bożym pochodzeniu,
o swoim wewnętrznym pięknie, o swojej tożsamości.
Maryjo!
Twój Syn – Święty Jan Paweł II, a nasz Patron w encyklice
Fides et ratio napisał: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,
na których duch ludzki wznosi się ku kontemplacji
prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie
poznania Prawdy”.
Maryjo!
Wyproś nauczycielom i wszystkim wychowawcom łaskę
takiego wychowywania, które jest wydobywaniem tego, co
jest schowane przez Boga w sercu wychowanka.
Wychowania, które wydobywa dobro ukryte we wnętrzu
dziecka.
Maryjo! Najlepsza Wychowawczyni!
Wyproś
dla
nauczycieli
i
wychowawców
łaskę
długomyślności, dar światłych oczu serca, by dostrzegali
w uczniach tajemnicę Bożego Stworzenia, szanowali
niepowtarzalność i oryginalność wychowanków, by
w indywidualnym kontakcie z uczniem, w atmosferze
szczerości i zaufania prowadzili każdego do odkrywania Jego
darów i talentów, do odkrywania dobra i piękna.

Maryjo! Najlepsza Opiekunko!
Wyproś dla uczniów radość ze zdobywania wiedzy
i rozwijania własnych uzdolnień, umocnij dzieci i młodzież
w pracy nad sobą.
Prosimy Cię Maryjo, wyproś łaskę osobowej relacji z Bogiem
dla każdego ucznia, wzmocnij budowanie wzajemnych relacji
osobowych uczniów z poszanowaniem godności każdej osoby.
Najlepsza Matko, Maryjo!
Która gorącą miłością otaczasz każdego z nas, prosimy, by
każdy uczeń doświadczył relacji miłości rodzicielskiej,
wychowawczej, co ochroni go od zła i współczesnych
zagrożeń.
Maryjo w Twoje Niepokalane ręce składamy pracowników
Stowarzyszenia,
pracowników
administracji
obsługi,
księgowych, płacowych, wszystkich posługujących dla dobra
wspólnego, jakim jest Stowarzyszenie.
Maryjo!
W Twoim Niepokalanym sercu składamy każdego ucznia,
nauczyciela, rodzica, pracownika. Składamy samych siebie,
nasze zdrowie duchowe i fizyczne prosząc o Boże
Błogosławieństwo na nowy rok szkolny.
Powierzamy Ci, jako patronce Stowarzyszenia 120 szkół
i przedszkoli w 18 polskich diecezjach:

