
AKT ODDANIA
Polskiej Prowincji Chrystusa Króla 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
opiece Świętego Józefa

Święty Józefi e, Oblubieńcze Przeczystej i Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Matki Bożej Mi-
łości i Królowej Apostołów! Ty, o Mężu Boży, zostałeś tak bardzo uprzywilejowany i wybrany przez 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Twój wielki czciciel św. Wincenty Pallotti zwykł mawiać, że Ty po 
Maryi, Twojej Oblubienicy, jesteś najszczęśliwszy spośród wszystkich ludzi na ziemi. Zostałeś wy-
brany przez Boga na Opiekuna Świętej Rodziny i Troskliwego Wychowawcę Pana naszego Jezusa 
Chrystusa – Apostoła Ojca Przedwiecznego.

O przeczysty i dziewiczy Patriarcho, Stróżu Kościoła Świętego! Świadomi własnych braków, niedo-
skonałości i grzeszności, z pełnym zaufaniem przychodzimy dziś do Ciebie i Tobie – jako naszemu 
Opiekunowi, Wychowawcy i Przewodnikowi – zawierzamy całą Prowincję Chrystusa Króla, nasze 
Wspólnoty, Delegatury, Dzieła, Instytucje i Zarząd Prowincjalny. Tym szczególnym aktem miłości, 
Twojej troskliwej opiece oddajemy Księży i Braci, Diakonów i Alumnów, Nowicjuszy, Postulantów 
i Kandydatów. Uproś nam łaski, aby w naszych sercach płonął zawsze ogień żywej wiary, nadziei 
i miłości. Spraw, aby nasza Prowincja wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, ale też w liczbę i apostolski 
dynamizm. Józefi e najmężniejszy, wyproś młodym odwagę oddania się na służbę Chrystusowi, by 
zapragnęli realizować powołanie kapłańskie, braterskie i misyjne według charyzmatu św. Wincentego 
Pallottiego.

Nadziejo chorych i Patronie umierających! W tym trudnym czasie złowieszczej pandemii powierzamy 
Ci bezpieczeństwo i zdrowie każdego współbrata naszej Prowincji, i wszystkich ludzi. Wstawiaj się 
za osobami starszymi, chorymi, umierającymi i za tymi, którzy się nimi opiekują.

Żywicielu Syna Bożego! Miłośniku ubóstwa i Wzorze pracujących! Twojej pieczy oddajemy też naszą 
pracę i dobra materialne naszej prowincji. Wierzymy, że jako dobry Rządca, mądrze i rozsądnie zago-
spodarujesz owoce naszej pracy i tak poprowadzisz nasze dzieła, aby służyły budowaniu Królestwa 
Bożego.

Józefi e Święty, Najpotężniejszy Opiekunie nasz! Zawierzamy Ci również tych, do których jesteśmy 
posłani: parafi an, uczniów, chorych, pielgrzymów, starców, migrantów i uchodźców oraz tych, którzy 
z nami współpracują i troszczą się o nas: Przyjaciół, Pracowników i Współpracowników, Ofi aro-
dawców misyjnych i Dobrodziejów naszej Prowincji. Bądź dla nich Orędownikiem i Wspomożycielem 
w codziennym życiu. Oddajemy Ci też tych, którzy z narażeniem swojego życia strzegą naszej wolności.

Troskliwy Obrońco Chrystusa! Ozdobo życia rodzinnego! Otocz opieką wszystkie wspólnoty Zjedno-
czenia Apostolstwa Katolickiego, a także rodziny, w których dorastaliśmy, zwłaszcza naszych rodzi-
ców, rodzeństwo, bliskich i przyjaciół.

Józefi e najwierniejszy! Uproś, aby nasza Prowincja była zawsze silna Bogiem i stawała się twierdzą 
żywej wiary, niezawodnej nadziei i żarliwej miłości, żyjąc wciąż aktualnym i zobowiązującym chary-
zmatem świętego Założyciela. Wstawiaj się za nami, byśmy w duchu synodalnym przeżywali miłość 
i odpowiedzialność za Kościół, tak, jak uczył nas tego św. Wincenty Pallotti. W dowód wdzięczności 
za otrzymane przez Twoje orędownictwo łaski przyrzekamy Ci, św. Józefi e, nasz Wzorze, Opiekunie 
i Wychowawco, szerzyć Twoją cześć i wielkość, by przez naśladowanie Ciebie i Twoich cnót wzra-
stała nieskończona chwała Boga i cześć do Niepokalanej Oblubienicy Twojej, a naszej Matki Maryi. 
O wielki św. Józefi e, ufamy, że Wszechmogący Bóg w Trójcy Jedyny dzięki Twemu orędownictwu 
zwróci ku nam swoje łaskawe spojrzenie i obdarzy nas błogosławieństwem wiary, nadziei i miłości, 
a Maryja Twoja Niepokalana Oblubienica, otoczy nas swoim macierzyńskim płaszczem. Amen.


