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ZAŁĄCZNIK NR 2 – DLA UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA I MODLITWY 

I. Akt oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana Kolbego 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza 

najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, 

niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie 

całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, 

wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią 

i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. 

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania 

tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie 

herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i 

najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak 

najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a 

w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego 

Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i 

uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego 

Serca Jezusowego na nas spływają. 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciw 

nieprzyjaciołom Twoim. 

VII. Pieśń „My chcemy Boga” 

1. My chcemy Boga, Panno Święta, – o usłysz naszych wołań głos. – Miłości 

Bożej dźwigać pęta, – to nasza chluba, to nasz los. 

Ref. Błogosław, słodka Pani, – błogosław wszelki stan. – My chcemy Boga, my 

poddani! – On naszym Królem, On nasz Pan. – My chcemy Boga, my poddani! – 

On naszym Królem, On nasz Pan. 

2. My chcemy Boga w rodzin kole, – w troskach rodziców, w dziatek snach. – 

My chcemy Boga w książce, w szkole, – w godzinach wytchnień, w pracy dniach. 

Ref. Błogosław… 

3. My chcemy Boga w naszym kraju, – wśród starodawnych polskich strzech, 

– w polskim języku i zwyczaju, – niech Boga wielbi Chrobry, Lech.  

Ref. Błogosław… 

4. My chcemy Boga w wszelkim stanie, Boga niech wielbi szlachta, lud Pan, 

czy robotnik, czy mieszczanin. Bogu niech niosą życia trud.  

Ref. Błogosław…  

5. My chcemy Boga, Jego prawo – niech będzie naszych czynów tchem, – 

byśmy umieli chętnie, żwawo – obierać dobre, gardzić złem.  

Ref. Błogosław… 


