
MODLITWA PRZYMIERZA MIŁOŚCI Z OJCEM ZAŁOŻYCIELEM 
 

 
 

Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo z Szensztatu! 
 

Nasz Ojciec i Założyciel 18 października 1914 roku w Prasanktuarium zawarł z Tobą 
Przymierze Miłości. Wierzymy w moc tego przymierza, w nasze włączenie w to 
przymierze i powołanie do Dzieła Szensztackiego. 
Dzisiaj, w dniu 50-lecia odejścia do Domu Ojca naszego Założyciela, przez akt 
przymierza miłości z nim, odnawiamy naszą wiarę w otrzymany charyzmat, nadzieję, 
która przynagla nas do pójścia śladami naszego Ojca oraz miłość, która czyni nas 
prawdziwą Rodziną. 
Chcemy pozostać wiernymi doświadczeniu Ducha i charyzmatowi Założyciela dla 
dobra całego Kościoła. Jedynie w głębokiej i duchowej więzi z naszym Ojcem 
możemy nieść Jego dzieło i posłannictwo. Dlatego jako Rodzina Szensztacka w 
Polsce w Przymierzu tym pragniemy odnowić i pogłębić decyzję pójścia za Nim na 
drogach służby Ewangelii oraz nasze dziecięce zaufanie do niego. 
 

Ojcze Założycielu, kto szuka Ciebie znajdzie cię w sanktuarium razem z naszą 
Matką i Królową. Do Ciebie i twojego posłannictwa należą nasze siły i nasze 
zdolności, nasza moc i nasza niemoc, my sami, oraz wszyscy, z którymi idziemy, jak 
i wszyscy, którzy się nam powierzają. Ty wciąż troszczysz się o swoją Rodzinę. 
Spraw, aby wśród nas stawały się rzeczywistością słowa: „Cor unum in Patre“, 
byśmy jako wspólnota tworzyli jedno w sercu Ojca. 
 

Wierzymy, że Opatrzność dała nam w Tobie napełnionego ogniem Ducha 
Świętego, Ojca i proroka, świadka i głosiciela ojcowskiego posłannictwa w naszych 
czasach. 
 

Wierzymy, że Opatrzność powołała nas, przedstawicieli wszystkich wspólnot i 
stanów, byśmy mieli udział w łasce, którą Ty otrzymałeś i byśmy byli zdolni ofiarować 
ją całemu Kościołowi. 
 

Wierzymy, że w przymierzu poprowadzisz nas w głąb myśli i życia, które złożył 
w Tobie Bóg, że będziesz nam wypraszał łaskę do wypełnienia misji jaką mamy w 
Polsce i wobec świata. 
 

Chcemy zatem przez pamięć o Tobie, przez lekturę i medytację Twoich pism, 
przez naśladowanie Ciebie w miłości do Maryi i kroczenie drogami praktycznej 
wiary w Opatrzność Bożą, oraz przez pielgrzymowanie do miejsc upamiętniających 
Twoją działalność wciąż na nowo czerpać z Twego założycielskiego ducha.  
 

Chcemy mocą przymierza miłości budować nowy świat, w którym ludzie tworzą 
kulturę przymierza, wszędzie tam, gdzie żyją i działają, począwszy od umacniania i 
pogłębiania więzi jedności naszej rodziny i jej wspólnot wokół Ciebie, naszej Matki i 
sanktuarium. Chcemy bezinteresownie i szczerze szukać dobra całej Rodziny – 
zawłaszcza, gdyby wśród napięć zagrażał nam duch egoizmu. Jako Twoja Rodzina z 
powagą i wytrwałością pragniemy w duchu kultury przymierza pracować dla głębokiej 
wspólnoty serc i zadań, szczególnie w gronie osób odpowiedzialnych – animatorów 
wspólnot i grup. 
 



Chcemy dołożyć starań, by Kościół włączył Ciebie w poczet świętych i otwierać 
dla Ciebie i Twego posłannictwa drzwi i serca naszych rodaków oraz innych narodów 
słowiańskich. Prosimy Cię przekaż nam na nowo charyzmat, który otrzymałeś od 
Boga. Bądź naszym duchowym przewodnikiem i prowadź do Serca Boga Ojca. 
 

Zawierzamy Ci całą Rodzinę Szensztacką w Polsce. Prosimy Cię, prowadź nas do 
coraz większej wolności wewnętrznej, jedności oraz wielkodusznej służby tym, do 
których jesteśmy posłani. Głęboko wierzymy, że idąc drogą Szensztatu uświęcimy 
siebie samych, nasze rodziny oraz parafie, wszystkie wspólnoty, które już powstały 
oraz te, które powstaną. 
 

Ojcze, na ręce naszej Matki i Królowej składamy ten Akt Przymierza Miłości z 
Tobą, Założycielem i Ponadczasową Głową całego Dzieła. Niech Ona wyjedna nam 
u Boga łaskę twórczej wierności Twojemu charyzmatowi i Twoje błogosławieństwo.  
 
Pozostaniemy wierni! Polonia Semper Fidelis! 

 
Ojcze i Proroku, jesteśmy, bo Ty jesteś. 
Ty jesteś bo my jesteśmy. 
Serca nasze w sercu twoim 
Myśli nasze w myślach twoich 
Dłonie nasze w dłoniach twych 
Twoje posłannictwo naszym posłannictwem 
Twoja Rodzina naszą Rodziną. Amen.                                            
 


