
legitymacja

„Służcie Bogu z radością”
(Ps 100,2)

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ
LSO diecezji tarnowskiej 

oraz sprawy powołań do służby Bożej
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Niewiasto Euchary-
stii. Twój Syn, Jezus Chrystus, wybrał mnie do 
radosnej służby przy ołtarzu, na którym uobec-
niają się najważniejsze tajemnice naszej wiary. 
Matko moja, w Twoje ręce składam moje mło-
de życie, moją teraźniejszość i przyszłość. Miej 
w opiece moją rodzinę, umacniaj w niej miłość 
i pokój. Matko Niepokalana, Tobie poświę-
cam ciało i duszę moją, pomóż mi służyć Bogu 
z anielską czystością, broń mnie przed szata-
nem i ustrzeż mnie przed błędami wieku mło-
dzieńczego. Pomóż mi trwać w gorliwej służbie 
Jezusowi przy ołtarzu. Rozpalaj we mnie miłość 
do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakra-
mencie. Zapalaj mnie duchem apostolstwa. Ma-
ryjo, która byłaś pełna Ducha Świętego, pomóż 
mi rozeznać moje życiowe powołanie. Tobie 
zawierzam siebie i wszystkich, którzy stanowią 
grono Liturgicznej Służby Ołtarza mojej parafii 
i diecezji. Matko, Królowo Apostołów, proszę 
Cię także o to, aby nasza diecezja nadal była 
żyzną ziemią, na której rodzić się będzie wiele 
powołań do służby Bożej. Przygarnij mnie do 
swego Niepokalanego Serca i złącz jeszcze ści-
ślej z Jezusem, moim Królem. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.
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………………………………………
imię

………………………………………
nazwisko

został włączony 
do Diakonii Modlitwy 

Liturgicznej Służby Ołtarza

w dniu ……………………

w parafii pw.

………………………………………

w ……………………………………

(pieczęć parafii)

Podejmuję się modlitwy 
w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza 

diecezji tarnowskiej 
oraz o powołania kapłańskie i zakonne:

(wybierz jedną z poniższych propozycji)

Komunia św. w I piątek miesiąca 
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 
raz w tygodniu 
Codzienny dziesiątek różańca 
Akt zawierzenia Matce Bożej LSO 
raz w tygodniu 
Litania do św. Dominika Savio 
raz w tygodniu 
Inna forma modlitwy, postu 
i dobrych uczynków 

……………………………
podpis

Deklaruję swoją przynależność do Diako-
nii Modlitwy od września roku:

Rok 2011  Rok 2013 
Rok 2012  Rok 2014 


