
 

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej  
oraz Ministerstwa Finansów i członków ich Rodzin 
 

Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski,  
Matko Naszego Zawierzenia! 
 

Stając przed Tobą przynosimy radości i troski Pracowników Krajowej Administracji Skarbowej  
oraz Ministerstwa Finansów i członków ich Rodzin 
W Twoim sercu, jak powiedział Wielki patron naszej Fundacji św. Jan Paweł II – w sercu Naszej Matki, bije 
serce naszego narodu, którego i My jesteśmy częścią. 
Nasza tożsamość, to nasza historia, a dzieje naszej państwowości to historia rozpoczynająca się przy 
chrzcielnicy, gdy Książe Mieszko wprowadził nas do chrześcijańskiego świata. 
Minione wieki to dni pełne chwały, ale też dni niewoli i narodowych dramatów. Nasza narodowa 
tożsamość związana jest nierozerwalnie z Twoją matczyną opieką, dzięki której zachowaliśmy żywą wiarę 
i polskość w sercach, gdy naszej Ojczyzny nie było na mapie Europy i świata. W 100.Rocznicę Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości oraz 100.Rocznicę Utworzenia Administracji Skarbowej pragniemy wyrazić 
wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie, w minionych wiekach, wszystkich 
pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego. W tym ważnym momencie historii zbawienia 
uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia 
i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za 
Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego  
zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo - Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym 
samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach 
Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny. 
W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Patronem Fundacji, Świętym 

Janem Pawłem II, Ojcem Świętym Franciszkiem oraz Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim, Ks. Abp 

Andrzejem Dzięgą oddajemy w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkich Pracowników 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów i członków ich Rodzin. 

Zawierzamy Tobie, Najświętsza Bogarodzico, szczególnie Tych spośród Nas, którzy najbardziej potrzebują 
Twojej matczynej opieki – ciężko chorych, pokrzywdzonych przez los, samotnych, niezrozumianych oraz 
tych wszystkich, którzy zmagają się z przeciwnościami losu, często tak trudnymi do udźwignięcia. 
Patron Fundacji Skarbowości, św. Jan Paweł II prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci  
były realne działania na rzecz najsłabszych i potrzebujących. Jesteśmy Pokoleniem JP2, które pragnie 
swoim życiem odpowiadać na to wezwanie. Jesteśmy pokoleniem, którego życie zostało zdefiniowane 
ideami i nauczaniem św. Jana Pawła II. Pragniemy, aby zawołanie Naszego Wielkiego Papieża -„Totus Tuus 
Maryjo, Totus Tuus…” było w również w naszym życiu nieustannie  obecne. 
W sposób szczególny powierzamy Tobie, Nasza Matko, Tych, których nie ma już wśród nas Wierzymy, że 
dzięki Twojemu wstawiennictwu są Oni współuczestnikami Życia Wiecznego. Odczuwając duchową 
obecność naszych bliskich, wierzymy, że dzięki Twojemu wstawiennictwu, kiedyś i Nam będzie dane do 
Nich dołączyć.  
Oddając się całkowicie pod Twoją opiekę, Bogarodzico Dziewico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten 
sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. 
Jesteśmy przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, Maryjo, jesteś dla każdego z Nas niezgłębioną, 
przedziwną pomocą i obroną na drodze ku zachowaniu wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. 

„Totus Tuus Maryjo, Totus Tuus…” 
AMEN 

Kościół pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza, Świnoujście, 23 maja 2019r 


