Obrzęd przyjęcia do DSM
Kapłan: Niech przystąpią do ołtarza te dziewczęta, które pragną przystąpić do
Parafialnej wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej.
Dziewczęta z grupy ustawiają się w prezbiterium. Opiekun/opiekunka/przewodniczka
zwraca się do Kapłana stojącego za ołtarzem następującymi słowami:
Opiekunka (przewodniczka): Czcigodny Ojcze, zebrana przed ołtarzem grupa
dziewcząt prosi o przyjęcie do parafialnej Wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej
i nadanie im pierwszego stopnia, który nosi nazwę „Dzieci Maryi”. (W zależności od
nadawanych stopni można dodać następujące zdanie: Prosimy również o nadanie
starszym ze tej wspólnoty stopni(a) …. ).
Kapłan: Czy wiedzą, jakie obowiązki biorą na siebie i czy zostały do nich
przygotowane?
Opiekunka: Dziewczęta te przez kilka miesięcy przychodziły na spotkania, modliły
się i pilnie ćwiczyły w wypełnianiu „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”.
Słowo Kapłana: Drogie Dziewczęta! Za chwilę przyjmę was w imieniu naszej parafii
do Dziewczęcej Służby Maryjnej i udzielę błogosławieństwa kapłańskiego. Matka
Boża, Królowa Polski, zatroskana o losy swego Syna na polskiej ziemi czeka na
wiernych pomocników i sługi całkowicie sobie oddane, jak św. Maksymilian, ks. kard.
Stefan Wyszyński, Łucja, Hiacynta czy Franciszek - dzieci z Fatimy. Abyście jak
najszybciej się do nich upodobniły i ich gorliwie naśladowały, będziemy modlić się, aby
Matka Boża przyjęła Was za swe szczególnie ukochane dzieci i trzymając blisko przy
swym Sercu kształtowała Wasze serca, napełniając je gorącą miłością ku Bogu
i bliźnim. Wy zaś, pragnąc z każdym dniem więcej Ją kochać i stawać się coraz lepszymi
Jej dziećmi w dalszym ciągu wiernie wypełniajcie „Pięć Zadań Dziecka Maryi”.
Może kontynuować Kapłan lub Siostra/Opiekunka/Przewodniczka
✓ Bądźcie posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom.
✓ Żyjcie w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość mieszkał w Waszej
wspólnocie Chrystus.
✓ Nieście wszędzie radość - zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący
✓ Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawajcie
wasze drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.
✓ Niech Waszym stałym pragnieniem będzie to, aby żyć stale w łasce i przyjaźni
z Jezusem.

Kapłan: Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymacie niech będzie Waszą
tarczą w walce ze złem i niech wam przypomina, że należycie do Maryi jako Jej dzieci.
Poświęcenie i wręczenie Cudownych Medalików
Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.
Kapłan: Pan z wami.
Wszyscy: I z duchem twoim.
Kapłan: Módlmy się: wszechmogący i miłosierny Boże, który przez wiele ziemskich
objawień Niepokalanej Maryi Dziewicy udzieliłeś tak wielu cudów dla zbawienia dusz,
uprzejmie prosimy wylej Swoje błogosławieństwo + na ten Medalik, aby wszyscy,
którzy pobożnie i z szacunkiem nosić będą mogli dostąpić od Ciebie Miłosierdzia pod
patronatem Maryi Niepokalanej przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Modlitwa do Matki Bożej
Kapłan: A teraz w gorącej modlitwie zwróćcie się do Maryi, powierzając Jej siebie
na wierną służbę.
Dziewczęta:
Matko
Boża,
*
moja
Najlepsza
Matko,
*
pragnę gorliwie spełniać przyjęte dzisiaj dobrowolnie obowiązki. * Będę przychodzić
na spotkania grupy DSM. * Będę pamiętać o „Pięciu Zadaniach Dziecka Maryi”, *
którymi są: Posłuszeństwo, Wspólnota, Radość, Ofiara i Przyjaźń z Jezusem. * Będę
codzienne powierzać Ci siebie przy pacierzu porannym, * odmawiając modlitwę, * którą
dziś uroczyście wypowiem:
„ O Pani Moja, o Matko Moja, cała się Tobie oddaję, * ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje,
serce moje i całą siebie. * Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, * broń mnie
i strzeż * jako dziecka i własności Twojej. Amen.”

