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31 maja 1970 r. Święta Kongregacja ds. Kultu Bożego, z
polecenia Papieża św. Pawła VI, promulgowała nowy Obrzęd
Konsekracji Dziewic, odnowiony zgodnie z postanowieniami
Soboru Watykańskiego II. Odtąd, podobnie jak w Kościele
pierwszych wieków, można celebrować uroczyste poświęcenie
się życiu dziewiczemu kobiet, które pozostają w zwykłym
kontekście życiowych okoliczności, zakorzenione w Kościele
lokalnym.
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Na przestrzeni pięćdziesięciu lat, które minęły od tej odnowy,
starożytna forma życia Ordo virginum po raz kolejny rozkwitła, z
żywotnością przejawiającą się w ogromnym bogactwie
osobistych charyzmatów w służbie budowania Kościoła i odnowy
społeczeństwa zgodnie z duchem Ewangelii.
Pandemia wymusiła odroczenie Międzynarodowego Spotkania
organizowanego w Rzymie dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy
ogłoszenia Obrzędu, ale to nie przeszkadza nam gromadzić się
na modlitwie tam, gdzie jesteśmy, i trwać w głębokiej komunii.
Otwórzmy się na medytację Słowa Bożego, prześledźmy Obrzęd
Konsekracji, połuchajmy raz jeszcze nauk Papieży, którzy
towarzyszyli ścieżce Ordo Virginum w ciągu tych minionych
pięćdziesięciu lat.
Pozwólmy poprowadzić się czterem słowom, fundamentalnym
dla każdej ścieżki podążania za Panem: wdzięczność, odwaga,
znużenie, uwielbienie. Papież Franciszek ofiarował je całemu
Ludowi Bożemu w Orędziu na 57. Światowy Dzień Modlitw o
Powołania, który miał miejsce 3 maja.
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Pieśń na wejście
Przewodniczący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Przewodniczący: Pan z wami.
Wszyscy: I z duchem twoim.

Animator: Oddając głos Kościołowi jako Oblubienicy Chrystusa,
słowami, które odnajdujemy w homilii św. Pawła VI, jednoczymy
się z Duchem, wołając:
Przyjdź, Panie Jezu!
(zapalona jest pierwsza lampa)

Lektor 1: Jezu, Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.
Ujawniasz niewidzialnego Boga, pierworodnego wszelkiego
stworzenia, fundament wszystkiego, co istnieje. Ty jesteś
Nauczycielem ludzkości i jej Odkupicielem. Ty urodziłeś się,
umarłeś i zmartwychwstałeś dla nas. Ty jesteś centrum historii i
świata.
Przyjdź, Panie Jezu!
(zapalona jest druga lampa)

Lektor 2: Ty jesteś Tym, który nas zna i kocha. Jesteś
Towarzyszem i Przyjacielem naszego życia, jesteś Mężem Boleści
i Nadziei, jesteś Tym, który pewnego dnia powróci i będzie
naszym Sędzią i, mamy nadzieję, naszym szczęściem.
Przyjdź, Panie Jezu!
(zapalona jest trzecia lampa)
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Lektor 1: Nigdy nie mógłbym skończyć mówić o Tobie: Ty jesteś
światłem, prawdą; w rzeczy samej, Ty jesteś „Drogą, Prawdą i
Życiem” (J 14,6). Ty jesteś Chlebem i źródłem żywej wody dla
zaspokojenia naszego głodu i pragnienia; Ty jesteś naszym
pasterzem, naszym przewodnikiem, naszym wzorem, naszym
pocieszeniem, naszym bratem.
Przyjdź, Panie Jezu!
(zapalona jest czwarta lampa)

Lektor 2: Ty jesteś początkiem i końcem, Alfą i Omegą. Ty jesteś
Królem nowego świata, Ty jesteś tajemnicą historii. Ty jesteś
kluczem do naszych przeznaczeń. Ty jesteś pośrednikiem,
pomostem między niebem i ziemią.
Przyjdź, Panie Jezu!
(zapalona jest piąta lampa)

Lektor 1: Jesteś doskonalszy niż ktokolwiek inny, Synu
Człowieczy, ponieważ Ty jesteś Synem Bożym, wiecznym,
nieskończonym; Ty jesteś synem Maryi, błogosławionej między
niewiastami, Twojej Matki według ciała i naszej Matki poprzez
uczestnictwo w Duchu Mistycznego Ciała.
Przyjdź, Panie Jezu!
(zapalona jest szósta lampa)

Lektor 2: Jezu Chryste, Ty jesteś naszą wieczną Dobrą Nowiną. Ty
jesteś naszym Zbawicielem. Potrzebujemy Ciebie.
Przyjdź, Panie Jezu!
(zapalona jest siódma lampa)
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Z Orędzia Papieża Franciszka
na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2020 r.
Pierwszym słowem powołania jest wdzięczność. […] Realizacja
siebie i naszych planów życiowych nie jest matematycznym
wynikiem tego, co postanawiamy w odizolowanym „ja”; wręcz
przeciwnie, jest to przede wszystkim odpowiedź na powołanie,
które otrzymujemy z wysoka. [...] Każde powołanie rodzi się z
tego miłującego spojrzenia, z jakim Pan wyszedł nam na
spotkanie [...]. „Jest ono nie tyle naszym wyborem, ile
odpowiedzią na bezinteresowne wezwanie Pana” (List do
kapłanów, 4 sierpnia 2019 r.); dlatego będziemy mogli je odkryć
i przyjąć, gdy nasze serce otworzy się na wdzięczność i będzie
potrafiło przyjąć przejście Boga w naszym życiu.
Z Apokalipsy św. Jana Apostoła
(Ap 19, 6-9)
I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu
i jakby głos mnogich wód,
i jakby głos potężnych gromów,
które mówiły:
«Alleluja,
bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę,
bo nadeszły Gody Baranka,
a Jego Małżonka się przystroiła,
i dano jej oblec bisior lśniący i czysty» bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
I mówi mi: «Napisz:
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!»
I mówi mi: «Te prawdziwe słowa są Boże».
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Z Obrzędu Konsekracji Dziewic
Przyjdźcie, córki, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pańskiej.
Oto idziemy z radosnym sercem, wielbimy Boga i chcemy
oglądać Jego oblicze. Panie, nie zawiedź nas, ale z nami postąp
według swojej dobroci i według swego wielkiego miłosierdzia.
Z przemówienia Św. Jana Pawła II
do dziewic konsekrowanych
Ten odnowiony obrzęd i przywrócone „Ordo” są podwójnym
darem Pana dla Jego Kościoła. Wychwalacie ten dar, dziękując
Panu za niego. Z tej okazji chcecie zaczerpnąć z niego motyw i
inspirację do odnowienia waszej gorliwości i poświęcenia. […]
Ale dziewictwo konsekrowane to nie przywilej, ale raczej dar
Boży, który zakłada mocne zobowiązanie do naśladowania Go i
bycia Jego uczniem.
Z przemówienia Benedykta XVI do dziewic konsekrowanych
W waszym charyzmacie musi odbijać się moc, ale również
świeżość źródeł. Jest on oparty na prostym zaproszeniu
ewangelicznym: „Kto może pojąć, niech pojmuje!” (Mt 19,12)
i na radzie św. Pawła dotyczącej dziewictwa dla Królestwa
(1 Kor 7,25-35). Zawiera on jednak w sobie całą tajemnicę
chrześcijaństwa.
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Wezwania
Animator: Poruszani natchnieniami Ducha Świętego, który modli
się w nas i z nami, wyrażamy wdzięczność Panu za otrzymane
powołanie: Dziękujemy Ci, Panie!
 Dziękuję Ci, Panie, za to, że mnie wezwałeś: moje życie jest
w Twoich rękach.
 Dziękuję Ci, Panie, ponieważ Kościół sprawił, że Twoje
zaproszenie zabrzmiało w głębi mego serca.
 Dziękuję Ci, Panie, za pasterzy Kościoła, którzy towarzyszyli
mi w mojej podróży.
Modlitwa
Przewodniczący: Ojcze, prosimy Cię, udziel łaski tym służebnicom,
w których serca wszczepiłeś postanowienie świętego dziewictwa,
dopełnij w nich dzieła Twojej łaski i daj im wytrwać aż do końca,
aby mogły Tobie złożyć doskonałą ofiarę. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Pieśń
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Z Orędzia Papieża Franciszka
na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2020 r.
To jest właśnie drugie słowo, które chciałbym wam
przekazać: odwaga. [...] Kiedy jesteśmy powołani do [...]
przyjęcia stanu życia – takiego, jak małżeństwo, święcenia
kapłańskie, życie konsekrowane – pierwszą reakcją jest często
„zjawa niewiary”: to niemożliwe, aby to powołanie było dla
mnie; czy to naprawdę właściwa droga? Czy Pan chce tego
właśnie ode mnie? [...] Sądzimy, że coś nas zaślepiło, że nie
jesteśmy na wysokości zadania, po prostu, że zobaczyliśmy
zjawę, którą trzeba odpędzić. Pan [...] zna pytania, wątpliwości i
trudności, które wstrząsają [...] naszym sercem, i dlatego
zapewnia nas: „Nie bój się, Ja jestem z tobą!”. W wierze
poznajemy, że On jest obecny i przybywa, aby nas spotkać, że
jest zawsze obok nas.
Z Apokalipsy św. Jana Apostoła
(Ap 22, 12-17)
Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.
Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem
życia do nich należała
i aby bramami wchodzili do Miasta.
Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy,
bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
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Gwiazda świecąca, poranna».
A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
Z Obrzędu Konsekracji Dziewic
Ojcze, przyjmij postanowienie życia w doskonałej czystości i
naśladowania Chrystusa, które z Bożą pomocą odnawiam wobec
ciebie i świętego ludu Bożego.
Z przemówienia Św. Jana Pawła II
do dziewic konsekrowanych
Podążanie za Barankiem w Niebie (por. Ap 14,6) zaczyna się na
ziemi od pójścia wąską ścieżką (por. Mt 7,14). Wasze sequela
Christi będzie tym bardziej radykalne, im większa będzie wasza
miłość do Chrystusa i im jaśniejsza będzie świadomość znaczenia
waszej konsekracji w dziewictwie.
Z przemówienia Benedykta XVI do dziewic konsekrowanych
[Korzenie Ordo Virginum] są prastare; biorą początek u źródeł
życia ewangelicznego, gdy, rzecz dotąd niesłychana, serca
niektórych kobiet zaczęły się otwierać na pragnienie dziewictwa
konsekrowanego; innymi słowy, na pragnienie oddania całej
swej istoty Bogu, które po raz pierwszy w sposób niezwykły
wypełniło się w Dziewicy z Nazaretu i Jej „tak”.
Według Ojców Kościoła Maryja była pierwowzorem
chrześcijańskich dziewic, a ich postrzeganie podkreśliło nowość
tego nowego stanu życia, do którego otworzył dostęp wolny
wybór miłości.
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Wezwania
Animator: Poruszani natchnieniami Ducha Świętego, który modli
się w nas i z nami, odnawiamy nasze „tak” dla Pana, powtarzając:
Oto jestem, Panie!
 Oto jestem, Panie: chcę służyć Tobie i Twojemu Kościołowi
 Oto jestem, Panie: chcę iść za Tobą, jak głosi Ewangelia.
 Oto jestem, Panie: chcę Cię kochać i zjednoczyć się z Tobą na
zawsze.
Modlitwa
Przewodniczący: Boże Ojcze, wysłuchaj błagalne modlitwy
Kościoła i zmiłuj się nad swoimi służebnicami, które łaskawie
powołałeś. Skieruj je na drogę zbawienia wiecznego, aby
pragnęły tego, co się Tobie podoba, i z wielką gorliwością to
wypełniały. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Pieśń
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Z Orędzia Papieża Franciszka
na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2020 r.
Każde powołanie wymaga zaangażowania. Pan nas powołuje,
ponieważ chce uczynić nas […] zdolnymi do wzięcia naszego
życia w swe ręce, aby oddać je na służbę Ewangelii, w sposób
konkretny i codzienny, jaki On nam wskazuje […]. Mamy
pragnienie i zapał, ale jednocześnie jesteśmy naznaczeni
słabościami i obawami. […] Znam wasze trudy, samotność, która
czasem obciąża serce, ryzyko rutyny, która powoli gasi żar
powołania, brzemię niepewności i niedostatku naszych czasów,
lęk przed przyszłością. Odwagi, nie lękajcie się! Jezus jest obok
nas i jeśli uznajemy Go za jedynego Pana naszego życia, On
wyciąga ku nam rękę […], aby nas zbawić.
Z Apokalipsy św. Jana Apostoła
(Ap 2,1-5)
Aniołowi Kościoła w Efezie napisz:
To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd,
Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość,
i to że złych nie możesz znieść,
i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami,
a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami.
Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to,
że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś,
i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!
Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie
i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz.
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Z Obrzędu Konsekracji Dziewic
Ty bądź jej chwałą, radością i pragnieniem.
Bądź dla niej pociechą w smutku,
radą w niepewności, obroną przed krzywdą,
cierpliwością w ucisku, dostatkiem w ubóstwie,
pokarmem w poście, lekarstwem w chorobie.
Z przemówienia Św. Jana Pawła II
do dziewic konsekrowanych
Jest także zadaniem dziewic stać się uosobieniem szlachetności
lokalnego Kościoła, jego głosem modlitwy, wyrazem jego
miłosierdzia, pomocą dla jego ubogich, pocieszeniem dla jego
cierpiących synów i córek, i wsparciem dla sierot i wdów.
Możemy powiedzieć, że w czasach Ojców pietas i caritas
Kościoła wyrażała się w dużym stopniu poprzez serca i ręce
konsekrowanych dziewic. Oto są linie zaangażowania, które
nadal zachowują ważność.
Z przemówienia Benedykta XVI do dziewic konsekrowanych
Wybór życia dziewiczego, zaprawdę, jest odpowiedzią na
ulotność rzeczy ziemskich i antycypacją dóbr przyszłych. Bądźcie
przykładem czujnego i pracowitego oczekiwania, radości i
pokoju, właściwych tym, którzy oddali siebie Bożej miłości.
Bądźcie obecne w świecie i jednocześnie pielgrzymami do
Królestwa. Dziewica konsekrowana, zaprawdę, upodobni się do
tej oblubienicy, która, razem z Duchem, wzywa przyjścia Pana: A
Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» (Ap 22,17).
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Wezwania
Animator: Poruszani natchnieniami Ducha Świętego, który modli
się w nas i z nami, i powierzając się miłości Pana, głosimy:
Twoja miłość jest silniejsza niż śmierć.
 Ty, który dodajesz energii, pokonaj wszelkie zmęczenie,
które nas przygniata.
 Ty, który obdarzasz radością, pokonaj każdy smutek, który
nas osacza.
 Ty, który udzielasz pokoju, pokonaj każdą udrękę, która nas
atakuje.
Modlitwa
Przewodniczący: O Panie, udziel hojnie swoim służebnicom
wytrwałości w podjętych zobowiązaniach, aby z radością mogły
wejść w otwarte bramy królestwa niebieskiego, gdy przybędzie
Król chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń
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Z Orędzia Papieża Franciszka
na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2020 r.
A wówczas [...] nasze życie otwiera się na uwielbienie. Jest to
ostatnie słowo powołania, które chce być także zaproszeniem do
pielęgnowania wewnętrznej postawy Najświętszej Maryi Panny:
wdzięczna za spojrzenie Boga, które na Niej spoczęło, oddając w
wierze lęki i troski, odważnie podejmując powołanie, Ona
uczyniła swoje życie wieczną pieśnią uwielbienia dla Pana.
Z Apokalipsy św. Jana Apostoła
(Ap 5,8-14)
A kiedy wziął księgę,
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed
Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł,
którymi są modlitwy świętych.
I taką nową pieśń śpiewają:
«Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z
każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,
a będą królować na ziemi».
I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów
dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,
mówiących głosem donośnym:
«Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i
mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie
i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,
i wszystko, co w nich przebywa,
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usłyszałem, jak mówiło:
«Zasiadającemu na tronie i Barankowi
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!»
A czworo Zwierząt mówiło: «Amen».
Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
Z Obrzędu Konsekracji Dziewic
Zostałam poślubiona Temu, któremu aniołowie służą;
którego piękno podziwiają słońce i księżyc.
Z przemówienia Św. Jana Pawła II
do dziewic konsekrowanych
Bądźcie z Maryją w domu weselnym, gdzie panuje radość i gdzie
Chrystus objawia się swoim uczniom jako mesjański Oblubieniec.
Bądźcie z Maryją u stóp Krzyża, gdzie Chrystus ofiarowuje swoje
życie za Kościół. Pozostańcie z Nią w Wieczerniku, w domu
Ducha Świętego, który został wylany jako Boża Miłość w
Kościele, Jego Oblubienicy.
Z przemówienia Benedykta XVI do dziewic konsekrowanych
Powierzam was Maryi. Powtórzę także słowa świętego
Ambrożego, piewcy dziewictwa chrześcijańskiego, kierując je do
was: „Niech w każdej z was będzie dusza Maryi, by wielbić Pana;
niech w każdej będzie duch Maryi, żeby radować się w Panu.
Jeżeli jest tylko jedna Matka Chrystusa według ciała, - to według
wiary odwrotnie, Chrystus jest owocem wszystkich, bo każda
dusza otrzyma Słowo Boże, gdy tylko, niepokalana i odporna na
wady, zachowała czystość nienaruszoną cnotą” (Expositio in
Lucam 2,26: PL 15, 1642).

17

Kantyk Maryi
Animator: Wraz z Maryją, niewiastą Przymierza, niewiastą
oczekiwania i spełnienia, śpiewamy Magnificat, kantyk czasów
mesjańskich i triumfu, wnosimy do Pana hymn naszego
dziękczynienia za wszystkie Jego błogosławieństwa:
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi...
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Modlitwa wstawiennicza
Przewodniczący: Zjednoczeni w braterskiej radości, z sercami
pełnymi wdzięczności i uwielbienia, zwróćmy się z wiarą do Pana:
Jezu, nagrodo i korono dziewic, wysłuchaj naszej modlitwy.
Chryste, piękny Pasterzu owiec, który pragniesz, aby Kościół był
zawsze święty i niepokalany w miłości, spójrz na naszego Ojca
Świętego Franciszka, Biskupów, Kapłanów i Diakonów: odnawiaj
każdego dnia mocą Ducha Świętego ich entuzjazm i
intensywność wiary.
Chryste, źródło wszelkiego miłosierdzia, pociesz podczas próby
pandemii rodziny chorych i umierających; otwórz ich serca na
nadzieję. Chroń lekarzy, pracowników służby zdrowia i
wolontariuszy: daj im siłę, życzliwość i zdrowie. Wzbudzaj
zaufanie u tych, którzy obawiają się o przyszłość ze względu na
konsekwencje dla zatrudnienia i gospodarki. Pomagaj
przywódcom narodów, aby mogli pracować z mądrością, troską i
hojnością, i aby przyszli z pomocą tym, którym brakuje tego, co
niezbędne do życia.
Chryste, oczekiwany przez mądre dziewice, prowadź nas i
wspieraj w naszej podróży. Bądź dla nas „mężem, bratem,
przyjacielem, dziedzictwem, pewną nagrodą, Panem i Bogiem”.
Wprowadź na wieczną ucztę weselną nasze siostry, które dotarły
już do niebieskiego Jeruzalem, wychodząc Ci na spotkanie z
płonącymi lampami.
Chryste, Książę Pokoju i Ojcze ubogich, niech każdy mężczyzna i
kobieta dąży do wprowadzania pokoju w zranionym świecie;
chroni życie i rodzinę; promuje odpowiedzialność za dary
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stworzenia. Jako bracia i siostry zdolni do prawdziwej
solidarności, niech każdy zaangażuje się w bliskość z biednymi,
chorymi, więźniami, prześladowanymi i samotnymi, którzy
utracili sens życia.
Ojcze nasz ...
Modlitwa końcowa
Przewodniczący: Ojcze, pokornie prosimy Cię, aby stan
wiecznego dziewictwa, który jest już udziałem Twoich służebnic,
przyczyniał się do postępu ludzkiej społeczności i do wzrostu
Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławieństwo
Wszechmogący Bóg Ojciec, który wszczepił w wasze serca
pragnienie świętego dziewictwa, niech otacza was swoją opieką.
Amen.
Jezus Chrystus, który jednoczy ze swoim Najświętszym Sercem
serca dziewic poświęconych Bogu, niech napełni was swoją
boską miłością. Amen.
Duch Święty, którego mocą dokonało sie poczęcie Syna Bożego
w łonie Maryi Dziewicy, niech uświęca wasze serca i umacnia
was w gorliwej służbie Bogu i Kościołowi. Amen.
Was wszystkich, którzy uczestniczyliście w tym czuwaniu
modlitewnym, niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn,
i Duch Święty. Amen.
Pieśń na zakończenie
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Christi Sposa gaude et exsulta - quia dilexit te Dominum.
Pro tibi tradidit seipsum. - Misterium hoc magnum est!
Raduj się i wesel, oblubienico Chrystusa, - bo Pan cię pokochał.
Dla ciebie oddał samego siebie. - Tajemnica to wielka.
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A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!". (Ap 22,17). Pociągnięte
przez tajemnicę Chrystusa i Kościoła, dziewice konsekrowane są
powołane, aby być obrazem Kościoła Oblubienicy.
Synowi Bożemu, który umiłował ludzkość do końca (J 13,1),
odpowiadają całkowitym darem z siebie w dziewictwie,
ukazanym w płatkach lilii, które łączą sią w jedno z krzyżem, na
którym pozostają tylko rany: Jezus jest rzeczywiście
Zmartwychwstałym i zaprasza je, aby rozpoznać Go żywym i
obecnym w teraźniejszości.
Jako zapowiedź wiecznych zaślubin, poprzez przebity bok zostaje
przekazana im obrączka przez Ducha, który prowadzi je tam
gdzie chce (J 3,8). W taki sposób bogactwo charyzmatyczne Ordo
virginum staje się znakiem proroczym, oczekiwaniem
pracowitym i czujnym na wypełnienie się zamysłu Ojca.
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