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Modlitwa na powitanie obrazu 

Bądź uwielbiony, Panie, który jesteś, który byłeś i który przychodzisz. 

Ukryty w łonie Maryi przyszedłeś do Elżbiety napełniając ją i całą jej 

rodzinę Duchem Świętym. Ty nieustannie nawiedzasz nas w sakramentach 

świętych, w głoszonym słowie, w drugim człowieku. Dziś witamy Cię  

z pokorą i miłością jako Miłosiernego Zbawiciela. Wpatrujemy się w Twój 

wizerunek, w którym ukazujesz się jako Ten, który idzie ku nam i nam 

błogosławi. 

Prosimy Cię, o Panie, przyjdź. Z radością otwieramy dla Ciebie drzwi 

naszych serc. Zapraszamy Cię do naszej rodzin, do naszych wspólnot 

modlitewnych, do naszych miejsc pracy i odpoczynku, do całego naszego 

życia, naznaczonego często cierpieniem i uwikłanego w różnorodne 

słabości. Przyjdź, miłosierny Jezu i ulecz to, co chore, umocnij to, co słabe, 

oczyść to, co zabrudzone, zjednocz to, co podzielone, rozraduj to, co smutne, 

naprostuj to, co zagmatwane, rozjaśnij to, co pozostaje w ciemności. Odnów 

nasze życie i uczyń nas swoimi świadkami. Który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. Amen. 

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami! 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami! 

Błogosławiony Księże Michale, módl się za nami!  
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Nowenna pompejańska 

Wraz z peregrynacją obrazu Pana Jezusa Miłosiernego podjęliśmy w parafii 

inicjatywę modlitewną znaną pod nazwą nowenny pompejańskiej. Każda 

rodzina, u której aktualnie przebywa obraz, włącza się w te nowennę 

odmawiając jedną jej cząstkę w przypisany w kalendarium dzień. Na tę 

jedną cząstkę składa się odmówienie trzech części różańca świętego (część 

radosną, bolesną, chwalebną) wraz z przypisaną modlitwą końcową 

błagalną lub dziękczynną. Poniżej przedstawiony jest schemat nowenny 

pompejańskiej. 

1. Najpierw żegnamy się znakiem krzyża. 

2. Potem podajemy intencję O POKÓJ W SYRII i mówimy:  

 

Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć,  

Królowo Różańca świętego 
 

3. Przechodzimy do modlitw początkowych różańca (Wierzę w Boga, 

Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, 

na początku nowenny w danym dniu. 

4. Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic (15 dziesiątek): 

radosne, bolesne, chwalebne – nie trzeba wszystkich na raz. Można 

odmówić również tajemnice światła. 

5. Po skończeniu różańca modlimy się krótką modlitwą (błagalną lub 

dziękczynną zgodnie z kalendarium peregrynacji– zobacz niżej). 

Wystarczy tę modlitwę odmówić raz na dzień, na końcu różańca. 

6. Na samym końcu modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz trzy 

razy z ufnością i wiarą mówimy:  
 

Królowo Różańca świętego, módl się za nami! 
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Jeżeli w kalendarium peregrynacji Twoja nowenna znajduje się w części 

BŁAGALNEJ na końcu różańca odmów następująca modlitwę: 

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy 

jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem 

Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie 

opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa 

Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, 

jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie 

dobrotliwie. Amen. 

 
Jeżeli w kalendarium peregrynacji Twoja nowenna znajduje się w części 

DZIĘKCZYNNEJ na końcu różańca odmów następująca modlitwę: 

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie 

poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją,  

o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy 

wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać 

o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę 

rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić 

będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, 

grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat 

wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, 

wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen. 
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Krótka historia nowenny pompejańskiej 

Zanim przejdziemy do nowenny pompejańskiej, chciałbym napisać w kilku 

słowach o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które trwały od 27 

czerwca do 16 września 1877 roku. Maryja objawiła się trzynastoletniej 

Justynie Szafryńskiej, a później także dwunastoletniej Barbarze 

Samulowskiej. Justyna przygotowywała się do Pierwszej Komunii. Kiedy po 

zdanym egzaminie u proboszcza, ks. Augustyna Weichsela, odmówiła 

modlitwę Anioł Pański, na klonie rosnącym koło plebanii ujrzała Maryję. 

Objawienia powtarzały się w kolejnych dniach. 30 czerwca, na polecenie 

proboszcza, Szafryńska zapytała: „Czego żądasz, Matko Boża?”. Otrzymała 

odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”. Na prośby 

innych osób, dziewczynki pytały Maryję o ważne sprawy religijne  

i polityczne: „Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony”? Maryja 

odpowiedziała: „Tak, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół 

nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów!” Na 

inne pytania dzieci otrzymywały jasną odpowiedź: „Odmawiajcie różaniec!”. 

 

6 września Maryja przekazała swoje ostatnie słowa również poprzez dzieci: 

„Odmawiajcie gorliwie różaniec”. I rzeczywiście, ludność Warmii wzięła do 

ręki koronkę. Księża obserwowali odrodzenie życia obyczajowego  

i podniesienie świadomości religijnej wiernych. Pięć lat po wydarzeniach 

ks. Weichsel pisał: „Nie sama tylko moja parafia, ale też cała okolica stała się 

pobożniejsza po objawieniach. Dowodzi tego wspólne odmawianie różańca 

świętego po wszystkich domach, wstąpienie do klasztoru bardzo wielu osób, 

regularne uczęszczanie do Kościoła”. 

 

„Odmawiajcie gorliwie różaniec” 
 

Tyle z Gietrzwałdu. Siedem lat później, w 1884 r. we Włoszech, cierpiąca na 

uciążliwą i nieuleczalną chorobę Fortunatina Agrelli, gorliwie modliła się  

o zdrowie. Któregoś dnia, cierpiąc i modląc się, ujrzała Maryję, która 

zachęciła ją do odmówienia trzech błagalnych nowenn, a po uzdrowieniu – 

trzech kolejnych nowenn dziękczynnych. Każda z tych sześciu 

dziewięciodniowych modlitw opierała się wyłącznie na 15 tajemnicach 

różańca. Matka Boża nie wskazywała na żadne inne szczegółowe modlitwy, 
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które należy odmawiać w trakcie tej nowenny. Mówiła jedynie o samym 

różańcu. 

 

We wskazanym przez Maryję dniu, dziewczynka rzeczywiście nagle  

i w cudowny sposób odzyskała zdrowie. Objawiając się po raz kolejny 

Fortunatinie, Maryja powiedziała: „Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech 

odprawi na Moją cześć trzy nowenny, odmawiając piętnaście tajemnic 

różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne”. 

 

Tak powstała nowenna pompejańska. Jest 

to wyjątkowa, uniwersalna modlitwa, 

która została podarowana przez Maryję 

wszystkim ludziom. Opiera się ona, jak 

widzimy, na samym tylko różańcu, na 

jego piętnastu tajemnicach, które 

kontemplujemy w pokorniej prośbie. 

 

Uściślijmy: w tym czasie nie znano ani 

modlitwy fatimskiej („O mój Jezu, 

przebacz nam nasze grzechy…”), ani 

modlitwy znanej z Cudownego Medalika, 

a rozpowszechnianej przez św. 

Maksymiliana Kolbego („O Maryjo bez 

grzechu poczęta, módl się za nami…”), nie 

było też tajemnic światła. Początkowo więc nowenna pompejańska opierała 

się na samym tylko różańcu i w takiej formie propagował ją bł. Bartolo 

Longo, pierwszy apostoł nowenny pompejańskiej. 

 

Jak zatem pojawiły się w nowennie pompejańskiej modlitwy 

błagalne i dziękczynne? 
 

W chwili krzewienia się nowenny pompejańskiej we Włoszech, doszło 

jeszcze do cudownego uzdrowienia innej dziewczyny. Śmiertelnie chora 

Clotilde Terbi, będąc bliska śmierci, w stanie głębokiego paraliżu, modliła 

się nowenną pompejańską, odmawiając sam różaniec. W trakcie agonii 

niespodziewanie ujrzała Maryję i wtedy, jakby chcąc dodatkowo podkreślić 
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swoją prośbę, wypowiedziała modlitwę z nabożeństwa piętnastu sobót, 

ułożoną przez bł. Bartola Longo. Modlitwa ta stała się odtąd szerzej znana 

jako tzw. modlitwa błagalna. W tym nabożeństwie  zamieszczono także 

wskazówkę, aby modlitwy do Matki Bożej Pompejańskiej kończyć 

trzykrotnym aktem strzelistym: „Królowo Różańca Świętego, módl się za 

nami!”. Tak też zrobiła Clotilde, a wtedy Najświętsza Panna, jakby 

wzruszona jej słowami, podeszła do chorej i dokonało się natychmiastowe 

oraz trwałe uzdrowienie. Maryja powiedziała jej m.in.: „Chcę, abyś przyszła 

do Pompejów, by mi podziękować. Przyjdź boso i ogłoś cud w Moim 

czasopiśmie. Odmawiaj codziennie 15 tajemnic różańca, nie zaniedbuj tego 

nigdy!”. 

 

Krótko po tym wydarzeniu, na prośbę wiernych, powstała modlitwa 

dziękczynna, która odnosi się do poleceń Matki Bożej, a którą ułożył Bartolo 

Longo. Wskazuje ona na nasze zobowiązania, jakie podejmujemy w tym 

wyjątkowym nabożeństwie, jakim jest nowenna pompejańska. A więc do: 

 

• poświęcenia swojego życia Maryi i naśladowania jej cnót, 

 

• dawania świadectwa o otrzymanych łaskach, 

 

• dalszego odmawiania różańca oraz zachęcania innych do tej modlitwy. 

 

Nie zaniedbujmy swoich obietnic złożonych w modlitwie. Pamiętajmy,  

że podejmujemy je na całe życie. Są one też istotą nowenny pompejańskiej, 

która ma na celu trwałe związanie nas z różańcem. 

 

Ale też z drugiej strony, kiedy pojawiają się pytania o kolejność, liczbę 

dodatkowych modlitw czy westchnień do Królowej Nieba, nie popadajmy  

w myślenie „magiczne”. Czasem pojawiają się głosy, że zapomnienie 

modlitwy albo zła kolejność może „unieważnić nowennę” tak, że trzeba ją 

zaczynać od nowa. Przypomnijmy sobie wtedy, że jej istotą jest dobrze 

odmówiony różaniec, w którym łączmy modlitwę z kontemplacją. 

Dodatkowe modlitwy spełniają swój cel, przypominają nam o obietnicy 

pompejańskiej i ukierunkowują nasze intencje oraz podjęte zobowiązania. 

A ponieważ ich istnienie jest uświęcone tradycją, warto je odmawiać tak, 

jak to czyni się już od 130 lat. 
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Miejmy zawsze na uwadze, że nowenna nie „spełnia się” dzięki liczbie 

odklepanych „zdrowasiek”, ścisłej kolejności modlitw odmówionych  

z aptekarską dokładnością, ale dzięki gorliwej modlitwie różańcowej, 

pełnemu zawierzeniu Bogu i pokładaniu ufności w Jego łasce. Nowenna nie 

jest „transakcją handlową” z Panem Bogiem poprzez pośrednictwo Maryi, 

ale narzędziem sprzyjającym naszemu nawróceniu i wewnętrznej 

przemianie bliźnich, z czego wynika otwarcie się na Bożą łaskę. Istotą 

nowenny jest różaniec, którym chcemy modlić się już całe życie. 

 

Przypomnijmy sobie raz jeszcze słowa Maryi w Gietrzwałdzie: „Życzę sobie, 

abyście codziennie odmawiali różaniec”. Te słowa padały wcześniej  

w Lourdes, a później w Fatimie. Królowa Różańca kieruje do nas tę 

szczególną prośbę także w Pompejach. Trwajmy więc z radością i nadzieją 

przy różańcu! Niech on staje się narzędziem dla duchowego odrodzenia 

każdego z nas, naszych parafii i całego narodu. „Odmawiaj codziennie 15 

tajemnic różańca, nie zaniedbuj tego nigdy”! 

 

Marek Woś 
Zaczerpnięte ze strony: rozaniec.info  
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Koronka do Bożego Miłosierdzia 

Do odmawiania na różańcu 

 

Na początku 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo 

Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 

powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 

zbaw ode złego. Amen. 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między 

niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, 

Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. 

Amen. 

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,  

i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł  

z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim 

Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia 

zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 

wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę  

w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

 

Na dużych paciorkach (1 raz) 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego 

Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy 

nasze i całego świata. 

 

Na małych paciorkach (10 razy) 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

 

Na zakończenie (3 razy) 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad 

całym światem. 
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Rozważania Drogi krzyżowej 

Wprowadzenie: 

Mój Mistrzu, jakże pragnę powtórzyć w sobie Twoje życie, bo tylko w ten 

sposób, upodabniając się do Ciebie w szarej codzienności, pozwolisz 

dostąpić łaski wielkiego Twojego Miłosierdzia. Przepełnia mnie pragnienie, 

by żyć tak jak Ty, po Kalwarię, po Krzyż - z miłości. Pragnę pokrzepiać się 

Twoim Słowem, Twoim Ciałem, wpatrując się w Twoje Serce, z wielką 

delikatnością i wrażliwością pełnić Wolę Twojego Ojca. Pragnę oddychać 

Twoją miłością - niech pochłonie mnie gorliwość o dom Twój Panie,  

a troska o zbawienie dusz niech będzie polem codziennej mojej pracy.  

Stacja I. - Jezus skazany na śmierć 

Panie, Ty znałeś bieg mających nastąpić wydarzeń... popatrz na mnie - co 

zwycięży: strach czy miłość do Ciebie, która pozwoli trwać u Twego boku? 

Błagam wesprzyj mnie swą łaską i ogarnij Swoim Miłosierdziem niezależnie 

od tego co uczynię.  

Stacja II. - Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Panie, to jakaś pomyłka! Dlaczego się nie buntujesz, dlaczego milczysz? Ja 

krzyża nie udźwignę, ja go nie chcę, nie zasłużyłam, to zbyt wiele... dlaczego 

tak na mnie Patrzysz? Pamiętam... mówiłeś :"Kto chce pójść za Mną ... niech 

weźmie krzyż..." (Mt 16,24) ...tak, ludzka natura się wzdryga, ale kocham Cię 

Jezu i choćby krzyż me siły rwał - nie poddam się, bo zawsze mogę liczyć na 

Ciebie.  

Stacja III. - pierwszy upadek Jezusa 

Panie, co teraz będzie? Ty już nie masz siły, a droga daleka... Nie mają litości 

nad Tobą, a przecież to Ty nie złamałeś trzciny nadłamanej, ani nie zgasiłeś 

nikłego płomyka... proszę przemień spojrzeniem Twojego Miłosierdzia 

okrutne czyny ludzi.  

 

Stacja IV. - Spotkanie z Matką 
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Rozdzierający widok - Maryja Matka Miłosierdzia podbiega do Ciebie Jezu  

i w niczym pomóc Ci nie może, bo Ty sam wziąłeś nasze winy na siebie, 

jednak bliskość kochanej Osoby potrafi dodać siły. Naucz mnie Panie 

wychodzić naprzeciw...  

Stacja V. - Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż 

Co za ulga, gdy ktoś przychodzi z pomocą... Szymonie czy widzisz różnicę? 

Jezus w milczeniu, resztkami sił idzie na przód, a ty? Żołnierze Cię zmusili - 

teraz bardziej jestem podobna do Ciebie niż do mojego Pana, którego tak 

bardzo chciałam naśladować...  

Stacja VI. - Weronika ociera twarz Jezusa 

Jaka odważna kobieta, przedarła się przez mur strażników, by zwilżoną 

chustą otrzeć Twoją zmęczoną twarz... Jakże wiele jeszcze muszę się 

nauczyć - tu na krzyżowej drodze życia - być miłosierną nie słowem,  

ale czynem jak uczył nasz Mistrz.  

Stacja VII - Drugi upadek Jezusa 

Jak to, podnosisz się Panie? W czym tkwi tajemnica Twojego zaparcia? 

Nowych pokładów sił? Ale ja już dalej nie dam rady. "Panie zmiłuj się nade 

mną i dźwignij mnie" (Ps. 40,11).  

Stacja VIII. - Niewiasty 

"Córki Jerozolimskie" - Ty Jezu zauważasz wszystkich dookoła, ja skupiam 

się na swoim cierpieniu - Panie bądź i dla mnie Miłosierny.  

Stacja IX. - Trzeci upadek Jezusa 

Już niedaleko mój Panie, miłość rozrywa Twoje Serce i z wielkim 

cierpieniem, ale dźwigasz się by iść na przód. Boże, towarzyszenie Ci  

w każdej sekundzie Twojego cierpienia graniczy z cudem - gdyby nie Twoja 

łaska, już dawno musiałabym zawrócić.  

Stacja X. - Odarcie z szat 

Podłość ludzka nie zna granic - Jezu, jaki jesteś dzielny, wszystkie 

upokorzenia znosisz z miłości do Ojca i do człowieka, nie sprzeciwiasz się 

niczemu - bo do samego dna chciałeś wypić kielich goryczy. Spraw by moje 
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usta były miłosierne, gdy to ja w życiu przeżywać będę swoją dziesiątą 

stację.  

Stacja XI. - Przybicie do Krzyża 

Oto kres doczesnego zmagania, wycieńczony jesteś Panie... Jednak 

resztkami sił rozchylasz ramiona, by dać światu znak, że czekasz na 

każdego człowieka z otwartymi ramionami... Czy i tu jestem blisko Ciebie?  

Stacja XII. - Jezus umiera na krzyżu 

Jezu, Pasterzu, co Cię spotkało za miłość, dobro, ciepło, prawdę? Kona, 

umiera Nieśmiertelny... Uszło z Ciebie życie, a z serca polały się jeszcze 

zdroje miłosierdzia... Do ostatniej chwili szukałeś usprawiedliwienia dla 

oprawców. Czy jestem pod krzyżem i trwam? Czy szukam raczej drogi 

ucieczki, by nie patrzeć na zło?  

Stacja XIII. - Zdjęcie z krzyża 

Zmrok okrył ziemię, martwe Twoje Ciało Panie z miłością przytula Maryja, 

współcierpi, boleje, ale nie traci nadziei. Matko, i ja jestem blisko Ciebie...  

Stacja XIV. - Złożenie do grobu 

Złożono Twoje Ciało do grobu Jezu, a Ty po trzech dniach 

Zmartwychwstaniesz, by jeszcze hojniej wylewać na nas Twoje 

Miłosierdzie. Dziękuję Ci Boże, że w wtedy gdy ja wątpiłam, Ty nie 

zwątpiłeś we mnie nigdy. 

Zakończenie: 

Boże pełen miłości i miłosierdzia, proszę nie opuszczaj mnie nigdy, bo bez 

Twojej łaski nic nie zdołam uczynić, ani dla Ciebie, ani dla siebie, ani dla 

innych. 
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Litania do Bożego Miłosierdzia 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. 

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy 

Tobie 

Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - 

ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy 

Tobie 

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - 

ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla 

grzeszników - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufamy 

Tobie 
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Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy 

Tobie 

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie  

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy 

Tobie 

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy 

Tobie 

Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy 

Tobie 

Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufamy 

Tobie 

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufamy 

Tobie  

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufamy Tobie  

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie 
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Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie 

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata 

na krzyżu - przepuść nam Panie  

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - 

wysłuchaj nas Panie  

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - 

zmiłuj się nad nami  

 

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego 

W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.  

 

Módlmy się: 

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, 

wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, 

byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się 

rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym 

Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, 

który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. 

Amen. 
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Modlitwa Papieża Franciszka 

o pokój i oddalenie terroryzmu 
(odmówiona przez papieża 30 lipca 2016 w Krakowie) 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie Wszechświata i ludzkich dziejów. 

Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich 

błędów jest niewyczerpane. 

Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego 

mieszkańców w pokoju, oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu, 

przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowość 

do przebaczenia. 

Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary 

brutalnych ataków terrorystycznych. 

Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym 

niepokojem i przeciwnościami. 

Jezu, Książę Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach 

terrorystycznych: dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, 

niewinnych i przypadkowych ludzi. 

Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem 

nienawiść i pragnienie zemsty. 

Duchu Święty Pocieszycielu, nawiedź cierpiące niewinnie rodziny ofiar 

przemocy i terroryzmu, okryj ich płaszczem Swojego boskiego miłosierdzia. 

Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla 

innych, zwłaszcza przybyszów, dając swoim życiem świadectwo Twojej 

miłości. 

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na 

drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, 

niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania. 

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy 

do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata. 
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Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zawierzając się 

wstawiennictwu Najświętszej Matki, wzmocnieni przykładem 

błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała, których 

uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi, zwracamy 

się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi 

terroryzmu. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen! 
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Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii 

Boże Miłosierdzia, 

Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii. 

Pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy. 

Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych. 

Daj siłę sąsiednim krajom, aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii. 

Przemień serca tych, którzy chwycili za broń; 

I chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju. 

Boże nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój, a nie przemoc i aby 

szukali pojednania ze swoimi wrogami. 

Rozpal w Kościele Powszechnym współczucie dla narodu syryjskiego; 

I daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które 

będzie oparte na sprawiedliwości. 

Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i Światłość Świata. 

Amen. 
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Modlitwa za Syrię 

Prośba pierwsza: Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii 

"Cierpienie są bezgraniczne. Cała Syria stała się polem bitwy. Każdy 

element demokracji, prawa człowieka, wolność, sekularyzacja  

i obywatelstwo odeszły w przeszłość i nikt o to nie dba. Kryzys spowodował 

śmierć tysięcy żołnierzy, przeciwników władzy, cywilów, mężczyzn, kobiet, 

dzieci, przywódców muzułmańskich i kapłanów chrześcijańskich" 

(Patriarcha Grzegorz III Laham). 

Módlmy się o pokój w Syrii. Módlmy się, aby umilkła broń. Módlmy się  

o położenia kresu wszelkiej przemocy i wszelkim konfliktom zbrojnym. 

Módlmy się w jedności z Ojcem Świętym: Maryjo, Królowo Pokoju, módl się 

za Syrię, módl się za nami. 

Prośba druga: Pocieszaj tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy 

Syria jest polem bitwy: "Miejsca pracy - zniszczone. Niewinność dzieci - 

zniszczona. Rodziny i domy - rozbite i zniszczone. Szkoły, miejsca kultu, 

szpitale - zniszczone. Okrutna tragedia rozpościera się nad tak wieloma. 

Mały naród, który niesie ze sobą trudny i ciężki obraz Jezusa dźwigającego 

krzyż. Szymon z Cyreny musi się jeszcze pojawić". 

6.8 mln osób zostało dotkniętych przez konflikt w Syrii. "Czas milczenia 

nadchodzi... cichy, płaczliwy obraz złamanych serc jest mową, która łączy 

nas z Niepokalanym Sercem Maryi u stóp Krzyża..." 

Módlmy się za wszystkich tych, którzy cierpią z powodu tej przemocy. 

Módlmy się, aby po takim cierpieniu i tak wielu okropnościach wojny, nie 

stracili nadziei na rozwiązanie pokojowe i sprawiedliwe. Módlmy się, aby 

mogło pojawić się wielu "Szymonów z Cyreny", którzy są gotowi nieść krzyż 

i zmniejszyć obciążenie tego ludu. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za 

Syrię, módl się za nami. 

Prośba trzecia: Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych 

Syryjski kryzys, który rozpoczął się 15 marca 2011 roku pozbawił życia 

wielu ludzi, zbyt wielu. Obecnie sytuacja polityczna nadal komplikuje się  

i pogarsza, co nigdy nie miało miejsca w tym kraju. Przedstawiciele ONZ 
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mówią o ponad 100 000 zabitych. Wobec takiej rzeczywistości żadne słowa 

nie są w stanie jej właściwie wyrazić... 

Miasta zostały zniszczone i "plany rozwoju są na cmentarzach“. Jedna  

z relacji z Syrii jest przerażająca: "6-letnia dziewczynka bawiła się  

w chowanego z bratem. Snajper zastrzelił chłopca. Na cmentarzu, 

dziewczynka płakała, stojąc przed grobem brata i mówiła: Wyjdź z ukrycia! 

Nie chcę już dalej się bawić!". 

Módlmy się za ofiary tej wojny. Za wszystkie ofiary i za każdą z osobna. Oni 

nie są liczbami, ale mają imiona i rodziny. Są matkami, ojcami, synami  

i córkami. Są naszymi braćmi i siostrami, dziećmi Boga, który je stworzył na 

Swój obraz i podobieństwo. Módlmy się o to, aby prawo do życia każdego 

człowieka było szanowane i bronione. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za 

Syrię, módl się za nami. 

Prośba czwarta: Daj siłę sąsiednim krajom, aby przyjęły uchodźców z Syrii 

Według UNHCR, agendy ONZ ds. Uchodźców obecnie mamy już do czynienia 

z 1.971.003 syryjskich uchodźców, przede wszystkim w Turcji, Libanie, 

Iraku i Jordanii. Ponadto, istnieje wielu uciekinierów, którzy nie są 

zarejestrowani, ponieważ obawiają się rejestracji lub też przemieszczają się 

wewnątrz Syrii. 

"W każdej sekundzie dnia, mam tylko jedno pragnienie, aby powrócić do 

mojej ojczyzny. Moje serce jest zranione. Jedyną rzeczą, która trzyma mnie 

tutaj, to moje dzieci. Nawet, jeśli oznacza to, że narażam się na śmierć, 

chciałabym wrócić do kraju" - mówi matka dwojga dzieci, która schroniła 

się w Turcji. 

Nie można sobie wyobrazić jak będzie wyglądała przyszłość tego kraju, tego 

spokojnego kraju w przeszłości, który kiedyś był domem wielu uchodźców 

z Bliskiego Wschodu. "Uciekliśmy z Iraku w czasie wojny i przybyliśmy do 

Syrii. Udało nam się odbudować nasze życie, ale prawie dwa lata temu, 

musieliśmy uciekać ponownie do Iraku. Tam mój syn został trafiony kulą  

w głowę, gdy grał z innymi chłopcami w piłkę nożną. Przeżył, ale jest 

sparaliżowany, a kula pozostała w jego głowie. Operacja jest niebezpieczna. 

Przyjechaliśmy do Turcji dwa miesiące temu, nasza rodzina przyjęła nas 

tutaj. Może tutaj będą mogli nam pomóc". W Libanie przebywa ponad 700 

000 uchodźców. Arcybiskup John Darwish pisze: "Pomagamy im od 10 
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miesięcy. Zaczęliśmy od 19 rodzin. Ale ich liczba wzrosła drastycznie. Teraz 

pomagamy 580 rodzinom. Jeśli konflikt się zaostrzy a przemoc rozszerzy się 

na cały kraj, to ta liczba wzrośnie jeszcze bardziej". 

Módlmy się za wszystkich tych, którzy musieli opuścić swoje rodziny, domy, 

ziemie i mienie. Za wszystkich tych, którzy są głodni i nie mają dachu nad 

głową. Módlmy się za tych, którzy żyją w obozach dla uchodźców. Módlmy 

się za wszystkie kraje przyjmujące przesiedleńców, za tych wszystkich, na 

całym świecie, którzy oferują swoją pomoc i wsparcie oraz opiekę 

emigrantom i uchodźcom. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za Syrię, módl 

się za nami. 

Prośba piąta: Przemień serca tych, którzy chwycili za broń i chroń tych, 

którzy pracują na rzecz pokoju 

"Najbardziej dramatyczną rzeczą jest brak dialogu w ciągu ostatnich trzech 

lat, cierpienie i rozpacz, które zakorzeniają się w tych ludziach". 

To już ponad dwa lata walki i konfliktu. Kto pamięta, że na początku, celem 

była walka z niesprawiedliwością, uciskiem i walka o wolność? Obecnie 

fronty konfliktu są jeszcze bardziej wzmocnione. To, co zaczęło się, jako 

wojna domowa stało się problemem międzynarodowym. Interesy 

gospodarcze i geopolityczne stały się ważniejsze w tej walce od celów, do 

jakich dążą sami Syryjczycy. 

"Niech ta wojna się skończy abyśmy mogli wrócić do domu", tak syryjskie 

dzieci modlą się każdego dnia. To wszystko, czego one pragną. Najbardziej 

oczekują tego, aby wojna się już skończyła. 

Módlmy się za przywódców politycznych w kraju i na całym świecie, aby 

poszukiwali pokoju i dobra dla tego kraju, aby nie brali pod uwagę tylko 

własnych interesów i zapewnienie sobie władzy. Módlmy się za ludzi, 

którzy pracują na rzecz pokoju, starają się złagodzić smutek narodu 

syryjskiego, pracują nad tym, aby wyschły łzy cierpiących, aby nie 

zniechęcali się i nie ustawali w tej pracy, pomimo zagrożeń z wewnątrz  

i obojętności całego świata. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za Syrię, módl 

się za nami. 

Prośba szósta: Rozpal w Kościele Powszechnym współczucie dla narodu 

syryjskiego 
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Dziś modlimy się szczególnie za mniejszości chrześcijańskie w Syrii (5,2 

proc.). Po Synodzie poświęconym Kościołowi na Bliskim Wschodzie (2010 

r.), chrześcijanie chcieli być aktywnymi świadkami Ewangelii w sercu 

judeo-islamskiej części świata. Przemoc jednak szybko zdusiła owoce tego 

synodu w wielu krajach. 

Mniejszość chrześcijańska zawsze jest w trudnej sytuacji i posiada 

dwuznaczny status: "W konfliktach w świecie arabskim, chrześcijanie na 

ogół zachowują neutralność. Nie opowiadają się ani za rządem ani  

z opozycją. W związku z tym chrześcijanie zostali odrzuceni przez obie 

strony. Obie oczekują od nich lojalności. Neutralność nie uchroniła dwóch 

biskupów i trzech księży przed porwaniem. Neutralność nie uratowała 

życia setkom chrześcijan, którzy byli mordowani lub porywani, ani nie 

zatrzymała masowego exodusu młodzieży i całych rodzin". 

Paweł z Tarsu, który poświęcił się prześladowaniu Kościoła, radykalnie 

zmienił swój sposób myślenia i działania, w wyniku doświadczenia, jakie 

spotkało go w drodze do Damaszku. W ten sposób stał się świętym Pawłem, 

Apostołem i misjonarzem. Tam głosił też Słowo Boże po raz pierwszy. 

Módlmy się za naszych braci i siostry w wierze. Święty Pawle, błogosław 

chrześcijaństwo w Syrii, pomagaj chrześcijanom mieszkającym w tym kraju. 

Nie zapomnij o tym miejscu, które było kolebką chrześcijaństwa. Niech 

wiara nie zniknie na tym terenie! Niech chrześcijanie czują wsparcie  

i pociechę swoich chrześcijańskich braci i sióstr na całym świecie. Maryjo, 

Królowo Pokoju, módl się za Syrię, módl się za nami. 

Prośba siódma: I daj nam nadzieję, że w przyszłości zapanuje pokój oparty 

na sprawiedliwości 

"Nadszedł czas, aby skończyć z bronią i wzywaniem do przemocy. 

Międzynarodowe siły muszą włączyć się w pracę na rzecz pokoju. Przez 

cały czas kryzysu, nasze kościoły są prawie pełne. Ludzie czują, że pomimo 

problemów, Bóg sprawia cuda. W ludzkich sercach panuje mieszanka 

nadziei i rozpaczy. Ludzie nie wiedzą, co ich może spotkać w przyszłości. 

Czują strach, ale mimo to są silni w wierze" (Patriarcha Grzegorz III Laham). 

"Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz 

człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia 
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na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują 

bezmiar chwały przyszłego wieku" (2 Kor 4,16-18). 

Módlmy się, aby nadzieja nie gasła. Módlmy się, aby Chrystus, Książę Pokoju 

i Światłość Świata, wypełniał Syryjczyków ufnością, tak, aby byli "bogaci  

w nadzieję przez moc Ducha Świętego". Maryjo, Królowo Pokoju, módl się 

za Syrię, módl się za nami. 
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Modlitwy o pokój 

Modlitwa o pokój św. Franciszka z Asyżu 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, 

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 

wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; 

jedność, tam gdzie panuje zwątpienie; 

nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; 

światło, tam gdzie panuje mrok; 

radość, tam gdzie panuje smutek. 

Spraw abyśmy mogli 

nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 

nie tyle szukać miłości, co kochać; 

albowiem dając   otrzymujemy; 

wybaczając   zyskujemy przebaczenie; 

a umierając, rodzimy się do wiecznego życia, 

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

  

Modlitwa o pokój na świecie 

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie 

dla dotkniętych strasznymi wojnami. 

Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom, 

które są ślepe na prawdę Twojego istnienia. 

Proszę o udzielenie tym narodom mocy Ducha Świętego, 

aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami. 

Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, 

które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, 

ogarniających cały świat. 

Amen. 
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Modlitwa brata Aloisa  

za mieszkańców Syrii i o pokój na świecie 

Boże pełen miłości, jesteśmy wstrząśnięci przemocą w Syrii i w innych 

częściach świata. Zwracamy się więc do Ciebie; Ty nie pozwalasz nam 

popaść w rozpacz. Dzięki Tobie rozumiemy, że nasza modlitwa i nasze 

współczucie liczą się. Bądź blisko tych, którzy cierpią i poślij Ducha 

Świętego, aby natchnął wszystkich ludzi do podejmowania czynów pokoju. 

 

Modlitwa o pokój na świecie 

O Boże Wielkiego Miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto cała ludzkość 

woła codziennie z otchłani nędzy swojej do Miłosierdzia Twojego, do litości 

Twojej o pokój na świecie. Boże Miłosierny, bardzo prosimy Ciebie, wołamy 

codziennie potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, bardzo prosimy 

nie odrzucaj modlitwy naszej i mojej i wygnańców tej ziemi. O Panie, 

Dobroci niepojęta, dla ludzi i aniołów, który znasz na wskroś nędze naszą  

i wiesz o wszystkich naszych grzechach, że o własnych siłach wznieś się do 

Ciebie Panie nie jesteśmy w stanie, przeto Cię błagamy: bardzo prosimy, 

prowadź nas i uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie 

Miłosierdzie Swoje, żebyśmy wiernie pełnili wole Twoją w życiu 

codziennym względem bliźnich i modlili się codziennie o pokój na świecie,  

o nawrócenie całego świata, o nawrócenie ludzi na właściwe tory, którą 

nam wskazuje 

Jezus Chrystusa o trzech promieniach. Modlimy się codziennie i w śmierci 

godzinie, żeby dusza nasza została powołana do Nieba Wiecznego dzisiaj. 

Bardzo prosimy niech nas osłania wszechmoc Miłosiernego Serca Twego, 

przed pociskami nieprzyjaciół naszych wrogów, naszego zbawienia, 

żebyśmy z ufnością jako dzieci Twoje, prześlij przez most i przygotowali się, 

na dni ostateczne i osiągnęli promień niebieski, który to dzień Tobie Ojcze 

jest wiadomy. Spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest 

obiecane przez Jezusa Chrystusa. Pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus 

Chrystus jest światłością świata i naszą, który prowadzi nas do celu. Przez 

Jego Miłosierne Serce, przechodzimy jak przez otwartą bramę do Nieba 

Wiecznego i do Własnego Królestwa Niebieskiego na ziemi dzisiaj. Amen. 
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Modlitwa o pokój 

Boże, pokój dałeś moim dniom, 

Pokoju udziel także nocom! 

Gdziekolwiek idę po ścieżkach świata, 

Niech moje drogi będą proste, 

Bo Ty, o Boże, czynisz dla mnie pokój! 

Gdy mówię, nie pozwól na oszczerstwa! 

Gdy głoduję, nie pozwól, bym szemrał! 

Gdy jestem syty, nie pozwól popaść w pychę! 

Całymi dniami wzywam Ciebie, 

Panie, Który nie masz żadnego Pana. 

Modlitwa o pokój Tomasza Mertona 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, 

Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, 

którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla 

błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. 

 

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do 

Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym 

zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego 

imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. 

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju. 

 

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że 

zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla 

pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, 

jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby naszych dzieci. 

 

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas 

niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką 

i błogosławieństwem: gdybyś, bowiem nie zostawił nam 

światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas 

wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak 

czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą 

i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju. 
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Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej 

Panie Jezu, Ty w noc przed swoją męką obiecałeś uczniom pokój, którego 

świat dać nie może. Prosimy Cię za wszystkie strony konfliktu w Ziemi 

Świętej. Choć wielu jej mieszkańców Cię nie zna i nie chce poznać, spraw,  

by odważyli się porzucić logikę przemocy. Dodaj im sił, by potrafili 

przebaczyć, nawet, jeśli wydaje się im, że doznali większych krzywd niż ich 

wrogowie. Niech wytrwale szukają rozwiązania trudnych problemów na 

drodze rokowań. 

Wlej też otuchę w serca wszystkich pokrzywdzonych. Otrzyj ich łzy, 

przywróć radość i wewnętrzny spokój. Spraw, by jak najszybciej, po dniach 

strachu, znów nadeszły dla nich dni pokoju. A jeśli taka Twoja wola, niech 

dzięki Twojej łasce dojdą do poznania Ciebie, który możesz uleczyć nawet 

najcięższe rany. Amen. 

  

Modlitwa św. Jana Pawła II  

o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie 

«Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi» (Mt 5, 9). Z tego miejsca, tak bardzo zrujnowanego przez 

wojnę, pragnę wznieść serce i głos w modlitwie o pokój w Ziemi Świętej i na 

całym świecie. Prawdziwy pokój jest darem Bożym. Abyśmy mogli 

otworzyć się na ten dar, potrzebne jest nawrócenie serca oraz sumienie 

posłuszne Jego Prawu. Zasmucony wiadomościami o walkach i ofiarach 

śmiertelnych, jakie nawet dzisiaj docierają z Gazy, 

modlę się jeszcze goręcej. 

 

Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci, 

z wdzięcznym sercem modlimy się dziś do Ciebie 

na tej ziemi, po której chodził niegdyś św. Paweł. 

Narodom głosił on prawdę, że Bóg w Chrystusie 

jedna świat ze sobą (por. 2 Kor 5, 19). 

Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich ludzi, 

gdy wzywasz ich, by szli ścieżką pojednania i pokoju 

i byli miłosierni, jak Ty jesteś miłosierny. 

Panie, Ty kierujesz słowa pokoju do swego ludu 
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i do wszystkich, którzy zwracają ku Tobie swe serca  (por. Ps 85 [84], 9). 

Modlimy się do Ciebie za ludy Bliskiego Wschodu. 

Pomóż im obalić mury wrogości i podziałów 

i budować wspólnie świat sprawiedliwy i solidarny. 

Panie, Ty stwarzasz nowe niebo i nową ziemię  (por. Iz 65, 17). 

Tobie zawierzamy młodych tej ziemi. 

W swych sercach tęsknią oni za jaśniejszą przyszłością; 

spraw, aby jeszcze mocniej pragnęli być ludźmi pokoju 

i zwiastunami nowej nadziei dla swoich narodów. 

Ojcze, Ty sprawiasz, że sprawiedliwość wyrasta z ziemi (por. Iz 45, 8). 

Modlimy się za przywódców państwowych tego regionu, 

aby usilnie starali się zaspokoić 

słuszne pragnienia swoich narodów 

i uczyć młodzież dróg sprawiedliwości i pokoju. 

Natchnij ich, aby zabiegali ofiarnie o wspólne dobro, 

szanowali niezbywalną godność każdego człowieka 

i podstawowe prawa, których źródłem jest 

obraz i podobieństwo Stwórcy, 

wpisane w naturę każdej ludzkiej istoty. 

Modlimy się zwłaszcza za przywódców szlachetnej Syrii. 

Obdarz ich mądrością, dalekowzrocznością i wytrwałością; 

niech nigdy nie poddadzą się zniechęceniu, 

spełniając trudne zadanie budowy trwałego pokoju, 

jakiego pragnie gorąco ich naród. 

Ojcze niebieski, 

w tym miejscu, które widziało nawrócenie apostoła Pawła, 

modlimy się za wszystkich, który wierzą 

w Ewangelię Jezusa Chrystusa. 

Kieruj ich krokami w prawdzie i miłości. 

Niech stanowią jedno, jak Ty jesteś jednym 

z Synem i Duchem Świętym. 

Niech dają świadectwo o pokoju, 

który przewyższa wszelki umysł (por. Flp 4, 7) 

i o światłości, która zwycięża mroki wrogości, 

grzechu i śmierci. 

Panie nieba i ziemi, Stwórco jednej ludzkiej rodziny, 

modlimy się za wyznawców wszystkich religii. 
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Niech szukają Twej woli w modlitwie i czystości serca; 

niech oddają Ci chwałę i wielbią Twoje święte Imię. 

Pomóż im odnaleźć w Tobie moc, 

która pozwoli im przezwyciężyć lęk i nieufność, 

wzrastać w przyjaźni i współistnieć w zgodzie. 

Miłosierny Ojcze, 

niech wszyscy wierzący mają odwagę 

przebaczyć sobie nawzajem, 

aby zagoiły się rany przeszłości 

i dzisiaj nie były już przyczyną dalszych cierpień. 

Niech to nastąpi zwłaszcza w Ziemi Świętej, 

którą pobłogosławiłeś licznymi znakami swej Opatrzności 

i w której objawiłeś się jako Bóg miłości. 

Matce Jezusa, błogosławionej Maryi Pannie, 

zawierzamy mieszkańców tego kraju, 

w którym niegdyś żył Jezus. 

Za Jej przykładem niech słuchają słowa Bożego 

i okazują szacunek i współczucie innym, 

zwłaszcza tym, którzy różnią się od nich. 

Niech starają się zachować jedność serc i umysłów, 

pracując dla świata, 

który będzie prawdziwym domem wszystkich narodów! 

Salam! Salam! Salam! 

Amen! 
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Modlitwa św. Jana Pawła II 

o świętość rodziny 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, 

który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby nasza rodzina i każda ludzka 

rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa „narodzonego  

z Niewiasty”, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem 

życia i miłości dla coraz nowych pokoleń. 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki nasze ku dobru naszej 

własnej rodziny i ku pożytkowi wszystkich rodzin na świecie. Spraw,  

aby młode pokolenie znajdowało w naszych rodzinach mocne oparcie dla 

swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 

Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się 

mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą 

nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem 

Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów 

ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez 

rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 
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Modlitwa małżonków 

Boże dziękujemy Ci za szczęśliwe dni naszego małżeństwa. Poranki, gdy 

budzimy się zadowoleni z siebie nawzajem, z naszej pracy, naszych dzieci, 

naszego domu i z siebie samych. Dziękujemy Ci za czas, gdy rozmawiamy ze 

sobą, i za czas, gdy rozumiemy się bez słów, a nawet gestów. Dziękujemy Ci 

za nasze domowe zacisze. Za nasz czas wolności, za wzajemne zaufanie. 

Dziękujemy Ci za to, że nie musimy ograniczać i tłumić siebie nawzajem, że 

nauczyliśmy się szanować siebie tak, aby szanować innych. Dziękujemy Ci, 

Boże, że pomimo burz w naszym małżeństwie osiągnęliśmy ten wymarzony 

brzeg. Panie, kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy 

szczęśliwi kochając Ciebie.  

Nasz miłość czasem błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymywaniu 

naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania 

siebie. Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości 

czy egoizmu. Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj, kiedy 

wystawiamy na próbę Twoją cierpliwość. Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę 

naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania.  

Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością. 

We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Matko Boża  

i Matko nasza, chcemy żyć wzorując się na Twym całkowitym 

posłuszeństwie wobec woli Ojca. Tobie powierzamy naszą miłość. Niech 

każdy jej gest będzie odbiciem Twej wiernej miłości do Boga i do ludzi  

w Jezusie. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się 

zmęczeni i osamotnieni. Matko! Bądź zawsze blisko nas i naszej miłości. 

 

  



Strona 33 z 40 
 

Litania małżonków 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.  

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.  

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.  

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.  

 

Abyśmy przez miłość potrafili być dla siebie darem,  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich 

sprawach, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią 

odpowiedzialni, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy 

Święci  

 

Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie, a żyli dla współmałżonka, 

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy "bycie jednym ciałem" nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili 

je przeżywać w czystości, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny  

i wszyscy Święci  

 

Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo,  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością,  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali,  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci 

 

Abyśmy obdarzali się zaufaniem,  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  
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Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć,  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam "cichych dni",  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem 

jedności dwojga, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy 

Święci  

 

Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie 

nawzajem, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami, tak nam dopomóż Panie 

Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy potrafili dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro 

dziękować, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie 

wspierali się w pracy nad nami, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy 

Jedyny i wszyscy Święci  

 

Aby nie brakło nam zapału i odwagi do codziennej wspólnej modlitwy,  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył, 

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności, tak 

nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości, tak nam dopomóż 

Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  
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Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana, 

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus,  

tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, 

współmałżonka i bliskich, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny  

i wszyscy Święci  

 

Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego 

życia, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie 

rozdzieli, tak nam dopomóż Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

 

Boże, Ty powiedziałeś," niedobrze być człowiekowi samemu" i ustanowiłeś 

święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj nam, małżonkom, Swego 

Wszechmogącego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się 

nie kończy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
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Modlitwa rodziców za swoje dzieci 

Dobry Boże 

dziękuję Ci za dar moich dzieci.  

Dziękuję Ci za dar wiary, którą mi dałeś.  

Proszę Cię, pomóż mi wytrwać w niej i udziel mi łaski,  

abym potrafiła ją przekazać moim dzieciom,  

aby mogły wzrastać kochając Ciebie i poznać,  

że są kochane przez Ciebie.  

 

Proszę Cię, miej je w swojej opiece.  

Czasami tak bardzo się martwię o nie,  

gdyż w świecie , w którym żyjemy jest tak wiele niebezpieczeństw.  

Nie jest w mojej mocy, by nieustannie czuwać nad nimi,  

więc proszę Ciebie, abyś Ty czuwał nad nimi.  

 

Daj im dobrych przyjaciół,  

którzy pomogą im wzrastać i dojrzewać do bycia dorosłymi.  

 

Dziękuję Ci za ich zdrowie i proszę Cię,  

abyś dalej ich w nim zachował.  

Wiem, że moje dzieci są drogie w Twoich oczach,  

i że Ty kochasz je bardziej niż ja,  

dlatego powierzam je Twojej opiece.  

 

Poświęcam siebie i całą moją rodzinę Twemu Boskiemu Miłosierdziu.  

Amen. 
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Modlitwa za rodziców 

Panie Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie, 

bezwarunkową miłość do mnie i za ich troskę o moje codzienne potrzeby. 

Proszę Cię, abyś obdarzył ich dobrym zdrowiem i błogosławił ich pracy. 

Proszę Cię, naucz mnie okazywać im wdzięczność i spraw, bym nigdy ich 

nie zawiódł. Pomóż mi cierpliwie, z miłością i szacunkiem trwać przy nich 

w chwilach trudnych, w cierpieniu, chorobie i starości. A gdy przyjdzie 

godzina śmierci, przyjmij ich, Panie, do swego królestwa. 
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Modlitwa za zmarłych 

Boże, który nam rozkazałeś  

miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry,  

a nie zniosłeś tego rozkazu względem tych,  

których śmierć z tej ziemi zabrała,  

wszyscy bowiem żyjemy w Tobie,  

wszyscy kiedyś połączymy się wspólną wiarą i miłością Twoją  

i wszyscy w Tobie zjednoczymy.  

 

O! Dopomóż nam, Boże miłosierny,  

abyśmy wszyscy i zawsze ku temu zjednoczeniu dążyli  

i wszystkim bliźnim braciom naszym,  

żyjącym radą i dobrym przykładem,  

a zmarłym modlitwą i zasługą z dobrych uczynków naszych  

z miłością dopomagali.  

Nie odrzucaj, o Panie, tej modlitwy naszej,  

a przez nieskończone miłosierdzie Twoje,  

przez Mękę i śmierć Jezusa Chrystusa,  

Zbawiciela i Odkupiciela naszego,  

zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu zatrzymanymi,  

które jeszcze dla grzechów swoich, za które pokutować muszą,  

wejść do chwały Twojej nie mogą.  

 

Ześlij im Ducha Twego Pocieszyciela,  

aby je światłem i łaską Twoją oświecił,  

w nadziei Twego miłosierdzia umacniał  

i za przyczyną Przenajświętszej Maryi Panny  

i wszystkich Świętych Twoich,  

tudzież świętego Kościoła Twojego  

i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich,  

którzy za nimi zlitowania Twego błagamy,  

do Królestwa chwały Twojej wprowadzić je raczył.  
 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci,  

niech odpoczywają w pokoju. 
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Modlitwa za zmarłego męża lub zmarłą żonę 

Najłaskawszy i miłosierny Ojcze! Z Twojej woli podążaliśmy razem do 

Ciebie drogą życia małżeńskiego, na którą nas powołałeś, obdarzając darem 

wzajemnej miłości i wspomagając tak licznymi łaskami. Z Twojej również 

woli ziemska droga życia mojego małżonka ( mojej małżonki) dobiegła już 

kresu, napełniając mnie bólem rozłąki. 

Dziękuję Ci, o dobry Ojcze, za wspólnie przeżyte lata i wszelkie dobro, jakim 

mnie i innych przez niego (nią) obdarzyłeś. Wierząc w życie wieczne, 

wierzę i w to, że nadal możemy trwać w więzi miłości i wzajemnie sobie 

pomagać. Pokornie Cię proszę, abyś mu( jej) okazał swoje miłosierdzie, 

darował wszelkie winy i zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków 

oraz uczynił go ( ją) godnym (ą) wejścia do wiecznej chwały. Spraw, 

abyśmy kiedyś mogli razem uwielbiać Ciebie na wieki. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. Amen.  
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Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 

O najmiłosierniejszy Jezu,  

Twoja dobroć jest nieskończona,  

a skarby łask nieprzebrane.  

 

Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu,  

które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.  

Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń,  

ażeby w ten sposób móc żyć  

i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.  

 

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie  

poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia,  

tak wobec duszy, jak i ciała,  

zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników,  

niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.  

 

Strzeż mnie więc, o Jezu,  

jako własności swojej i chwały swojej.  

 

Jakkolwiek czasami drżę ze strachu,  

uświadamiając sobie słabość moją,  

to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie.  

 

Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu  

nieskończoną głębię Twego miłosierdzia,  

zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. 

 

 


