MODLITWA WSTAWIENNICZA
do Boga Ojca Wszechmogącego
o zwycięstwo prawa Bożego i sprawiedliwości
w Polsce – Ojczyźnie naszej

REALIZACJA OD DZISIAJ DO WIGILII BOŻEGO NARODZENIA
1. Post o chlebie i wodzie /jeśli kondycja zdrowotna nie pozwala inna forma/
2. Różaniec - tylko tajemnice bolesne /łączymy się z Dworem Niebieskim w jednym czasie o 20:00/
3. 7 Koronek do Bożego Miłosierdzia /jednocześnie po sobie, 8-ma - dziękczynna do Boga Ojca/
4. Różaniec do 7 Boleści Dziewicy Maryi /wersja z Kibeho – zob. Ad.4/
5. Litania z dnia Pokuty Narodowej – Częstochowa / ks. Glasa – zob. Ad.5/
6. Litania do Świętych Polskich /zob. Ad.6/
7. Każda Komunia Św. ofiarowana za Ojczyznę
8. Egzorcyzm i modlitwa do św. Michała Archanioła i Potężna Niebios Królowo..... Święty Michale
Archaniele broń nas.... /zob. Ad.8/
9. Błogosławieństwo krzyżem św. Benedykta na 4 strony świata i modlitwa Święty Michale Archaniele broń
nas w walce...
10. Owoce modlitwy zawierzyć Matce Bożej Niepokalanej - to WAŻNE

do realizacji od zaraz, podać dla wszystkich Rycerzy. znajomemu duchowieństwu, wierzącym
przyjaciołom i wszystkim zatroskanym obecną sytuacją w Polsce.
Pozdrawiamy w Bogu, z błogosławieństwem na pracę MR ks. Mirosław Janowski
Prezes Zarządu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – MR Wiesław Kaźmierczak

Ad. 4

Różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej w Kibeho
Modlitwa Różańca do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi
Pośród aspektów, jakie naznaczają specyfikę objawień w Kibeho, charakterystyczny jest Różaniec do Siedmiu Boleści
Najświętszej Dziewicy Maryi. Tego różańca nauczyła nas sama Dziewica Maryja, za pośrednictwem Marie Claire
Mukangango, kiedy się jej objawiła 6 marca 1982r. Tamtego dnia Najświętsza Dziewica wyznaczyła jej misję
upowszednienia go na całym świecie.
W pierwszych dniach Dziewica Maryja poprosiła Marie Claire, aby ta sama odmawiała różaniec, przynajmniej dwa razy w
tygodniu, zwłaszcza we wtorki i w piątki. We wtorki, ponieważ w tym dniu Ona jej się ukazała, a w piątki, ponieważ tego dnia
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wszyscy chrześcijanie są zaproszeni do szczególnego rozważania Męki naszego Pana. Potem Dziewica Maryja wielokrotnie
prosiła ją, aby odmawiała różaniec do Siedmiu Boleści na głos, aby ci, którzy ją słyszą, mogli się go nauczyć.

Różaniec do Siedmiu Boleści w Kibeho
Różaniec ten został wydobyty na światło dzienne 3 marca 1982 r., w Kibeho, w czasie objawień, kiedy Dziewica Maryja
obiecała Marie Claire Mukangango, że nauczy ją go odmawiać. Dziewica nauczyła tej modlitwy swoje dzieci po tym, jak
wielokrotnie je prosiła (w czasie objawień Alphonsine i Nathalie), aby przyjęły cierpienie i niezwłocznie się nawróciły.
Różaniec do Siedmiu Boleści został nam przypomniany, abyśmy pomogli sercu poczuć pragnienie zmiany i bezzwłocznego
nawrócenia. Marie Claire wyjaśniła, że różaniec ma nam pomóc rozważać mękę Jezusa i wielkie cierpienia Jego Matki.
Kiedy jest dobrze odmawiany, może sprawić, że w naszych sercach pojawi się siła lęku przed grzechem i oddalimy się od
niego, ponieważ to grzech zawiesza Chrystusa na krzyżu. Kto odpowiednio to rozważa, czuje, że ma już w sobie siłę do
czynów, które świadczą o jego wewnętrznej przemianie; ma już w sobie pragnienie codziennego rozważania tajemnic krzyża
Jezusa, Wyzwoliciela ludzi, i zjednoczenia się z Nim w Jego cierpieniach i w cierpieniach Jego Matki. Biorąc pod uwagę
znaczenie tego różańca, Dziewica Maryja osobiście nauczyła Marie Claire, jak go odmawiać. W czasie każdego objawienia
Marie Claire miało miejsce odmówienie i rozważenie Różańca do Siedmiu Boleści. Czasami Dziewica Maryja prosiła ją o
głośne relacjonowanie tego, co rozważała, żeby ludzie słyszeli i mogli nauczyć się z jej modlitwy. „31 maja 1982 r. Dziewica
Maryja przypomniała jej autentyczne orędzie: „Proszę was, żebyście prosili o przebaczenie. Jeśli będziecie odmawiać ten
różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie siłę, by wrócić do Boga. Teraz ludzie nie potrafią już prosić o przebaczenie.
Wciąż krzyżują Syna Bożego”.
Marie Claire Mukangango też otrzymała misję nauczenia całego świata Różańca do Siedmiu Boleści. Czy miała takie
możliwości, żeby odbyć podróż dookoła świata i nauczać tego różańca? Oczywiście, że nie! Dziewica Maryja powiedziała jej,
że łaska Boża wszystko może, a ona będzie musiała zrobić wszystko, co możliwe, aby ten różaniec wszędzie był znany, nie
opuszczając jednak kraju jako misjonarka. A więc tam, gdzie jest, musi robić wszystko, co możliwe, aby nauczać innych tego
różańca. Zaś Marie Claire ujawniła, że ten różaniec nie jest po to, żeby zastąpić zwykły różaniec, ale raczej uzupełnić go,
ponieważ skupia się on przede wszystkim na tajemnicach bolesnych Jezusa i Jego Matki.
Objawienia publiczne Dziewicy Maryi dla Marie Claire zakończyły się 15 września 1982 r., w dniu, w którym Kościół czci
Matkę Bożą Bolesną. Ta zbieżność jest wymowna! Jasne jest, że zastrzeżona dla niej zasadnicza misja już się skończyła.
„Biorąc pod uwagę fakt, że wielu ludzi zna już Różaniec do Siedmiu Boleści, a w każdym razie, jeśli chcieli, mogą już go
znać, nie spotkamy się już w obecności licznej publiczności. Oczywiście odwiedzę cię od czasu do czasu i przypomnę to czy
tamto, ale odtąd będą to prywatne spotkania”. Nie ma wątpliwości, że Różaniec do Siedmiu Boleści jest zasadniczym
elementem objawień w Kibeho. Dziewica Maryja pożegnała się z Marie Claire, ale ta dalej nauczała różne osoby modlitwy
różańcowej. Dla wielu z nich misja widzącej była zbawienna. Przyniosła im duże korzyści duchowe, przede wszystkim
nawrócenie do Boga i zmiany w życiu.

Jak odmawiać różaniec do Siedmiu Boleści
Początek
Zaczynając Różaniec do Siedmiu Boleści, po znaku krzyża, nie należy odmawiać „Credo”, ale od razu
następującą modlitwę:

MODLITWA WSTĘPNA
Mój Boże, ofiarowuję Ci ten różaniec na cześć siedmiu głównych boleści Maryi, na Twoją większą chwałę, moje
nawrócenie i nawrócenie wszystkich ludzi na wiarę w Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa- nasze
zbawienie i naszą jedyną drogę do Ciebie, w jedności z Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen!
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Akt żalu
Mój Boże, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, podczas gdy Ty jesteś nieskończenie dobry, nieskończenie łaskawy,
a grzech jest Ci przykry. Podejmuję stanowcze postanowienie, z pomocą Twojej świętej łaski, że nie będę Cię już
obrażał i okażę żal za grzechy. W tym żalu chcę żyć i umrzeć. Amen!
Następnie rozpoczyna się rozważanie Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi…

1° Boleść Pierwsza - Starzec Symeon zapowiada Maryi, że miecz przeniknie Jej duszę
Słowo Boże: Ewangelia według św. Łukasza 2, 25-28a; 33-35
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy
Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia i błogosławił Boga. (…) A Jego ojciec i Matka
dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Rozważanie
Proroctwo Symeona dotyczące Maryi było z pewnością wielkim cierpieniem. Maryja przestrzegała przepisów
Prawa oczyszczenia (Księga Wyjścia 13, 2-13), chociaż to Prawo nie dotyczyło Jej bezpośrednio; biorąc pod
uwagę fakt, że poczęła bez grzechu, przyszła do świątyni nie po to, żeby się oczyścić, ale żeby ofiarować Bogu
Syna, którego otrzymała od Boga. Ofiarowała Bogu z wielką miłością i publicznie tego, którego nigdy nie
przestała Mu ofiarowywać w świątyni swojego serca. Wiedziała, że to Dziecko bardziej należy do Boga niż do
Niej. To skłoniło Ją do ofiarowania go z pokorą i wdzięcznością, na wzór świętej ofiary bez skazy. Kiedy już
ofiarowała Bogu swojego Syna Jezusa, starzec Symeon przepowiedział, że miecz przeniknie Jej duszę, co
oznacza, że ujrzy cierpienia swego Syna; zostanie On odepchnięty, opuszczony, żeby w końcu umrzeć jak
złoczyńca na krzyżu.

Modlitwa
Boże, który tak bardzo nas kochasz, prosimy Cię, chroń nas przed zwątpieniem. Twoje dzieci często tracą
nadzieję; niektóre widzą schyłek dnia, nie mając nadziei na nowy; inne widzą, jak dzień wstaje, a nie wierzą w
jego schyłek! Wszystkie one boją się jutra, ponieważ nie uznają faktu, że przed nimi jest dobro. Daj nam, Panie,
serce odważne jak serce Dziewicy, abyśmy poświęcili Ci nasze życie, a w ten sposób ujrzymy, że wszystko staje
się nowe w Tobie. Pozwól nam przyłączyć się do Jezusa, aby nasze utrapienia stały się drabiną, po której
dojdziemy do Ciebie, Królu królów.
Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

2° Boleść Druga - Ucieczka do Egiptu
Słowo Boże: Ewangelia według św. Mateusza 2, 13-15
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Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i
uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał,
wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić
słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.
Rozważanie
Widzicie, ile Najświętsza Dziewica Maryja wycierpiała, kiedy Józef powiedział Jej, że musi natychmiast wziąć
Dziecię i uchodzić do Egiptu. Anioł wyjawił mu to we śnie, aby Herod Go nie zgładził. Spójrzcie na Maryję, jak
patrzy, co zabrać, a co zostawić, jak bierze bez wahania Dzieciątko Jezus i zostawia wszystko, żeby uciekać z
Józefem.
Ponieważ Maryja przewyższa wszystkie matki w swojej macierzyńskiej miłości, bardzo cierpiała uciekając; tamtej
nocy Dziecię miało dreszcze, umierało z zimna, a rodzice byli zmęczeni, przytłoczeni przez głód i ucieczkę,
zaniepokojeni podróżą do nieznanego kraju, gdzie nikogo nie znali. Uciekając, myśleli tylko o ratowaniu
Dzieciątka Jezus. Jakiegoż bólu doświadczali, widząc swoje Dziecko, Dziecko Boga, które tak bardzo kochali,
ścigane przez okrutnych wrogów. Czyją ofiarą był ten nowo Narodzony? Czego był ofiarą?
Modlitwa
Dziewico Maryjo, Matko, którą kochamy, Ty, która cierpiałaś niewysłowionym cierpieniem, zabierając Dzieciątko
Jezus na wygnanie, naucz nas przyjmować nasze codzienne cierpienia. Naucz nas odwagi, byśmy się nigdy nie
zrażali, kiedy świat nas odrzuca albo prześladuje. Pomóż nam chronić życie Jezusa, który mieszka w naszych
sercach, ponieważ diabeł z zawiści zrobi wszystko, aby nas oderwać od życia z Jezusem. Najlepsza Matko, która
tak bardzo wycierpiałaś z powodu ucieczki, ofiarowujemy Ci wszystkich dzisiejszych uchodźców; zachowaj ich od
rozpaczy, aby zrozumieli, że Wszechmogący jest z nimi wszędzie, gdzie pozostają. Matko, której odmówiono
prawa posiadania i radości bycia we własnym kraju, ofiarowujemy Ci wszystkich, których prawa do życia w
wolności są wyszydzane.
Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

3° Boleść Trzecia - Zniknięcie Jezusa w Jerozolimie
Słowo Boże: Ewangelia według św. Łukasza 2, 43-50
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im
odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Rozważanie
Jezus jest jedynym Synem Boga, a także jedynym Synem Maryi. Maryja miała Niepokalane Serce i kochała
swojego Syna niezrównaną miłością, a Jej Dzieciątko Jezus było Bogiem. Nie mogła bez Niego żyć. Kiedy nie
znalazła Jezusa w drodze powrotnej do domu, szukała Go wszędzie w Jerozolimie, przez trzy dni, a smutek

4

coraz bardziej wypełniał Jej serce. Dziewica Maryja bardzo wtedy cierpiała; wyrzucała sobie, że bardziej nie
zatroszczyła się o swojego Syna.
Modlitwa
Najczulsza Matko, która wiele wycierpiałaś, szukając swojego Syna zgubionego w Jerozolimie, ofiarowuję Ci
moją duszę, która zagubiła się w ciemności grzechu. Ofiarowuję Ci moje serce, które oddaliło się od Stworzyciela
nieba i ziemi. Ofiarowuję Ci moich braci i siostry, którzy oddalili się od Boga, abyś ich szukała i aby wrócili do
Ciebie, a Szatan nie wyrządził im żadnego zła, ponieważ oni także są Twoimi ukochanymi dziećmi.
Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

4° Boleść Czwarta - Maryja spotyka Jezusa niosącego krzyż
Słowo Boże: Ewangelia według św. Łukasza 23, 26-31
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby
go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus
zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi
dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które
nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym
drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
Rozważanie
Dziewica Maryja bardzo kochała swojego Syna Jezusa, najpierw jako swojego jedynego Syna, a potem jako
Syna Najwyższego. Miłość, którą tak bardzo Go kochała, sprawiła, że poczuła ogromny ból, kiedy Go spotkała
niosącego krzyż. Jak nam mówi Ewangelia według św. Łukasza, były też inne kobiety, które szły za Nim i płakały
nad Nim.
- Jeśli te, które nie znają tajemnicy Syna Maryi, płaczą, to jak cierpi w swoim sercu Ta, której ten sekret został
wyjawiony?
- Jeśli te, które nie wydały Go na świat, nigdy nie zabrały Go, żeby uciekać
i żyć wraz z Nim zagranicą, płaczą, to jak bardzo wstrząsnęło to serem Tej, która z Nim to przeżyła?
- Jeśli kobiety, które płaczą, nie wychowywały Go, nie widziały Jego słodkiego uśmiechu, nie słyszały Jego
szczerego słowa, nie widziały Jego prawdziwej miłości do swojej Matki, nie były nazywane „Mamo”, to co czuje w
swoim sercu Ta, którą przepełnia dobroć dla swojego tak dobrze wychowanego Syna, Ta, która tego wszystkiego
doświadczyła?
Modlitwa
Matko, która tak bardzo wycierpiałaś, pozwól, że Cię o coś poproszę. Ty, która robisz wszystko, aby ci, którzy
przyszli do Ciebie znaleźć schronienie, nie byli rozczarowani, pociesz matki, które zostały poważnie zranione,
widząc swoje dzieci zasztyletowane jak bydło przeznaczone na rzeź, przeszyte włócznią jak ci, którzy znieważyli
Króla. Pociesz matki przygniecione ogromnym bólem, bo straciły swoje dzieci, które się do nich czule uśmiechały
i które napełniały je radością. Pociesz dzieci, które padły ofiarą sądu na wzór sądu Piłata, które nie zdążyły nawet
dowiedzieć się, co to jest grzech. Pociesz dzieci, które będąc jeszcze bardzo małe, niosły ciężki krzyż życia.
Pociesz tych, których oskarżono niesprawiedliwie i których spotyka wiele nieszczęść.
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Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.
5° Boleść Piąta - Maryja pod krzyżem
Słowo Boże: Ewangelia według św. Jana 19, 25-27
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto Syn
Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Rozważanie
Dziewica Maryja wspięła się z Jezusem na Golgotę, niosąc w swoim sercu krzyż, który Jej Syn niósł na swoich
ramionach. Idąc obserwowała, jak słaniał się pod krzyżem; bito Go, aby przyspieszył kroku, a kiedy upadał pod
ciężarem, podnoszono Go, ciągnąc za włosy. Kiedy weszli na szczyt Golgoty, zmuszono Go do rozebrania się na
oczach swoich oszczerców, szczęśliwych, że mogą z Niego drwić. Jego Matka odczuwała to do żywego, czuła
silny ból, widząc ludzi do tego stopnia złych, że czerpali przyjemność z poniżania Jej Syna, a następnie
ukrzyżowania Go na oczach tłumu. Kiedy Jezus został przybity do krzyża, Dziewica Maryja ogromnie cierpiała w
swoim sercu, tak jakby sama była przybita do krzyża. Jezus spędził sześć godzin w niewysłowionym cierpieniu,
tym bardziej, że widział swoją strapioną Matkę, która stała pod krzyżem.
Modlitwa
Nasza Matko, która tak bardzo nas kochasz, Królowo Męczenników, daj nam odwagę, jaką miałaś w tych
ciężkich chwilach, abyśmy mogli dziękować Bogu za pośrednictwem wszystkiego, co nam sprawia ból, a w ten
sposób będziemy współpracować w dziele przebaczenia otrzymanego przez Jezusa dla wszystkich ludzi.
Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.
6° Boleść Szósta - Maryja otrzymuje martwe ciało swojego Syna
Słowo Boże: Ewangelia według św. Jana 19, 38-40
Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł
zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po
raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało
Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.
Medytacja
Popatrzcie na Jezusa przybitego do krzyża, aż umrze. Popatrzcie również na Matkę, która wzięła Jego ciało w
ramiona. Któż mógłby pojąć smutek, jaki wypełnił Jej serce! Jezus, jedyny Syn, skonał jak przestępca. Ten Syn,
który niedawno wykonywał ze swoją Matką prace w domu; razem się modlili, razem się śmiali. A tu nagle…
Wszystko się skończyło. Ale Matka zachowała to w swoim sercu, dobrze wiedząc, że wszystko, co się dzieje, jest
na chwałę Boga. Nawet jeśli bardzo cierpi, dobrze rozumie, że jeśli tracimy drogą osobę na chwałę Bożą, tak
naprawdę nie ma straty.
Modlitwa
Maryjo, Matko Słowa wcielonego, uzyskaj dla mnie u Twojego Syna łaskę wiary!
Maryjo, Matko Bolesna, uzyskaj dla mnie u Twojego Syna łaskę wytrwałości!
Maryjo, Matko Bolesna, spraw, abym zgadzał się na krzyż w swoim życiu, jak na dar od Boga!
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Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.
7° Boleść Siódma - Pogrzeb Jezusa
Słowo Boże: Ewangelia według św. Mateusza 27, 55-61
Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór
przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i
poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w
swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz
Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.
Medytacja
Dziewica Maryja towarzyszyła swojemu Synowi Jezusowi w Jego drodze krzyżowej, a tymczasem
niedowierzający uciekli. Ludzie małej wiary uważali, że wszystko się skończyło, ponieważ skończono z Tym,
któremu zaufali. Po bolesnej agonii nadeszła Jego godzina; i skłoniwszy głowę oddał ducha. Józef z Arymatei
poczynił stosowne starania, aby pochować Jego ciało. Maryja towarzyszyła świętemu ciału swojego Syna w
czasie pogrzebu, a potem patrzyła, jak zamknięto grób wielkim kamieniem
Modlitwa
Matko, która strasznie cierpiałaś, uciekamy się do Ciebie, naszej ostoi i naszej tarczy. Pośredniczko,
ofiarowujemy Ci Kościół, abyś wstawiała się za nim w chwilach prób, jakich nieustannie doświadcza: kiedy
dotyka go zwątpienie Twoich wiernych, zwłaszcza tych, których wybrałaś, jako szczególnie umiłowanych, kiedy
wzmagają się prześladowania chrześcijan w różnych częściach globu i gdy słabnie nasza wiara.
Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

Na zakończenie różańca odmawia się tę modlitwę:
Matko Boża Męczenników, Twoje serce zostało poranione w oceanie boleści; błagam Cię, na łzy, które wylałaś w
chwilach wielkich cierpień, pozyskaj dla mnie i dla wszystkich grzeszników prawdziwą skruchę.
Dalej
Trzy razy „Ojcze nasz” i trzy razy „Zdrowaś Maryjo”, aby uczcić łzy wylane przez Najświętszą Dziewicą w czas
śmierci Jej Syna.
Bolesne i niepokalane serce Maryi módl się za nami! (trzy razy)

Ad. 5

LITANIA - FRAGMENT MODLITWY PRZEBŁAGALNEJ
za grzechy każdego Polaka i każdej Polki
oraz prośba do Trójcy Przenajświętszej,
aby złamała moc szatana nad naszą Ojczyzną.
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Wypowiedziane na Jasnej Górze 15 października 2016 r. przez ks. Piotra Glasa, egzorcystę

Stojąc więc przed Tobą, odkupieni na krzyżu mocą Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela, wsparci
wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, wszystkich świętych Twoich i błogosławionych, Anioła Stróża Polski, naszych
świętych patronów i dusz naszych rodaków w niebie, błagamy Cię w pokorze:
Przebacz, o Panie, i okaż swoje miłosierdzie
– Winy królów naszych
– Winy magnatów naszych
– Winy szlachty naszej
– Winy rządzących krajem
– Winy kierujących ludem
– Winy arcypasterzy naszych
– Winy pasterzy naszych
– Winy ludu naszego popełnione w czasie wojen i konfliktów
– Winy ojców i matek naszych
– Winy braci i sióstr naszych
– Winy i zbrodnie okresu komunizmu
– Winy całego Narodu Polskiego.
Dzisiaj stajemy wobec Boga i Ojca naszego, w duchu wiary i prawdy o sobie. Jesteśmy świadomi, jak bardzo Bóg
był i jest obrażany przez nas wszystkich na tej polskiej ziemi i na całym świecie. Polska to nie tylko ziemia i dobra doczesne,
ale przede wszystkim ludzie i przestrzeń duchowa, w której odbywa się potężna bitwa między siłami dobra i zła.
Zmieniają się czasy, płyną wieki, wymieniają pokolenia, lecz walka duchowa nasila się. Walka o każdą duszę i o to
nasze dziedzictwo, któremu na imię Polska, kiedyś – przedmurze chrześcijaństwa. Bóg w swojej niezmierzonej miłości i
miłosierdziu daje nam dzisiaj tę wielką łaskę tej wspólnej modlitwy tu, w duchowym sercu chrześcijaństwa Rzeczypospolitej
Polskiej. Przebłagania Go i przeproszenia za niegodziwości i grzechy popełnione kiedyś na tej ziemi, zerwania wszelkich
więzów z mocami zła i ciemności, aby w Polsce nastało Jego Królestwo, aby mógł rozlać swoje łaski na każdego z nas.
„Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska”, mówi Pismo. Bóg wybacza nam nasze grzechy i wielu z
nas otrzymuje tę łaskę, ale jakżeż niewielu z serca przeprasza Go, prawdziwie żałuje za popełnione czyny, czyni
zadośćuczynienie i pokutuje.
Stając więc w duchu i prawdzie przed Panem i Bogiem naszym, świadomi naszych grzechów i nieprawości,
naszych narodowych wad, zła i okrucieństw, które dokonywały się i dokonują na polskiej ziemi, z żalem i bólem, ale również
z mocną wiarą i nadzieją wznosimy nasz narodowy akt ekspiacji, przebłagania i przeproszenia za wszystkich, którzy
kiedykolwiek żyli i żyją na polskiej ziemi, za wszystkich naszych rodaków stanów świeckich i duchownych. Wołaj, Polsko, o
zmiłowanie się nad grzechem twoim! Sprzeniewierzyłaś się temu, coś ślubowała. Wołaj przez Niepokalane Serce Matki
Miłosierdzia. Włóż wór pokutny i posyp głowę popiołem, abyś oczyściła się z wszelkiej winy. W Imię Jezusa Chrystusa
wybacz nam, Boże. Przez Matkę Bożą Miłosierdzia. Za każdym wezwaniem będziemy powtarzać:
Błagamy, Ojcze, wybacz nam
– Za odrzucenie Ciebie jako Jedynego Boga i Stwórcę świata i ludzi
– Za niewierność przyrzeczeniom chrztu św. i Ślubom Jasnogórskim
– Za grzechy świętokradztwa, a szczególnie przyjmowania Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego
– Za brak czasu dla Ciebie i spychanie wiary na margines życia
– Za grzech niewiary, poddawania się rozpaczy i zwątpieniu
– Za grzechy zbrodni, morderstwa i nienawiści międzyludzkiej
– Za zbrodnie nienarodzonych dzieci
– Za grzech niewinnie przelanej krwi
– Za grzechy samobójstwa oraz próby popełnienia ich
– Za grzechy i zbrodnie komunizmu, wszelkiej akceptacji i współpracy z tym systemem skierowanym głównie do obalenia
wiary w Boga i Jego Królestwa na ziemi
– Za grzechy okrucieństwa i prześladowań politycznych
– Za grzechy odrzucenia wobec przykazań Boga i nauki Kościoła
– Za grzechy kolaboracji i zdrady Narodu
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– Za grzechy braku miłości do Ojczyzny i występowania przeciw własnej wspólnocie narodowej
– Za grzechy nienawiści do innych narodów
– Za grzechy zemsty, pomsty i odwetu
– Za grzechy zmarnowania wielu łask Twoich i błogosławieństw, sił i środków do działania, niezdrowej rywalizacji zamiast
współpracy
– Za grzechy podziałów, waśni, kłótni i niezgody
– Za grzechy rodzące zazdrość, chciwość i zachłanność materialną, prywatę, skąpstwo, oczernianie i dążenie do celów
kosztem innych ludzi
– Za złe decyzje i błędy tych, którzy byli u władzy, a przez to cierpiały pokolenia Polaków
– Za grzech bluźnierstwa, braku szacunku i wyszydzania Boga, tego, co święte, ludzi wierzących i nauczania Kościoła
– Za grzech obojętności, nie przeciwstawiania się złu
– Za grzechy wielu Polaków, którzy przyznają się do wiary w Boga i Kościół, nie praktykując jej w swoim życiu
– Za grzechy zgorszenia innych naszym słowem i postępowaniem
– Za grzechy popełnione w naszych rodzinach, rozwody i porzucenia współmałżonków i dzieci, przemocy, wykorzystywania,
odrzucenia, zdrad małżeńskich i krzywd w rodzinach
– Za grzechy egoizmu, obojętności wobec drugiego człowieka, stawiania siebie na miejscu Boga
– Za grzechy nieprzebaczenia w rodzinach i relacjach międzyludzkich
– Za grzech braku jedności i prawdziwej tolerancji, miłości między ludźmi
– Za wszelkie grzechy nieczystości cielesnej, pornografii, grzechy seksualne przeciwko naturze, seksualnego
wykorzystywania dzieci, gwałtów, nieczystości przedmałżeńskiej, rozpusty, nierządu, niedotrzymywania przyrzeczeń danych
Bogu, za grzechy sprzeniewierzenia się ślubom zakonnym i stanowi kapłańskiemu
– Za grzechy zgorszenia osób konsekrowanych Bogu
– Za bluźnierstwa przeciw Matce Bożej, Jej Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu Rodzicielstwu
– Za grzech naszej codziennej mowy zawierającej coraz więcej wulgaryzmów i przekleństw
– Za grzechy kradzieży, przywłaszczania, oszukiwania i kłamstwa
– Za grzechy oszustwa dla zysku i przekupstwa
– Za grzechy oszczerstwa, obmowy i obłudy na wielu płaszczyznach naszego życia
– Za grzechy przynależności do organizacji antychrześcijańskich, masońskich, oraz służby ludziom i instytucjom prywatnym i
państwowym, które otwarcie kłamią i niszczą zasady życia moralnego i społecznego opartego na Bogu, szkodząc naszej
narodowej tradycji i polskiej racji stanu
– Za grzechy lenistwa, wygodnictwa, konformizmu, zaniedbania, za to, że sami ustalamy, co jest dobre, a co złe
– Za grzechy przeciwko I przykazaniu, a w szczególności wszelkiego rodzaju okultyzmu, czarów, magii, zafascynowania się
złem, przekleństw, wróżbiarstwa oraz zawierania wszelkich paktów z szatanem
– I że nie uczyniliśmy wszystkiego, co leży w naszej mocy, aby Polska był rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa i
Jego Matki Maryi, poddanym całkowicie pod Ich panowanie w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Ojcze Miłosierdzia, przez wieki i pokolenia zapraszaliśmy zło i jego ciemne moce do naszych domów, wsi i miast,
do naszych rodzin, naszych serc, do naszego codziennego życia poprzez nasze zuchwalstwo i liczne grzechy, wolne
wybory, zła i przemocy. Teraz, jak i przez wieki, poprzez naszą pychę stawialiśmy i stawiamy siebie wyżej od Ciebie,
uwielbiając siebie i swoje zdolności, nasze przywary, nasze ciało, oddając cześć stworzeniu zamiast ich Stwórcy. Za Twoją
odwieczną Miłość odpłacamy Ci naszymi grzechami i zaniedbaniami, i niewdzięcznością. Dziś żałujemy z całego serca za
wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, którymi obrażaliśmy Ciebie – naszego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałujemy, że
znieważyliśmy Ciebie – Dobro Najwyższe i najgodniejsze miłości.
Z krzyżem w dłoni trzymany w górze wołamy:
Żałujemy, że zmarnowaliśmy zasługi męki naszego Zbawiciela i zdeptaliśmy Jego Krew za nas przelaną. Żałujemy, że
obraziliśmy sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasługujemy na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i przeciw
Niebu.
Źródło: Nasz Dziennik nr 243, poniedziałek,17 października A.D.2016

AD. 6

LITANIA NARODU POLSKIEGO
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(do prywatnego odmawiania)
uwspółcześniona 22 sierpnia 2014 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej,
i opatrzona imprimatur 26 sierpnia 2014 r., w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

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
Nad Polską, Ojczyzną naszą - zmiłuj się, Panie
Nad narodem męczenników - zmiłuj się, Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie - zmiłuj się, Panie
Jezu nieskończenie miłosierny- zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie mocny - zmiłuj się nad nami
Jezu, Nadziejo nasza - zmiłuj się nad nami
Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski - módl się za nami
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny - módl się za nami
Święty Wojciechu, patronie Polski - módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, - wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich
Jana Kazimierza - módl się za nami
Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami
Święty Brunonie, apostole ziem polskich, módl się za nami
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami
Święty Ottonie, apostole Pomorza, módl się za nami
Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian, módlcie się za nami
Święty Kazimierzu, patronie Litwy, módl się za nami
Święty Jozafacie, patronie Rusi, módl się za nami
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej, módl się za nami
Święty Florianie, patronie Krakowa, módl się za nami
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi, módl się za nami
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów, módl się za nami
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy, oraz górników, módl się za nami
Święta Jadwigo, patronko Śląska, módl się za nami
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc, módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi, módl się za nami
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy, módl się za nami
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski, módl się za nami
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży, módl się za nami
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków, módl się za nami
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej, módl się za nami
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz, módl się za nami
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico
nazizmu i współpatronko Europy, módl się za nami
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Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej, módl się za nami
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią, módl
się za nami
Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością, módl się za nami
Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia módl się za nami
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków, módl się za nami
Wszyscy święci i święte Kościoła, módlcie się za nami
Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski, módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia, módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi, módlcie się za nami
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, módl się za nami
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna, módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus, módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy, módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu, módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina, módlcie się za nami
Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu, módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości, módl się za nami
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu, módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu, módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico, módl się za nami
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych, módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska, módl się za nami
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów, módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych, módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła, módl się za nami
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych, módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych
módl się za nami, Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów
w obozach koncentracyjnych, módl się za nami
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i
pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej, módlcie się za
nami
Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście
swe życie za ojców rodzin, módlcie się za nami
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast, módl się za nami
Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze, módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości módl się za nami
Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla,
męczennicy sowieckiego komunizmu, módlcie się za nami
11

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego, módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości, módl się za nami
Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony
na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Papczyński, obrońco życia poczętego - módl się za nami
Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku, módl się za nami
Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców, módl się za nami
Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego, módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników,apostole „Solidarności”,
męczenniku bezbożnego komunizmu, módl się za nami
Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej, módl się za nami
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym, módl się za nami
Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu, módl się za
nami
Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów, módl się za nami
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie
Od kajdan niewoli wybaw nas, Panie
Od godziny zwątpienia wybaw nas, Panie
Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie
Od gnuśności naszej wybaw nas, Panie
Od ducha niezgody wybaw nas, Panie
Od nienawiści i złości wybaw nas, Panie
Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie
Winy królów naszych przebacz, o Panie
Winy magnatów naszych przebacz, o Panie
Winy szlachty naszej przebacz, o Panie
Winy rządzących krajem przebacz, o Panie
Winy kierujących ludem przebacz, o Panie
Winy pasterzy naszych przebacz, o Panie
Winy ludu naszego przebacz, o Panie
Winy ojców i matek naszych przebacz, o Panie
Winy braci i sióstr naszych przebacz, o Panie
Winy całego Narodu Polskiego przebacz, o Panie
Głos krwi męczenników naszych usłysz, o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych usłysz, o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych usłysz, o Panie
Płacz matek i żon usłysz, o Panie
Płacz wdów i sierot usłysz, o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz -usłysz, o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny - usłysz, o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi - usłysz, o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu - usłysz, o Panie
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu - usłysz, o Panie
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów - usłysz, o Panie
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek”- usłysz, o Panie
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Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych - daj nam, o Panie
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy- daj nam, o Panie
Miłość Polski, Ojczyzny naszej - daj nam, o Panie
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność - daj nam, o Panie
Wolność, chwałę, szczęście i pokój - daj nam, o Panie
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi - daj nam, o Panie
Wszystkie dary Ducha Świętego - daj nam, o Panie
Przez Narodzenie Twoje - bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie
Przez Najświętsze Życie Twoje - żyć dobrze naucz nas, o Panie
Przez Krzyż i Mękę Twoją - cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie
Przez Zmartwychwstanie Twoje - z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie
Przez Wniebowstąpienie Twoje - Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie
Przez Ducha Świętego Zesłanie - ducha dobrego daj nam, o Panie
Przez Miłosierdzie Twoje - ducha i tradycję Narodu daj nam zachować, o Panie
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy - na długie lata zachowaj nam, o Panie
Przez Anioła – Opiekuna Polski - bezpieczne bytowanie Ojczyzny, daj nam, o Panie
Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę -w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie
Przez cnoty wielkich Ojców naszych - na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie
Boże Piastów i Jagiellonów - nie opuszczaj nas, o Panie
Boże Sobieskiego i Kościuszki - nie opuszczaj nas, o Panie
Boże ojca Kordeckiego, - księdza Skargi i św. ojca Kolbego nie opuszczaj nas, o Panie
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
Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas
swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i
nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem. W
obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy
Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione
umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw,
byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje
Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od
głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie miłosierny,
Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny. Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia
Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi
przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie
zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi,
Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

Ad 8. MODLITWY - EGZORCYZMY /do wyboru/
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i
inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Można zamiast tej modlitwy odmówić:
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Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym
przez moce ciemności.
Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego
Syna, a przez chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego.
Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem. W Tobie, Święty Michale,
Kościół ma swego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości.
Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani
szkodzić Kościołowi.
Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje
ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem.
Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.

Na zakończenie powtarzamy trzykrotnie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem!

Modlitwa Świętego Michała Archanioła
(tzw. POTĘŻNY EGZORCYZM)
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Świętego
Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i
całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi
przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez
całe życie Pana naszego i Zbawcy.
Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej
ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby
nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.
Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie
te złe duchy, które mają być strącone.
A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej
mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za
Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.
GŁOS MR 6 (2/2012), s. 12-16

O POTĘŻNA NIEBIOS KRÓLOWO I PANI ANIOŁÓW
O Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów.- Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć
głowę szatana, prosimy Cię pokornie:- Rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
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MODLITWA CODZIENNA
do Matki Boskiej Królowej Aniołów i Pogromczyni szatana
Niepokalana Dziewico Maryjo i Królowo Aniołów! Bóg obdarzył Cię od początku mocą i powierzył Ci
zmiażdżyć głowę szatana. Pokornie Cię błagamy: poślij Twoje niebiańskie zastępy, aby zwycięsko pokonały
duchy piekielne, zniweczyły ich zamiary oraz strąciły w przepaść. Potężna Matko Boga, poślij również Twoje
zwycięskie wojska niebieskie do walki z wysłannikami piekła wśród ludzi, zniszcz przewrotne plany bezbożnych i
okryj hańbą wszystkich, którzy pragną czynić zło. Daj im światło poznania i łaskę nawrócenia, aby mogli wielbić
Trójjedynego Boga i również Tobie oddali cześć. Spraw , aby za Twoją przyczyną wszędzie zwyciężyła prawda.
Toruj drogę sprawiedliwości!
Potężna Obronicielko i Hetmanko, z pomocą duchów czystych weź w swoją opiekę także Twoje świątynie na
całym świecie oraz łaskami słynące miejsca. Niech chronią kościoły, wszystkie miejsca święte, przedmioty i
osoby, szczególnie Najświętszy Sakrament. O łaskawa Pani, nie dopuść, aby uległy pohańbieniu, padły ofiarą
grabieży i zniszczenia. Matko Niebieska, strzeż również nasz dobytek od widzialnych i niewidzialnych wrogów.
Niech mieszkają w nich Święci Aniołowie i niech zapanują: miłość, pokój i radość Ducha Świętego.
Któż jak Bóg? – Któż jak Ty, Maryjo, Królowo Aniołów i Pogromczyni szatana! Najmilsza i Łaskawa Matko
Bożą, Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego, które oblicze duchy czyste oglądać pragną. Ty zawsze
pozostaniesz naszą miłością i nadzieją, naszą obroną i chwałą! Święty Michale, Święci Aniołowie i
Archaniołowie, obrońcie nas i przyjdźcie nam na pomoc. Amen.
Egzorcyzm prywatny.
Może go każdy odprawić robiąc znak Krzyża Świętego, kropiąc często wodą święconą siebie oraz innych –
nawet z odległości – wymawiając modlitwę , np. w chwilach ciężkich pokus i doświadczeń, w rozterkach, w
chwilach lęku i rozpaczy, przed podjęciem ważnych spraw i decyzji, nad niebezpiecznymi osobami a szczególnie
chorymi i konającymi.
W imię Jezusa, Maryi i Józefa, rozkazuję wam duchy piekielne, odstąpcie od nas (nich) i od tego miejsca , nie
odważcie się wrócić i nas (ich) kusić i nam (im) szkodzić! O Jezu, Maryjo, Józefie (trzy razy)! Święty Michale
pomóż nam w walce! Święci Aniołowie, strzeżcie nas od zasadzek złego ducha!
Błogosławieństwo:
Błogosławieństwo + Ojca, miłość + Syna oraz moc + Ducha Świętego, matczyna opieka Królowej Nieba
Maryi, ojcowska opieka Świętego Józefa, ochrona Świętych Aniołów oraz wstawiennictwo Świętych - niech
pozostaną z nami (z tobą, z innymi) i towarzyszą nam (tobie, wam) zawsze i wszędzie. Amen.
Imprimatur: Augsburg, 25.6.1969

WOŁANIE O ŚWIATŁO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie NARODU POLSKIEGO! Razem z moim Aniołem
Stróżem zwracam się do Ciebie, który w świetle Bożym widzisz zamiary jakie ma Bóg względem naszego
polskiego narodu. Oświecaj mojego Anioła Stróża, abym otwierając się na jego natchnienia, nie tylko myślał o
własnym zbawieniu, ale troszczył się o zbawienie wszystkich rodaków, a przez to przyczyniał się do zbawienia
wszystkich ludzi. Ukochany nasz Obrońco, wstawiaj się za wszystkimi Polakami, abyśmy w życiu rodzinnym,
gospodarczym, politycznym i kulturalnym otwierali drzwi Chrystusowi Panu, naszemu Bogu i Zbawcy. Proś, aby
Krew Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana. Wstaw się do swej Niebieskiej
Królowej, Matki Jezusa i naszej duchowej Matki, aby Polska na zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i
Maryi. Amen.

15

EGZORCYZM WEDŁUG ŚW. BENEDYKTA
Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego. Niech będzie uwielbiona Męka i Krew
Jezusa Chrystusa. Niech bada uwielbione Rany i Święty Krzyż Jego. Niech będzie z nami uwielbiony Duch
Święty, od Ojca i Syna pochodzący i wszelka moc mający. Niech będzie błogosławiona Maryja, Najświętsza
Matka Chrystusa, która starła głowę węza i szatana.
W imię Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, w imię Ducha Świętego oraz w Imieniu Najświętszej Maryi
Panny, rozkazuję ci duchu nieczysty, kłamco i wężu podstępny — idź precz szatanie! Nie kuś mnie do próżności i
występnych czynów. Złe jest to, co podsuwasz, sam pij swoją trucizną.
W obecności Boga i Jego Aniołów, w obecności Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego; w obecności Najświętszej
Maryi Panny i wszystkich Świętych, ja ............. .. oświadczam, iż całym sercem, duszą i ciałem należę do Boga,
Ojca Miłości, Dobra i Miłosierdzia. Dziś, tu i teraz i na zawsze oddaję się pod ich opiekę, a życie swoje składam
w race Boga. Tak mi dopomóż Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Amen.
Święty Benedykcie, spiesz mi z pomocą.
Święty Benedykcie, wstaw sia za mną.
Święty Benedykcie, obroń mnie. Amen.
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