
MODLITEWNIK PARAFIANINA    -   Codzienne modlitwy   –   ZAWSZE W NASZYCH SERCACH   

 

NIEDZIELA - Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,                                                                                                       

Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, 

aby przybliżali światu Twoją Miłość.                                                                                              

Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza  

Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw,                                                                                                       

prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. 

Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie,                                                                                

na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, 

które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna,                                           

jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw,                  

przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. 

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała,                                                                                                                  

który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic,                        

u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu.                       

Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. 

 

PONIEDZIAŁEK - Modlitwa do Ducha Świętego                                                           

Duchu Święty, proszę Cię:  

o Dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych; 

o Dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej; 

o Dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary; 

o Dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował; 

o Dar Męstwa, aby żadna bojaźń, ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać; 

o Dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowska miłością; 

o Dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen 

WTOREK - Modlitwa do Świętego Michała Archanioła i Aniołów                                            

Święty Michale Archaniele, Książe i Wodzu zastępów anielskich,                          

przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności.                         

Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem,                                          

śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa,                                                                 

a przez Chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego.                             

Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli                                      

nawet w najcięższych pokusach szatańskich. 

Obrońco Chwały Najwyższego, razem z naszymi Świętymi Patronami                                                      

i Aniołami Stróżami zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego Miłosierdzie. Amen.  



ŚRODA - Modlitwa do Świętego Józefa 

Patronie spraw trudnych, Święty Józefie,                            

Ty, którego potęga nad Sercem Jezusa potrafi uczynić możliwymi  

sprawy najbardziej niemożliwe,                                 

błagamy Cię, wspomóż nas w obecnych potrzebach naszych.                                                                                       

Przyjdź nam z pomocą w naszych obawach i smutkach,                                                 

oddal od nas niebezpieczeństwa, które nam grożą.                                                  

Wspomóż nas w naszych kłopotach. Weź pod Swą opiekę nasze dusze i ciała,                                          

także i sprawy, które Ci powierzamy.                                              

Okaż, jak Jesteś dobry dla wzywających Cię                                 

i chcących zawsze być wiernymi sługami Twymi. 

Święty Józefie, Patronie spraw trudnych, wstawiaj się za nami. Amen. 

  

CZWARTEK - Modlitwa do Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustannie broniąc Twojej chwały,                                

padł pod ciosami prześladowców, 

spraw, abyśmy przez Jego wstawiennictwo                                                      

aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze -                                                                         

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,                             

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,                         

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

PIĄTEK – Modlitwa Dziękczynna za życie i posługę Świętego Jana Pawła II 

                                            

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to,                      

że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, 

w Którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,                              

chwała Krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. 

On, zawierzając całkowicie Twojemu Miłosierdziu                                                  

i matczynemu wstawiennictwu Maryi, 

ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,                                      

wskazując nam świętość, która jest miarą życia  chrześcijańskiego,                                                         

jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. 

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą,                                                                                              

tej łaski, o którą prosimy, z wdzięcznością, 

że Błogosławiony Jan Paweł II został w dniu 27 kwietnia 2014 A.D. włączony 

w poczet Twoich świętych. Amen.  

 

 



Modlitwa o wyproszenie łask za jego wstawiennictwem 

(do prywatnego odmawiania) 

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie                        

(i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. 

Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę ... 

 (wymienić prośby). 

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że 

o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen 

ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem świętego Jana 

Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen. 

 

SOBOTA - Modlitwa za Ojczyznę Księdza Piotra Skargi  

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,                   

a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej,                          

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna -                                  

chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.                          

Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką                                                                           

i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej,                                          

byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące,                                        

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze  i sprawiedliwie zdołali kierować.                                 

- Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 

Modlitwa do Matki Bożej Elekcyjnej 

Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa                         

jako źródło wszelkiej pociechy,  

spraw, abyśmy za wstawiennictwem Matki Twojego Syna zostali napełnieni                             

wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim.                                          

Przez Chrystusa, Pana naszego.                                       

Matko Pocieszenia! Matko Boża Elekcyjna!                                                                       

Ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym i przebaczenie grzesznym.                                   

Proszę najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Swego Syna tę łaskę,       

której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. 

  

 

 

 

 

 



ZACHĘCAMY, ABY CODZIENNIE ZBLIŻAĆ SIĘ DO BOGA W MODLITWIE 

 

Magnificat  

Wielbi dusza moja Pana 

I raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy 

Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy. 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą  

Wszystkie pokolenia 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 

Święte jest Jego imię. 

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie  

Nad tymi, co się Go boją.  

Okazał moc swego ramienia  

Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.  

Strącił władców z tronu, 

A wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami. 

A bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

Pomny na swe miłosierdzie. 

Jak przyobiecał naszym ojcom, 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 

  

Modlitwa Karola de Foucauld'a  

Ojcze, oddaję się w Twoje ręce. 

Uczyń ze mną to, c  zego pragniesz.  

Cokolwiek uczynisz, dziękuję Ci. 

Jestem gotowy na wszystko. 

Przyjmuję wszystko. 

Niech tylko Twoja wola będzie we mnie 

I w każdym Twoim stworzeniu. 

Nie pragnę niczego, ponad to, Panie. 

W Twoje ręce oddaję duszę moją 

Z całą miłością mego serca, 

Ponieważ kocham Cię, Panie. 

Pragnę powierzyć się Tobie, 

Oddać się w Twoje ręce bez zastrzeżeń,  

z bezgraniczną ufnością, 

Ponieważ Ty jesteś moim Ojcem. 



Zostań z nami - modlitwa wieczorna Jana Pawła II 

Zostań z nami Panie,  

dzień się już nachylił, 

zostań z nami.  

Zostań, by oświecić nasze wątpliwości 

i nasze lęki.  

Zostań, abyśmy mogli wzmocnić 

nasze światło Twoim. 

Zostań, aby pomóc nam 

być solidarnymi i wspaniałomyślnymi. 

Zostań, abyśmy umieli w świecie, 

w którym tak mało wiary i nadziei, 

zachęcać się nawzajem 

i rozsiewać wiarę i nadzieję. 

Zostań, abyśmy i my mogli nauczyć się od Ciebie, 

jak być światłem dla innych młodych ludzi 

i dla świata. 

 

Modlitwa rodzinna przy świetle Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia 

Módlmy się słowami św. Jana Pawła II: 

Boże Ojcze miłosierny, Który objawiłeś swoją miłość 

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas 

w Duchu Świętym, Pocieszycielu,  

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, 

przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 

doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, 

zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, 

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata! 

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prośmy o łaski potrzebne w rodzinie.                                                                   

Ojcze nasz …;  Zdrowaś Mario …;   -  Święty Janie Pawle II – módl się za nami! - Amen  

 

Przez wstawiennictwo św. Jana XXIII prośmy o potrzebne łaski pokoju i posłuszeństwa 

woli Bożej.                                                                         

Ojcze nasz …;  Zdrowaś Mario …;   -   Święty Janie XXIII – módl się za nami! – Amen   

 

 Fot. ze str.: http://wydawnictwo.niepokalanow.pl/index.php?products=product&prod_id=641 

http://wydawnictwo.niepokalanow.pl/index.php?products=product&prod_id=641


Modlitwa św. Franciszka  

O Panie uczyń z nas narzędzia Twojego 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, 

amen. 

 


