
MODLITWY 

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić 

w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i 

błogosławiona, Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj, 

Synowi Twojemu nas zalecaj, Synowi Twojemu Najmilszemu nas oddawaj. Amen. 

  

ODPUST ZUPEŁNY 

tym wszystkim wiernym Chrystusowym, którzy w dzień Komunii świętej następującą modlitwę 

odmówią ze skruchą, klęcząc przed Wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego. 

Dla dostąpienia tego Odpustu dzień Komunii św. nie ma być później jak w osiem dni po 

Spowiedzi; dostąpić go można tylekroć, ilekroć w ciągu dni ośmiu po odbytej Spowiedzi, przystąpimy 

z czystym sumieniem i ze skruchą do Stołu Pańskiego. 

Nadto potrzeba w dzień Komunii św. pomodlić się na intencję Ojca Świętego. 

Odpust ten można ofiarować za duszę osoby zmarłej, o której może być rozumienie, iż jest w 

czyśćcu. Dobrze jest wymienić przy tym kilku innych zmarłych, w porządku, jaki sobie zamierzamy, 

ażeby, jeśli odpust nie jest potrzebny osobie pierwszej, mógł się przydać dla drugiej i tak następnie. 

(Pius VII. 10 kwietnia 1821. Leon XII. 17 września 1825). 

  

Modlitwa do Pana Jezusa 

Oto ja – o! dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Obliczem Twoim, a w 

największej żarliwości ducha, błagam Cię i zaklinam, abyś najżywsze uczucia Wiary, Nadziei i 

Miłości, wraził w serce moje, tudzież prawdziwą pokutę za grzechy moje, i najszczerszą a silną chęć 

poprawy sercu mojemu na zawsze dać raczył. Udaruj tą łaską Twoją mnie, który z największym 

wzruszeniem i z najgłębszą boleścią duszy mojej, Twoje Pięć Ran rozpamiętywam i myślą moją w 

nich się zatapiam, o dobry Jezu! – mając to przed oczami, co już król prorok Dawid miał na ustach 

swoich, gdy mówił o Tobie: Przebodli ręce moje i nogi moje; policzyli wszystkie kości moje.... 

(Psalm XXI, 17. 18) 

  

Modlitwa przed czytaniem 

W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen. 

Mów Panie, bo słucha sługa Twój. Sługa Twój jestem, daj mi rozumienie, abym umiał 

świadectwa Twoje. Mów do mnie dla pocieszenia mojego i dla poprawy całego żywota mojego. Mów 

do mnie dla czci Twojej i dla wiecznej chwały Imienia Twojego. Amen. 

(Z Księgi III. Rozdz. II, 1. 3). 



Modlitwa po czytaniu 

Nakłoń serce moje ku słowom ust Twoich, Panie i Boże mój, Prawdo Przedwieczna! abym 

snadź nie umarł i bez pożytku nie został, jeślibym tylko zewnątrz upominanie odbierał, a wewnątrz nie 

gorzał ogniem miłości Twojej, aby mi się nie obróciło na potępienie, słowo słyszane a niespełnione, 

poznane a niepokochane, wierzone a niezachowane. Amen. 

(Z Księgi III. Rozdz. II, 1. 3). 

Przypisy: 

(*) Benedykt XIV Papież bullą z dnia 16 grudnia 1746 r. wychwaliwszy pożytki Modlitwy myślnej, nadał odpust zupełny raz w miesiąc przy 
Spowiedzi i Komunii świętej, w dniu do wyboru każdemu zostawionym, tym wszystkim, którzy by w ciągu miesiąca, codziennie, 

przynajmniej ćwierć godziny poświęcali na Modlitwę myślną i po Komunii św. pomodlili się na intencję Ojca Świętego. 

 


