
AKT  ZAWIERZENIA  MATCE  BOŻEJ  ŁASKAWEJ 

Jan Paweł II, Warszawa, 13 czerwca 1999 roku 

"Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej 

mieszkańców i całą naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna w 

sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności 

ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do 

służenia z miłością człowiekowi. 

Wypraszaj, Maryjo Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby 

mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod 

Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija 

ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen" 

 

MODLITWA W OCZEKIWANIU NA DAR NOWEGO ŻYCIA 

Dziękuję Ci Panie Jezu za dar nowego życia, którego obecność czuję w moim wnętrzu. Ten 

dar sprawia, że zaczynam patrzeć na osoby i świat inaczej niż dotychczas. Napełnia mnie on 

czułością i pogłębia we mnie uwielbienie dla Twojego dzieła stworzenia, które Ty 

kontynuujesz za pośrednictwem mojej osoby.  

Jestem szczęśliwa z bycia kobietą i matką, dlatego, proszę Ciebie Panie Jezu, czuwaj 

nad tym stworzeniem, które Ty już widzisz i znasz. Ja odczuwam tylko jego lekki i ledwie 

dostrzegalny szelest.  

Marzę i wyobrażam sobie jego twarz, kolor oczu i włosów. Pozwól mi nie tylko marzyć, ale 

pomóż mi także go poznać, abym mogła mu towarzyszyć od pierwszych chwil jego poczęcia.  

Spraw, aby trudy ciąży i wszelkie obawy nie zmąciły mojej pogody ducha, abym mogła 

przeżyć tę cudowną „przygodę” powierzając się całkowicie w ręce Twojej opatrzności.  

Maryja, Twoja odważna i czuła Matka, niech będzie przy mnie w czasie mojego 

oczekiwania, abym mogła przyjąć i zaakceptować to dziecko, dar Twej miłości, z taką samą 

miłością, z jaką Ona wydała na świat Ciebie. Amen. 

 

MODLITWA BŁ. JANA PAWŁA II w obronie poczętego życia 

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: 

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, 

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej 

przemocy, starców i chorych zabitych  

przez obojętność albo fałszywą litość.  

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić 

ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego 

daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i 

wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, 

cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. 



BĄDŹ NAM ŁASKAWA! 

O Maryjo, Matko Łaskawa, która z taką czułością z tego Cudownego Obrazu na nas 

spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i 

potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchaj nasze błagania. Przyjdź nam z 

pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: 

Wielka Matko Boża - Bądź nam Łaskawa! 

Matko nasza najlepsza 

Pośredniczko nasza u Boga 

Pośredniczko łask wszelkich 

Matko świętej wytrwałości 

Tronie Miłosierdzia Bożego 

Wszechmocy błagająca 

Poręko naszego zbawienia 

Pogromczyni mocy piekielnych 

Kotwico naszej nadziei 

Umocnienie słabych 

Ucieczko uciśnionych i pokrzywdzonych 

Żywicielko głodnych 

Opatrzności ubogich 

Cudowna lekarko w chorobach 

Ratunku ginących grzeszników 

Nadzieje zrozpaczonych 

Patronko Warszawy 

Patronko Misji świętych 

Wychowawczyni powołań kapłańskich 

Mistrzyni życia duchowego 

Strażniczko czystości 

Opiekunko rodzin Warszawy 

Czuła Matko sierot 

Zbawienie poległych w obronie Warszawy 

Zbawienie umierających 

Pani naszych losów 

Przewodniczko pewna do Nieba 

Obrono nasza na sądzie 

Wybawicielko z czyśćca 

Módlmy się: Boże, Ty dałeś nam Rodzicielkę Jezusa Chrystusa, Maryję, której przesławny 

Obraz czcią otaczamy, za Matkę pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy 

nieustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli na doznawanie owoców 

Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


