
MODLITWY DO MATKI BOŻ EJ z Głosu MR 1 
 

MODLITWA DLA UCŻCŻENIA ŁONA MATKI BOŻ EJ 
I OTOCŻENIA MODLITWĄ ANIOŁ 

PAN SKI 
DŻIECI POCŻĘTE 

 

Śp. s. Zofia będąc w szpitalu w Niemczech otrzymała z natchnienia Bożego 

polecenie uczczenia ŁONA Matki Bożej i otoczenia modlitwą „Anioł Pański” (raz 

dziennie w dowolnym czasie) dzieci poczętych przez dziewięć m-cy od 

Zwiastowania Pańskiego – 25 marca. Przed odmówieniem „Anioł Pański” 

złóżmy modlitwę ofiarowania: 

MODLITWA OFIAROWANIA 

 

Maryjo, uwielbiam Twoje Przeczyste Łono i to Dzieciątko, które 

się w Nim poczęło i proszę o wszystkie dzieci poczęte, aby rodzice 

dali im życie, którym Bóg ich obdarzył i kochali je w życiu taką 

miłością, jaką Ty kochałaś swojego Syna, a naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa.  

 Anioł Pański…

 

TRŻY "ŻDROWAS  MARYJO" RANO I WIECŻO R, 
NA CŻES C  NIEPOKALANEJ 

(modlitwa z odpustem) 
 

Sławny misjonarz, św. Leonard a Porto Maurizio, polecał odmawiać trzy "Zdrowaś 

Maryjo" rano i wieczór, na cześć Niepokalanej, a dla otrzymania łaski uniknięcia 



wszelkiego grzechu śmiertelnego tak w dzień jak i w nocy; nadto obiecywał zbawienie 

tym, którzy stale tej praktyce będą wierni. Także św. Alfons Liguori tę pobożną praktykę 

rozszerzał i wielką swoją powagą popierał; w szczególności zachęcał rodziców i 

spowiedników do starannego czuwania nad dziećmi, aby odmawiały te trzy "Zdrowaś 

Maryja" rano i wieczór. 

Ojciec św. Leon XIII na prośbę jednego z Braci Mniejszych zatwierdził to pobożne 

ćwiczenie brewem z dnia 8 lutego 1900, i udzielił na zawsze 200 dni odpustu (który 

można też odstąpić duszom w czyśćcu), wszystkim tym, którzy do tych "Zdrowaś" rano i 

wieczór dodawali wezwanie: 

 
Zaś Pius X udzielił brewem z 5 grudnia1904 r. odpustu 300 dni dwukrotnie na dzień 
tym, którzy rano i wieczór odmówią te trzy "Zdrowaś Maryja" dodając do każdego 
"Zdrowaś" wezwanie ułożone przez św. Alfonsa Liguoriego:  

 

 
Trzymajmy się tej praktyki, a Maryja będzie ochroną czystości ciała i duszy naszej.  
Św. Alfons pisze, że Przenajświętsza Panna przyrzekła św. Matyldzie szczęśliwą śmierć, 

jeśli codziennie odmawiać będzie trzy "Zdrowaś Maryja" na cześć Jej POTĘGI, 

MĄDROŚCI i MIŁOSIERDZIA. 
 

Źródło: Głos MR nr 1 za: Modlitewnik "HOŁD BOGU OD NARODU POLSKIEGO", Kraków 26 

września1927.  

Nakład s.s. Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie. 

 

 


