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Przez Najświętszy Sakrament 

 
Polska będzie uratowana 

papież Pius IX   

 

Maryjo - Ty, która z tego 

miejsca objawiasz Twą 

łaskawość i współczucie dla 

wszystkich, co uciekają się 

pod Twą opiekę, wysłuchaj 

modlitwy wznoszonej do 

Ciebie z synowską ufnością i 

przedstaw ją Twemu 

Synowi, Jezusowi, naszemu 

jedynemu Odkupicielowi.  

Jan Paweł II 

 

 

Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ z GUADALUPE OKRYWAJĄCEJ PŁASZCZEM 

Kyrie elejson, Chryste elejson, 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 
Święta Maryjo Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami 
Najświętsza Panienko okryta Królewskim płaszczem,  
Najświętsza Panienko, która powiedziałaś do Indianina Juan Diego, że jest w połach twojego płaszcza,  
Matko Boża okrywająca nas gwiaździstym płaszczem cały świat, 
Ochraniająca nas swym płaszczem od niebezpieczeństw, 
Zasłaniająca nas swym płaszczem od złego ducha, 
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące naszą wiarę, 
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące nasze dusze i zdrowie, 
Odganiająca swym płaszczem demony niszczące dzieci, rodziny, kapłanów i Kościół, 
Błogosławiona Roso spływająca na nasze dusze, 
Niepokalany deszczu łask spływający na nas, 
Strumieniu Żywej Wody odradzający w nas życie wieczne, 
Morze łask i błogosławieństw zanurzająca nas w Bogu, 
Czysta kryształowa wodo lecząca nasze rany, 
Rzeko światła niosąca Chrystusa, 
Oceanie miłości miłosiernej wskrzeszająca w nas życie wieczne, 
Błogosławiona Matko, opiekunko chorych, opuszczonych i samotnych, 
Okrywająca Królewską szatą cały odkupiony świat, 
Niepokalana Panienko z Meksyku depcząca głowę węża, 
Znaku z Apokalipsy z nieba nam dany, 
Matko miłosierna ratująca przez swoja szatę dusze od piekła, 
Współczująca opiekunko uzdrawiająca chorych ludzi i chory świat, módl się za nami 
Matko życia zawsze przy nas obecna, wstawiaj się za nami 
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś swego Syna gdy się narodził, 
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś małego Jezuska, gdy uciekałaś z Nim do Egiptu, 
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezuska idąc z Nim przez pustynie, 
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezuska gdy spał pod gołym niebem w drodze 
powrotnej do Nazaretu, 
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezusa szatą uszytą przez Ciebie gdy nauczał apostołów, 
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś Jezusa płótnem po zdjęciu Go z krzyża, 
Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś płaszczami Apostołów, które własnoręcznie uszyłaś, 
Maryjo okrywająca swym płaszczem wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, by przez łaskę modlitwy za nich 
zostali ocaleni od potępienia, 
Maryjo okrywająca swym płaszczem wszystkich żyjących na ziemi, by pozyskać ich dla Chrystusa, 
Maryjo okrywająca swym gwiaździstym płaszczem uzdrowienia i ochrony cały świat, ratuj nas i módl się za nami.  

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. 
P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś swoje Miłosierdzie, powierzył Matce Bożej z Guadalupe, za 
wstawiennictwem Matki Twojego Syna, Matki Miłości Miłosiernej rozpal nasze serca, abyśmy byli wiernymi głosicielami i 
narzędziami tego Miłosierdzia Bożego dla świata. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 

który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

4 DUCHOWE PRAKTYKI ZAWIERZENIA 

POD PŁASZCZ MARYI 

Zawierzenie pod płaszcz Maryi 
łączy cztery rodzaje modlitwy, 
które wytrzymały próbę czasu i 
prawdy jako te, które potrafią 
poruszyć i rozczulić serce Boga. 
Są to: Różaniec, post, oddanie 
się Maryi i dążenie do życia 
cnotami i owocami siedmiu 
darów Ducha Świętego poprzez 
lekturę duchową.  

 

ŚWIĘTA MATKO BOŻA Z GUADALUPE – OKRYJ SWYM PŁASZCZEM 

WSZYSTKICH ŻYJĄCYCH NA ZIEMI I POZYSKAJ ICH DLA CHRYSTUSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKRT BISKUPA GDAŃSKIEGO 

 

  

  

 
 


