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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Od pierwszych chwil istnienia naszego kraju związaliśmy swoje 
losy z Najświętszą Maryją Panną. Ta Przeczysta Pani błogosławiła 
nam zawsze, ilekroć Polska była wierna Jej i Chrystusowi Panu. 
Wielokrotnie ochraniała swym macierzyńskim płaszczem ucieka-
jących się pod Jej obronę Polaków. Pozostaje powierniczką próśb 
i modlitw milionów Polaków każdego dnia.

Musimy podtrzymywać w narodzie polskim ten niezwykły skarb 
katolickiej duchowości, jakim jest pobożność maryjna, dlatego 
przypominamy kilka modlitw, które ułatwią Państwu zanoszenie 
próśb za wstawiennictwem Bogarodzicy.

Szczególnie chcielibyśmy zachęcić Państwa do odmawiania No-
wenny Pompejańskiej. Zastanawiali się Państwo, jak to możliwe, 
że w czasach niemal powszechnego dobrobytu oraz coraz lepiej 
rozwiniętej medycyny, tysiące wiernych odmawia właśnie tę, wy-
czerpującą przecież, modlitwę? Odpowiedź może być tylko jedna 

– Królowa Różańca Świętego z Pompejów zawsze dotrzymuje da-
nego słowa. A obiecała swoim dzieciom wiele łask.

Wyjątkowa jest również, zdobywająca coraz większą popularność 
wśród wiernych, Nowenna do Maryi Rozwiązującej Węzły. Jest ona 
o tyle szczególna, że nie prosimy w niej o coś, czego nie mamy, ale 
przez wstawiennictwo Matki Bożej modlimy się o rozwiązanie tych 
spraw w naszym życiu, które są trudne, zagmatwane i poplątane. 
Szczególną moc tej nowenny potwierdzają liczne świadectwa.
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Warto poznać również „Litanię do Najświętszej Maryi Panny do 
odmawiania we wszelkich utrapieniach”, która liczy sobie już… 
800 lat! To dzieło duchowości dominikańskiej jest więc znacznie 
starsze niż Litania Loretańska. Wielowiekowa Tradycja podaje, że 
skuteczność owej litanii jest tak wielka, że mawiano o niej: „strzeż-
cie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne”.

W skład niniejszej publikacji wchodzi także Koronka Fatimska – 
modlitwa ułożona przez pastuszków, którym objawiła się Maryja 
w Fatimie. Składa się z pięciu dziesiątek różańcowych.

Ostatnia modlitwa, którą chcielibyśmy Państwu zaproponować, 
została podyktowana pewnej pobożnej osobie przez samą Matkę 
Bożą. Maryja, apelując o jej odmawianie prosiła, aby wzywać Kró-
lową Aniołów, by posłała na ziemię Zastępy Niebieskie.

Mamy nadzieję, że niniejszy e-book okaże się dla Państwa cenną 
pomocą w zanoszeniu modlitw przez wstawiennictwo Najświęt-
szej Maryi Panny.

Zespół ZdrowaśMaryjo.org
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NOWENNA 
POMPEJAŃSKA

Nowenna Pompejańska nazywana jest nowenną „nie do odpar-
cia”, ponieważ Matka Boża złożyła obietnicę, że każdy, kto przez 
54 dni odmówi Różaniec, prosząc o konkretną łaskę – otrzyma ją. 
Liczne świadectwa potwierdzają, że Królowa Różańca Świętego 
z Pompejów dotrzymuje danego słowa.

Co	to	jest	nowenna?
Nowenna to modlitwa lub nabożeństwo odmawiane zazwyczaj 
w jednej konkretnej intencji. Samo słowo „nowenna” wiąże się 
z liczbą dziewięć (łac. novem), gdyż – zgodnie ze zwyczajem – 
przez tyle dni są one odmawiane. Nowenna Pompejańska jest 
specyficzną modlitwą, bo składa się z sześciu nowenn. 

Maryja,	cuda	i	nawrócony	satanista	–	czyli	jak	powstała	No-
wenna	Pompejańska?
Nowenna powstała prawdopodobnie w Pompejach i została 
rozpropagowana przez bł. Bartłomieja Longo. Ten dominikań-
ski tercjarz, beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1980 
roku, zanim został pobożnym czcicielem Najświętszej Maryi 
Panny i budowniczym Jej sanktuarium w Pompejach, działał 
w środowiskach antyklerykalnych, a nawet uczestniczył w sean-
sach okultystycznych i pełnił funkcję kapłana w organizacji sa-
tanistycznej.

Błogosławiony Bartłomiej Longo w tych praktykach trwał dwa 
lata. Doznawał ogromnych ciemności, chciał nawet popełnić 
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samobójstwo. W pewnym momencie spotkał się z księdzem, któ-
ry przekonał Bartłomieja, że musi powierzyć się Matce Bożej. Tak 
uczynił, mimo to przez cały okres nawrócenia bardzo przeżywał 
swoje odejście od Boga i miał ogromne pokusy rozpaczy. 

Kiedy przyjechał do Pompejów, nadal doświadczając ogrom-
nych ciemności, w pewnej chwili usłyszał słowa Matki Bożej: „Jak 
będziesz się modlił na różańcu i propagował Różaniec, to Ja cię 
z tego uleczę”. Zaczął odmawiać Różaniec i odzyskał spokój. Od-
budował kościół w Pompejach, wybudował sanktuarium Matki 
Bożej, do którego przywiózł obraz Matki Bożej Różańcowej ze św. 
Dominikiem.

Forma odmawiania Nowenny Pompejańskiej została objawiona 
przez Najświętszą Maryję Pannę w widzeniu, jakiego w roku 1884 
doznała ciężko chora Fortunatina Agrelli. Cierpiąca młoda kobie-
ta otrzymała od swojego lekarza obrazek z wizerunkiem Pompe-
jańskiej Pani. W chorobie usłyszała wskazanie, że powinna modlić 
się na różańcu przez 54 dni. Pierwsze 27 dni miała prosić o uzdro-
wienie, a przez kolejne 27 dni miała dziękować. Po 54 dniach zo-
stała uzdrowiona. To również Fortunatina Agrelli usłyszała od 
Najświętszej Maryi Panny, że bliski jest Jej tytuł Królowa Różańca 
Świętego z Pompejów.

Po odzyskaniu zdrowia opowiedziała o tym bł. Bartłomiejowi. On 
natomiast zaczął w Pompejach propagować nowennę zwaną dzi-
siaj pompejańską. Papieże uznali tę nowennę oraz objawienia 
z nią związane za prawdziwe ze względu na ogromną skutecz-
ność.

7



Jak	odmawiać	Nowennę	Pompejańską?
Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy 
trzy części Różańca świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Je-
śli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z tajemnicami świa-
tła. Przed rozpoczęciem Różańca wymieniamy najpierw intencję 
(tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten	 Różaniec	 odmawiam	na	 Twoją	 cześć,	 Królowo	Różańca	
świętego.

Modlitwy początkowe Różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3x 
Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz na począt-
ku nowenny w danym dniu.

Przez 27 dni odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej 
i codziennie, po ukończeniu każdej części Różańca, odmawiamy 
następującą modlitwę:

Pomnij	o	miłosierna	Panno	Różańcowa	z	Pompejów,	jako	ni-
gdy	 jeszcze	 nie	 słyszano,	 aby	 ktokolwiek	 z	 czcicieli	 Twoich,	
z	Różańcem	Twoim,	pomocy	Twojej	wzywający,	miał	być	przez	
Ciebie	opuszczony.	Ach,	nie	gardź	prośbą	moją,	o	Matko	Sło-
wa	Przedwiecznego,	 ale	przez	 święty	 Twój	Różaniec	 i	przez	
upodobanie,	 jakie	 okazujesz	 dla	 Twojej	 świątyni	 w	 Pompe-
jach,	wysłuchaj	mnie	dobrotliwie.	Amen.

Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną No-
wenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej 
z trzech części Różańca, odmawiamy następującą modlitwę: 
Cóż	Ci	dać	mogę,	o	Królowo	pełna	miłości?	Moje	całe	życie	po-
święcam	Tobie.	Ile	mi	sił	starczy,	będę	rozszerzać	cześć	Twoją,	
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o	Dziewico	Różańca	Świętego	z	Pompejów,	bo	gdy	Twojej	po-
mocy	wezwałem,	nawiedziła	mnie	łaska	Boża.	Wszędzie	będę	
opowiadać	 o	 miłosierdziu,	 które	 mi	 wyświadczyłaś.	 O	 ile	
zdołam,	będę	rozszerzać	nabożeństwo	do	Różańca	świętego,	
wszystkim	głosić	będę,	 jak	dobrotliwie	obeszłaś	się	ze	mną,	
aby	 i	 niegodni,	 tak	 jak	 i	 ja,	 grzesznicy,	 z	 zaufaniem	do	Cie-
bie	się	udawali.	O,	gdyby	cały	świat	wiedział,	jak	jesteś	dobra,	
jaką	masz	litość	nad	cierpiącymi,	wszystkie	stworzenia	ucie-
kałyby	się	do	Ciebie.	Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, każdą z trzech części Różań-
ca kończymy po jej odmówieniu trzykrotnym westchnieniem do 
Matki Bożej:

Królowo	Różańca	Świętego,	módl	się	za	nami!
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NOWENNA DO MARYI 
ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły stworzył argentyń-
ski ksiądz Juan Ramon Celeiro. Inspiracją dla niego był znajdujący 
się w Augsburgu XVII-wieczny obraz Matki Bożej, na którym anio-
łowie podają Jej wstążkę z węzłami, a Maryja je rozwiązuje.

W tej nowennie powierzamy Maryi jeden węzeł – jeden problem, 
z którym nie umiemy sobie poradzić, wadę, której nie potrafimy 
się pozbyć, czy trudną sprawę, z którą się zmagamy. 

Nie jest to modlitwa, w której prosimy o coś, czego nie mamy, ale 
modlitwa, w której przez wstawiennictwo Matki Bożej prosimy Boga, 
żeby nam te węzły rozwiązał i poukładał pewne rzeczy na nowo.

Codziennie, przez 9 kolejnych dni nowenny, polecamy Matce Bo-
żej tę zawiłość, odmawiając modlitwę przypisaną na dany dzień, 
modlitwę końcową oraz jedną część Różańca.

Odmawiamy te tajemnice, które przypadają na dany dzień: 
poniedziałek – radosne 
wtorek	– bolesne 
środa – chwalebne 
czwartek	– tajemnice światła 
piątek – bolesne 
sobota – radosne 
niedziela – chwalebne
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Jak	odmawiać	Nowennę	do	Maryi	Rozwiązującej	Węzły?

1. Znak Krzyża Świętego
2. Akt żalu – przeproszenie Pana Boga za nasze grzechy i słabości
3. Trzy pierwsze dziesiątki Różańca (części przypadającej na dany 

dzień)
4. Rozważanie na kolejne dni nowenny
5. Dwie ostatnie dziesiątki Różańca (części przypadającej na dany 

dzień)
6. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły podana na końcu 

nowenny – „Dziewico	Maryjo,	Matko	Pięknej	Miłości…”)
7. Znak Krzyża Świętego

Rozważania	na	kolejne	dni	nowenny
Pierwszy	dzień
Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz wę-
zły zniewalające Twoje dzieci, wyciągnij ku mnie Twoje miłosierne 
dłonie. Dziś oddaję Ci ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) 
i wszelkie zło w moim życiu, którego on stał się przyczyną. Daję 
Ci węzeł, który mnie dręczy, czyni nieszczęśliwym i przeszkadza 
mi zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem Jezusem, moim Zbaw-
cą. Uciekam się do Ciebie, Maryjo Rozwiązująca Węzły, albowiem 
ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś grzesznym dzieckiem 
błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać ten su-
peł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że zechcesz uwolnić 
mnie od tego zniewolenia, albowiem jesteś moją Matką. Wiem, 
że to uczynisz, ponieważ kochasz mnie miłością samego Boga. 
Dziękuję Ci, Matko Ukochana.

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.	
Kto szuka łaski, ten znajdzie ją w dłoniach Maryi
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Drugi	dzień
Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce 
zwraca się dziś do Ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że po-
trzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku 
wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzymywane 
za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo Rozwią-
zująca Węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna Jezusa czystość 
serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym 
przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję 
Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje ręce składam 
węzeł… (wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi gło-
sić chwały Bożej.

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.	
Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję.

Trzeci	dzień
Matko, Pośredniczko, Królowo Nieba, Ty, której dłonie rozdają 
wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miłosierne oczy. 
W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający węzeł mojego 
życia… (wymienić go, jeśli to możliwe), wszelkie urazy i pretensje, 
których on jest przyczyną. Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie 
moich win. Pomóż mi darować wszystkim, którzy świadomie lub 
nieświadomie stali się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że 
rozwiążesz mój węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, uko-
chana Matko, i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, któ-
ry choć tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – przebaczam 
teraz na zawsze tym osobom… (wymienić je), a także samemu 
sobie. Dziękuję, Maryjo Rozwiązująca Węzły, i proszę, módl się 
o rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewolenia, 
które Ci teraz przedstawiam. Amen.
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Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.
Kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty	dzień
Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szuka-
ją, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł… (wy-
mienić go, jeśli to możliwe). Nie pozwala mi on trwać w pokoju, 
paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w od-
daniu życia na Jego służbę. Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Mat-
ko moja. Uproś u Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, 
która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze 
mną, Matko Ukochana, i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym 
kamieniom mogę stać się silniejszy, że one pomagają mi w we-
wnętrznym wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się 
w każdej chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował du-
chową radość.

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.	
Kto chce doświadczyć ciepła, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem 

promieni Słońca.

Piąty	dzień
Matko Rozwiązująca Węzły, Wielkoduszna i Pełna Współczucia, 
zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz złożyć mój węzeł w Two-
je dłonie… (wymienić go, jeśli to możliwe), proszę Cię o Bożą 
mądrość, bym postępując w świetle Ducha Świętego, rozwiązał 
wszystkie trudności. Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, wręcz 
przeciwnie, słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano 
w Tobie Serce Boga. Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność 
i dobroć, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy serca. 
I jak to czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj się 
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u Jezusa, ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha 
Świętego. Duchu Boga – zstąp na mnie!

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.
Maryja wszystko może wyprosić u Boga.

Szósty	dzień
Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy wę-
zeł… (wymienić go, jeśli to możliwe) i proszę Cię o cierpliwość 
serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz. Naucz mnie wy-
trwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania 
się, przystępowania z wiarą do Komunii Świętej i wreszcie – po-
zostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z aniołami 
łaski, którą mi wypraszasz.

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.
Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Siódmy	dzień
Matko Najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwią-
zanie tego węzła w moim życiu… (wymienić go, jeśli to możliwe), 
o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej 
władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkie-
go, co od niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym 
Zbawcą, moim jedynym Panem. O Maryjo Rozwiązująca Węzły, 
zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną 
zniewolenia w moim życiu. Dzięki, Matko Najukochańsza. Panie 
Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą Krew.

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.
Jesteś chwałą Jeruzalem i chlubą naszego narodu.
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Ósmy	dzień
Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Two-
im dzieckiem i rozwiąż ten węzeł… (wymienić go, jeśli to możli-
we) w moim życiu. Proszę, nawiedź mnie, jak nawiedziłaś Elżbietę. 
Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz 
mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elż-
bieta uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę, byś 
była mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Daję Ci moje serce i wszyst-
ko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra zewnętrzne i we-
wnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym 
mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi.

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.
Zbliżamy się z ufnością do Tronu Łaski.

Dziewiąty	dzień
Matko Najświętsza, Orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązujesz 
węzły, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za rozwiązanie mo-
jego życiowego węzła. Ty znasz boleść, jaką mi sprawia. Dzięki, 
o Matko moja, za miłosierne otarcie moich łez. Dzięki za przygar-
nięcie mnie w ramiona i wyproszenie innej łaski Bożej. Maryjo, 
która rozwiązujesz węzły, Matko moja ukochana, dziękuję Ci za 
rozwiązanie węzłów mojego życia. Okryj mnie płaszczem Two-
jej miłości, weź mnie pod Twoją obronę, uproś światło i napełnij 
Twoim pokojem.

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.

Modlitwa	do	Maryi	Rozwiązującej	Węzły
Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie 
opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie 
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pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepeł-
niają Boża miłość i nieskończone miłosierdzie – zwróć ku mnie 
swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi 
nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, 
Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego 
dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły, 
nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej po-
mocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. 
Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość… (wymienić, 
jeśli to możliwe) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy 
wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, 
rozwiąż ją… i rozwiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką 
daną mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogace-
niem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co prze-
szkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, 
prowadź, strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją.

Maryjo	Rozwiązująca	Węzły,	módl	się	za	mną.
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LITANIA  
DOMINIKAŃSKA
DO MATKI BOŻEJ

D O  O D M A W I A N I A  W E  W S Z E L K I C H  U T R A P I E N I A C H

Litania do Najświętszej Maryi Panny do odmawiania we wszelkich 
utrapieniach jest starsza niż Litania Loretańska (1578 r.). Należy 
do starożytnych litanii dominikańskich, sięgających początkami 
XII wieku. 

Skuteczność tych litanii, odmawianych w trudnych chwilach za-
konu, zwłaszcza za Innocentego IV, sprawiła – jak podaje stara 
tradycja – że kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: „Strzeżcie 
się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne”. A przy-
słowiem stało się powiedzenie: „Litaniis ordinis praedicatorium 
libera nos, Domine” (od litanii zakonu kaznodziejskiego wybaw 
nas, Panie).

Tekst	litanii
Panno, usłysz nas.
Panno, wysłuchaj nas.

Ojca z Niebios oblubienico uwielbiona.
Syna Bożego Matko błogosławiona.
Ducha Świętego mocą zapłodniona.
Trójcy Świętej siedzibo niesplamiona, zmiłuj się nad nami.
Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona,
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona,

17

3



Przez Patriarchów upragniona,
Przez Proroków oznajmiona,
Z Apostołami w wieczerniku zjednoczona,
Z Męczennikami męką uświęcona,
Przez Wyznawców wysławiona, 
Przez Dziewice ulubiona,
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona,
Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona,
Święta Maryjo, przez Anioła pozdrowiona,

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Manno słodkości
Płomieniu miłości
Gałązko wonności
Władczyni godności
Obrończyni naszej słabości 

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Perło kosztowna
Komnato stosowna
Królowo cudowna
Bramo warowna 
Aniołów radości bezmowna

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko wybrana
Przed wiekami umiłowana
Linio prosto narysowana
Wieżo ku niebu zbudowana
Przyjaciółko niezrównana
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Święta Maryjo, – módl się za nami.
Piersi miodna
Aniołom podobna
Różami zdobna
Niebios godna
Miłością płodna

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Owieczko łagodna nad panny
Córko matki swej Anny
Gładząca czyn Ewy zachłanny
Okrzyku nieustanny
Słodyczy anielskiej manny

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Najśliczniejsze stworzenie
Wyższa nad pokolenie
Bożych praw utwierdzenie
Cała czysta jak istnienie
Przyjaźni połączenie

Święta Maryjo,  – módl się za nami.
Miłosierdzia naczynie
Pogodo co nie przeminie
Łaskiś pełna Twe imię
Wśród niewiast świecąca jedynie
Proś, niech nas kara ominie

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Piersi słodka krynico
Wysoka służebnico
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Sybillińska dziewico
Pod krzyżem lamentnico
Jasna miłości świeco

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko Pana i Boga
Człowieka nadziejo droga
Bóstwa sługo uboga 
Szatana klęsko sroga
Aniołów Pani błoga

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowaś
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa
Tyś królową, Maryjo, rządź nami, prowadź
Oświecaj nas, Maryjo, lampo purpurowa
Zapalaj nas, Maryjo, gwiazdo porankowa

Święta Maryjo
Bądź nam łaskawa, Maryjo najlitośniejsza
Bądź łaskawa, Maryjo, Najłagodniejsza

Przez święty dzień Twojego Narodzenia, wspomagaj nas, Pani.
Przez święty dar Twojego przyzwolenia,
Przez święty ślub Dziewictwa Twojego Panno, gwiazdo morza,
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie 
nosiła,
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła,
Przez radość Twoją, gdyś przez Mędrców z Synem odnaleziona 
była,
Przez święte Ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory,
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Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem Swym Błogo-
sławionym przebywała,
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią Go szukała,
Przez święty dzień sobotni, kiedyś wiarę zachowała,

My grzeszni Ciebie, Maryjo, prosimy, wysłuchaj nas.
Abyś Kościół twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwier-
dziła, Ciebie prosimy,
Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie,
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak lilie w czystości,
Aby przez wieki trwała w mocy nasza reguła,
By przez Twe święte staranie owocne było nasze kazanie,
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu mi-
łosiernych,
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać,
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam 
jednała,
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego,

Córko Boga Maryjo, wejrzyj	na	nas
Córko Joachima, Maryjo, kochaj	nas
Córko Anny, Maryjo, przyjmij	nas

Owieczko Boża, Tyś nadziei brama, przenieś nas do Syna, Maryjo
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam wszystkim, co 
czas wygnania przeżyją. Amen.
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KORONKA  
FATIMSKA

Koronka została ułożona przez Łucję, Hiacyntę i Franciszka – pa-
stuszków, którym objawiła się Maryja w Fatimie. Składa się z pię-
ciu dziesiątek różańcowych, odmawia się ją bez Ojcze nasz i Zdro-
waś Maryjo.

Jak	odmawiać	Koronkę	Fatimską?
Odmawia się na różańcu. Na dużych  paciorkach odmawiamy 
modlitwy O mój Boże…   Przenajświętsza Trójco…, a na małych – 
 Królowo Różańca Świętego….

1.	dziesiątka
O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham 
Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Cie-
bie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Cię. (×3) 

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię 
z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci Najdroższe Ciało, Krew, Duszę 
i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świa-
ta, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, 
którymi jest On obrażany! Przez nieskończone zasługi Jego Naj-
świętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników.

Królowo	Różańca	Świętego,	wyjednaj	całemu	światu	i	Kościo-
łowi	Świętemu	łaskę,	miłosierdzie	i	pokój!	(×10)
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2.	dziesiątka
O mój Boże… (×3)
Przenajświętsza Trójco… 

Królowo	 Różańca	 Świętego,	 wyjednaj	 wszystkim	 rodzinom	
łaskę,	miłosierdzie	i	pokój!	(×10)

3.	dziesiątka
O mój Boże… (×3)
Przenajświętsza Trójco… 

Królowo	Różańca	Świętego,	wyjednaj	wszystkim	ludziom	błą-
dzącym	i	poszukującym	łaskę,	miłosierdzie	i	pokój!	(×10)

4.	dziesiątka
O mój Boże… (×3)
Przenajświętsza Trójco… 

Królowo	 Różańca	 Świętego,	 wyjednaj	 wszystkim	 grzeszni-
kom	łaskę,	miłosierdzie	i	pokój!	(×10)

5.	dziesiątka
O mój Boże… (×3)
Przenajświętsza Trójco… 

Królowo	 Różańca	 Świętego,	 wyjednaj	 wszystkim	 ludziom	
cierpiącym	i	umierającym	łaskę,	miłosierdzie	i	pokój!	(×10)
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POTĘŻNA NIEBIOS 
KRÓLOWO I PANI 

ANIOŁÓW

Pewna pobożna osoba miała w roku 1853 widzenie i ujrzała sza-
tanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej niewypo-
wiedziane spustoszenia. Równocześnie wzniosła serce i myśli do 
Najświętszej Maryi Panny i usłyszała od Niej, że czas najwyższy 
wzywać Królową Aniołów, by posłała na ziemię zastępy niebieskie. 

Matko Moja – zawołała owa osoba – Ty, która jesteś tak dobrą, czyż-
byś nie mogła uczynić tego bez naszej prośby?

Nie – odrzekła Najświętsza Maryja Panna – bowiem warunkiem po-
stanowionym przez samego Boga dla otrzymania łask jest modlitwa.

Naucz mnie zatem, Matko Moja, jak mamy Cię prosić? – zawołała 
owa pobożna dusza i w tej samej chwili zdało się jej, jakoby Naj-
świętsza Maryja Panna nauczyła ją modlitwy Potężna Niebios Kró-
lowo. 

Tekst	modlitwy:
Potężna	Niebios	Królowo	i	Pani	Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć 
głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż hufcom anielskim, 
aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich 
wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – 
brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
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