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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Drodzy Pielgrzymi, 1 sierpnia już po raz 19. wyruszy z katedry świdnickiej na 

Jasną Górę nasza diecezjalna pielgrzymka. W tym roku pragniemy 

pielgrzymować z hasłem WOLNI I WYZWALAJĄCY - Prawdziwego wyzwolenia 

człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha. Rozważając, 

każdego dnia podczas wędrówki i konferencji te słowa, będziemy chcieli 

modlić o prawdziwe wyzwolenie każdego człowieka w duchu Bożej miłości. 

Zachęcamy również pielgrzymów duchowych, aby w łączności z tymi, którzy 

udadzą się na pielgrzymi szlak, trwali na modlitwie w tej intencji i żeby słowa 

św. Pawła z listu do Galatów KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS, CHRYSTUS 

(Ga 5,1), zostały na nowo odczytane i właściwie przez nas zrozumiane.  

W tym roku zarówno pielgrzymom pieszym, jak i duchowym z grupy 7 

pragniemy zaproponować przeżycie tych dni razem z naszą Matką i Królową, 

Panią Jasnogórską trwając na modlitwie nowennowej ku czci Matki Bożej 

Częstochowskiej. Już 31 lipca br. rozpoczniemy naszą nowennę polecając tych 

wszystkich, którzy wyruszą na pielgrzymi szlak, a zakończymy 8 sierpnia, w 

dniu zakończenie pieszej pielgrzymki.  

Trwając w duchowej łączności między pielgrzymami pieszymi i duchowymi 

oddajmy się w opiekę Maryi, aby prowadziła nas Ona do Chrystusa, a On wraz 

ze swoją Matką prowadził nas drogami zbawienia.  

        Kapłani i Służby Pielgrzymkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOWENNA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

DNI 0 -8, MODLITWY WSTĘPNE  

PIEŚŃ MARYJNA  

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

"Wszechmogący i miłosierny Boże, który dałeś Narodowi polskiemu w 

Najświętszej Maryi Pannie przedziwną moc i obronę, a Jej Święty Obraz 

Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy 

walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo 

nad złośliwym wrogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa". Amen. 

Matko nasza Jasnogórska, Królowo Narodu Polskiego! Ufni w Twą matczyną 

dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna Twego zanosimy do Ciebie nasze 

pokorne modlitwy i błagania. Polecamy Ci wszystkie nasze sprawy, 

zwłaszcza... (chwila ciszy - wymienić prośbę osobistą), nasze rodziny oraz 

wszystkich dzieci Narodu Polskiego, żyjące w kraju i na całym świecie. 

Za Twoją obecność i działanie w Cudownym Obrazie na Jasnej Górze, za 

niezliczone łaski, których hojnie udzielasz nam od sześciu wieków 

dziękujemy Ci Matko nasza Jasnogórska! 

Za Twoje łaskawe królowanie nad naszym Narodem i moc, którą wspierałaś 

nas na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w trudnych chwilach niewoli i cierpień. 

- dziękujemy Ci Matko nasza Jasnogórska!  

Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz nas, prowadząc do Syna 

swojego Umiłowanego, umacniając wiarę w naszych sercach nawracając 

grzesznych, pocieszając chorych, smutnych i wątpiących - dziękujemy Ci 

Matko nasza Jasnogórska!  

Za to, że przez zaniedbanie w wierze i obojętność religijną tak często 

odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości - 

przepraszamy Cię Matko nasza Jasnogórska!  

Za to, że postępowanie nasze nie zawsze było zgodne z wiarą świętą i 

godnością dziecka polskiego Narodu - za grzechy przeciwko życiu, za 

pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczną i 

rozwiązłość - przepraszamy Cię Matko nasza Jasnogórska!  



Za to, że tak często, zamknięci w kręgu własnych spraw, nie widzieliśmy 

potrzeb braci naszych - głodnych, bezdomnych, chorych i samotnych - 

przepraszamy Cię Matko nasza Jasnogórska! 

Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś 

w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i moc w doświadczeniach, 

kłopotach i trudach codziennych - wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie. 

Królowo nasza o Twarzy pociętej bliznami, która jesteś dla nas znakiem 

nadziei, jedności i zwycięstwa - wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie.  

Dziewico Wspomożycielko, która pomagasz nam przezwyciężyć zło i wszelką 

słabość - wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie. 

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary - bądź naszą pomocą i 

naszym ratunkiem. 

Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni i zagrożeni - bądź naszą pomocą i 

naszym ratunkiem. 

W niebezpieczeństwie ulegania grzechom - bądź naszą pomocą i naszym 

ratunkiem. 

Abyś umacniała nas w wierze, dawała nam moc odnowy życia w duchu 

Bożych przykazań i Ewangelii Chrystusowej - prosimy Cię Matko nasza 

Jasnogórska. 

Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i 

narodowym - prosimy Cię Matko nasza Jasnogórska. 

Abyś wyjednała nam u Syna Twojego łaskę, o którą Cię w tej nowennie 

szczególnie błagamy o - prosimy Cię Matko nasza Jasnogórska. 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co 

posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. 

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi 

i ku pomocy Kościołowi Św., którego jesteś Matką. - Chcę odtąd wszystko 

czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie 

dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze 

zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia 

i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 

PIEŚŃ MARYJNA 



INTENCJE I MODLITWY NA POSZCEGÓLNE DNI  

NOWENNY I PIELGRZYMKI 

 

DZIEŃ 0 – NIEDZIELA, 31 LIPCA 2022 

W przeddzień wyruszenia pieszej pielgrzymki diecezji świdnickiej na Jasną 

Górę , pragniemy Maryjo powierzyć Ci tych wszystkich, którzy jutro wyruszą 

na pielgrzymi szlak. Mniej ich w swej Matczynej opiece, wypraszaj dla nich 

Boże błogosławieństwo, potrzebne siły, łaskę zdrowia, dobrą pogodę, aby 

mogli dotrzeć do Ciebie i tam przed twoim tronem przedstawić własne i nasze 

intencje, intencje Ojca Świętego Franciszka, naszego Biskupa Marka i całej 

naszej diecezji oraz umiłowanej Ojczyzny – Polski.  

Chcemy Cię o to prosić Maryjo, rozważając tajemnicę chwalebną różańca 

świętego – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  

Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez 

pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli 

się trudu pieszej pielgrzymki z naszej świdnickiej diecezji, daj im szczęśliwie 

dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż bezpiecznie powrócić do 

domów.  

Najlepszy nasz Ojcze Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym Prowadzisz 

do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi, dozwól abyśmy Ciebie szukali 

ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą 

Twoich przykazań. Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę 

jako wzór do naśladowania. Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali 

drogą nowego życia. Amen.  

APEL JASNOGÓRSKI  

PIEŚŃ MARYJNA  

 

 

 



DZIEŃ 1 – PONIEDZIAŁEK, 1 SIERPNIA 2022 

Trwając w naszej pielgrzymce i nowennie w dniu dzisiejszym w sposób 

szczególny chcemy modlić się w intencji Kościoła Świętego i Ojca Świętego 

Franciszka. Modlimy się, aby Kościół stał wiernie na straży Bożych Przykazań 

i przekazywał je wiernie kolejnym pokoleniom, a Ojciec Święty Franciszek był 

dla wszystkich ludzi światkiem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.  

Chcemy Cię o to prosić Maryjo, rozważając tajemnicę radosną różańca 

świętego – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  

Panie, nasz Boże, Ojcze miłosierdzia! Pamiętaj o Twoim Kościele, zachowaj go 

w pokoju i jedności do końca wieków i napełnij obficie darami Ducha 

Świętego. 

Miej zawsze w opiece naszego Papieża Franciszka i wszystkich biskupów, aby 

na całym okręgu ziemi prawowiernie głosili słowa prawdy, a będąc wzorem 

dla wiernych, prowadzili ich drogą świętości. 

Prosimy Cię, Panie, za wszystkimi kapłanami: napełnij ich mądrością Ducha 

Świętego i uczyń wiernymi szafarzami Twoich tajemnic. Pamiętaj Panie, o 

naszej gminie i całej naszej ojczyźnie, a jej mieszkańców zachowaj w 

uczciwości, pokoju i bezpieczeństwie. 

Uczyń wszystkich Twoim świętym ludem. 

Małżonków utrzymuj w niezachwianej miłości i jedności. Rodzicom oraz 

wszystkim wychowawcom błogosław, aby pod ich opieką dzieci wzrastały na 

Twoją chwałę. 

Polecamy Ci, Panie, wszystkich będących w niebezpieczeństwie, żyjących na 

obczyźnie, skazanych na więzienie, pracujących w ciężkich warunkach, 

pełniących jakąkolwiek służbę publiczną. Niech wszyscy doznają Twojej 

ojcowskiej opieki, obrony i pomocy. 

Polecamy Ci także wszystkich cierpiących i uciśnionych, którzy Ciebie błagają 

o zmiłowanie i pociechę. 

Błądzących oświeć i nawróć do siebie. Chorych uzdrów, biednych i 

nieszczęśliwych wspomagaj, żyjących w Twej łasce zachowaj w dobrym. Tych 



zaś, co odpadli, pojednaj z Tobą. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się dla 

chwały Twojego Imienia i w Twoim Kościele pełnią dobre czyny. 

Obdarz pokojem wszystkie narody, usuń spośród nich wszelkie zgorszenia i 

krzywdy, ześlij na wszystkich swoją światłość i we wszystkich rozlej swoją 

miłość, bo Ty, nasz Boże i Zbawicielu, jesteś nadzieją wszystkich krain ziemi. 

Prosimy Cię także, zsyłaj nam pomyślną pogodę i łagodne deszcze 

użyźniające. Pomnażaj nasze plony, na Ciebie bowiem zwrócone są oczy 

wszystkich, byś w swojej dobroci otworzył swoją rękę. 

Pamiętaj, Panie, o tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do Ciebie: wprowadź 

ich do domu wiecznego życia, gdzie światłość Twojego oblicza opromienia 

wszystkich i napełnia pokojem i radością. 

Wejrzyj również łaskawie na nas i Twój lud wybrany. Daj nam uczestnictwo 

w swojej chwale, razem z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją i ze 

wszystkimi Sprawiedliwymi: przez łaskę i miłość Twojego Jednorodzonego 

Syna, z którym Ty, Ojcze, wraz z Duchem Świętym odbierasz cześć i chwałę, i 

dziękczynienie teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

APEL JASNOGÓRSKI  

PIEŚŃ MARYJNA 

 

 

DZIEŃ 2 – WTOREK, 2 SIERPNIA 2022 

W trzecim dniu naszej nowenny i w drugim dniu pielgrzymowania, 

pragniemy w szczególny sposób swoją modlitwą ogarnąć naszą świdnicką 

diecezję oraz naszego Biskupa Marka, pamiętając także o Biskupie Adamie i 

Biskupie Ignacym. Chcemy prosić o dar silnej wiary dla wszystkich 

mieszkańców naszej diecezji, a dla księży Biskupów o dar pasterskiej miłości 

do każdego z nas. 

Chcemy Cię o to prosić Maryjo, rozważając tajemnicę bolesną różańca 

świętego – Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  



Panie Jezu Chryste, Najwyższy i wieczny Kapłanie, Ty założyłeś Kościół, aby 

był znakiem zbawienia dla wszystkich ludzi i gromadził w jedno rozproszone 

dzieci Boże. Dziękujemy Ci za łaskę powołania nas do wspólnoty wiernych 

chrześcijan, która pod przewodnictwem Ojca świętego zdąża do zbawienia w 

jedności wiary i sakramentów. 

Dziękujemy Ci za tę cząstkę Kościoła powszechnego, którą jest nasza diecezja 

świdnicka z naszym biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej. Otaczaj 

swoją nieustanną opieką biskupa diecezjalnego Marka, biskupa 

pomocniczego Adama, biskupa seniora Ignacego, kapłanów, zakony, instytuty 

świeckie, seminarium duchowne i wszystkich diecezjan. 

Obdarz nas wszystkich zapałem i gorliwością. Oddajemy Ci w szczególną 

opiekę nasze rodziny: ojców, matki, młodzież i dzieci, osoby samotne, ludzi 

chorych i zagubionych. Zachowaj w nas żywą wiarę, obdarz ewangelijnym 

zapałem i gorliwością oraz dodaj sił, byśmy się oparli pokusom zła. 

Wspieraj nas, byśmy modlitwą, ofiarą, pokutą i zachowaniem dobrych 

obyczajów, przyczyniali się do wzrostu i uświęcenia naszej diecezji i całego 

Kościoła. 

Daj nam liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie, aby 

wśród nas nie zabrakło współczesnych głosicieli Ewangelii. 

Polecamy Ci również tych, których wiara osłabła i zobojętnieli, lub zupełnie 

odeszli od Kościoła. Spraw, by powrócili do pierwotnej gorliwości i pełnej 

wspólnoty z Ludem Bożym. Obdarz swą łaską także wszystkich 

poszukujących wiary i sensu istnienia, aby pociągnięci przykładem nas 

wierzących, poznali Ciebie jako prawdziwego Boga i uznali Cię jako swoją 

Prawdę, Drogę i Życie. 

Pielęgnując w naszej diecezjalnej wspólnocie chrześcijańskie dziedzictwo 

przodków, chcemy zawsze trwać w jedności z Kościołem powszechnym. 

Będąc tu na ziemi uczestnikami pielgrzymki wiary Ludu Bożego, pragniemy z 

Twoją pomocą i pod przewodnictwem Ojca świętego i biskupów, dojść do 

wiecznego celu i pełni zbawienia w niebie, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. Amen. 

APEL JASNOGÓRSKI 

PIEŚŃ MARYJNA 

 



DZIEŃ 3 – ŚRODA, 3 SIERPNIA 2022 

Dziś Panie przez ręce Maryi chcemy polecić Ci naszą ukochaną Ojczyznę 

Polskę. Chcemy prosić, by była Ona silną mocną wyznawanej wiary i 

wierności Tobie, Kościołowi Świętemu i Ewangelii. By rozwijała się w duchu 

Bożych przykazań i na nich budowała też swoje prawa. Chcemy się modlić za 

wszystkich rządzących, odpowiedzialnych za nasz kraj, aby służyli mu z 

miłością i oddaniem.  

Chcemy Cię o to prosić Maryjo, rozważając tajemnicę chwalebną różańca 

świętego – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  

Niepokalana Dziewico, Przeczysta Matko Boga! Jak ongiś po szwedzkim 

najeździe król Jan Kazimierz obrał Ciebie za Patronkę i Królowę Państwa, a 

Rzeczpospolitą polecił Twojej szczególnej opiece i obronie, tak i my, dzieci 

Narodu polskiego, stajemy teraz przed Twym tronem z hołdem miłości, 

serdecznej czci i wdzięczności. Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, 

poświęcamy siebie, cały Naród i wskrzeszoną Rzeczypospolitą, obiecując Ci 

wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. 

Twojemu Synowi, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie 

wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego 

Królestwa. 

Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Otocz rodzinę polską 

macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Natchnij nadprzyrodzonym 

duchem pobożności naszą parafię, ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, 

a pasterza umocnij i uświęcaj Swymi łaskami. Uproś Narodowi polskiemu 

stałość w wierze, świętość życia i zrozumienie posłannictw. Złącz go w 

zgodzie bratniej miłości. Daj polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, 

spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. 

Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką. 

Potężna Wspomożycielko wiernych, otocz płaszczem opieki Papieża oraz 

Kościół św. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość 

i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew 

bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do 



jedności z Chrystusową Owczarnią. Okaż niewierzącym prawdę i podbij ich 

dusze czułością Twego Niepokalanego Serca. 

Władna świata Królowo, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy 

ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i 

grzechów. Wyproś narodom szczere i trwałe pojednanie. Wskaż im drogę 

powrotu do Boga, by na Jego prawie budowali swe życie. Daj wszystkim 

trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu. 

Matko Boga i nasza, przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie. Przygarnij 

wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze, z 

Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen. Serce Niepokalane! Pomóż 

nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach 

współczesnych ludzi, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad 

naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku współczesności.  

Od głodu i wojny - wybaw nas! 

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, - wybaw nas! 

Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego, - wybaw nas! 

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, 

państwowym i międzynarodowym, - wybaw nas! 

Od deptania Bożych przykazań i od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu 

w sercach ludzkich, - wybaw nas! 

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, - wybaw nas! 

Przyjmij o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich 

ludzi! 

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości 

miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! 

Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei! 

Amen. 

APEL JASNOGÓRSKI  

PIEŚŃ MARYJNA 

 

 



DZIEŃ 4 – CZWARTEK, 4 SIERPNIA 2022 

Dziś Maryjo w ten pierwszy czwartek miesiąca, w sposób szczególny przez 

Twe ręce chcemy prosić Dobrego Boga o dar nowych i świętych powołań 

kapłańskich, zakonnych i misyjnych, aby nigdy nie zabrakło głosicieli 

Chrystusowej Ewangelii. Wyproś młodym ludziom siłę i odwagę do 

odpowiedzi na wezwanie Chrystusa: Pójdź za mną. 

Chcemy Cię o to prosić Maryjo, rozważając tajemnicę światła różańca 

świętego – ustanowienie Eucharystii.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do 

ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, 

za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele 

nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. 

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i 

za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do 

kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie 

odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i 

święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! 

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: 

spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną 

misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który 

jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki 

wieków. Amen. 

APEL JASNOGÓRSKI 

PIEŚŃ MARYJNA 

 

 

 

 



DZIEŃ 5 – PIĄTEK, 5 SIERPNIA 2022 

W pierwszy piątek miesiąca chcemy Ci Boże, przyzywając wstawiennictwa i 

opieki Maryi, wynagradzać za wszelkie grzechy i zniewagi nasze i całego 

świata. Chcemy się modlić o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników, o 

łaskę szczerej spowiedzi dla nich. Swoją modlitwą ogarniamy wszystkich 

wrogów Kościoła i Twojej nauki, prosimy dla nich o dar opamiętania, aby 

mogli zrozumieć, że tylko przy Tobie Jezu mogą zaznać prawdziwej miłości i 

wolności.  

Chcemy Cię o to prosić Maryjo, rozważając tajemnicę bolesną różańca 

świętego – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  

Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę 

nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej, chociaż z naleganiem, modlitwy 

za ludzi grzesznych i który utyskujesz nawet, gdy Cię nikt nie zatrzymuje w 

gniewie przeciw grzeszącym; znam się być Panie w wielu i ciężkich 

grzechach! ale że sam kazałeś nam się modlić jednym za drugich, abyśmy 

zbawieni byli; otóż stąd powziąwszy ufność, odważam się przystąpić do 

Tronu łaskawości Twojej z pokorną prośbą o miłosierdzie dla wszystkich 

zostających w grzechu. Odpuśćże im więc, Ojcze Niebieski, bo nie wiedzą, co 

czynią. Odsłoń ich oczy, a daj im poznać, jak zła i gorzka jest rzecz, że Cię Pana 

boga swojego, grzesząc odstąpili, i jak ciężkie im biada! gdy się też Ty oddalisz 

Panie! Otwórz im uszy, a daj im usłyszeć, jak łaskawie ich wzywasz do siebie, 

a jak im surowo grozisz sądem i piekłem jeżeli się do Ciebie nie nawrócą. 

Zmiękcz zatwardziałe ich serca i daj im się tem brzydzić, w czem się kochali, 

a w tem się kochać co nienawidzili. Wspomagaj ich, o Boże! tak skuteczną 

łaską, aby w gorzkości duszy swojej przypominali sobie wszystkie grzechy 

swoje; aby za nie serdecznie dla Twojej miłości żałowali, i przyzwoicie 

pokutowali; aby je z siebie wyrzucili przez świętą spowiedź i nigdy się do nich 

nie wracali. A Ty miłosierny i dobrotliwy Boże! odpuść im wszystkie 

nieprawości, również i nam grzechy nasze. Amen. 

APEL JASNOGÓRSKI 

PIEŚŃ MARYJNA 

 



DZIEŃ 6 – SOBOTA, 6 SIERPNIA 2022 

W kolejnym dniu naszej nowenny i pielgrzymki, chcemy się modlić w intencji 

wszystkich rodzin, bo to one są tymi środowiskami gdzie rodzi się w 

człowieku i wzrasta wiara. Dlatego chcemy prosić Cię Maryjo, wyproś u 

Dobrego Boga dar wiary i świętości życia dla wszystkich rodzin świata. Niech 

każdy człowiek doświadczając miłości w rodzinie, doświadcza przez to także 

Bożej miłości.  

Chcemy Cię o to prosić Maryjo, rozważając tajemnicę radosną różańca 

świętego – Nawiedzenie Świętej Elżbiety.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który 

jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez 

Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha 

Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to 

nowych pokoleń. 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich 

własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla 

swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się 

mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą 

nasze rodziny. 

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z 

Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie 

spełniać swe posłannictwo w rodzinach poprzez rodziny. 

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki 

wieków. Amen. 

APEL JASNOGÓRSKI  

PIEŚŃ MARYJNA 

 



DZIEŃ 7 – NIEDZIELA, 7 SIERPNIA 2022 

W niedzielę, w Dzień Pański, chcemy swoją modlitwę ofiarować w intencji 

pokoju na Ukrainie i na świecie. Maryjo Królowo Poko 

Chcemy Cię o to prosić Maryjo, rozważając tajemnicę chwalebną różańca 

świętego – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową Nieba i 

Ziemi.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi (Mt 5, 9) Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki 

Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, 

zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się 

Ukraina. 

Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz 

Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii. Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na 

przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść 

ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. 

Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. 

Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz 

ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli 

konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej 

pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego 

Królestwa. Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i 

prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od 

tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece. 

Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do 

pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Sto lat temu wybuchła I wojna 

światowa, wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi zginęły 

miliony niewinnych istnień. Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli 

właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której 

najbardziej cierpią niewinni. 

Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie racz 

wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do 



wybuchu wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością. 

Amen. 

APEL JASNOGÓRSKI 

PIEŚŃ MARYJNA 

 

DZIEŃ 8 – PONIEDZIAŁEK, 8 SIERPNIA 2022 

Dziś ostatni dzień naszej nowenny i naszej tegorocznej pielgrzymki. Jest top 

dzień posumowań, czyli dzień dziękczynienia. Dlatego dziś Panie, prze ręce 

Maryi chcemy Ci podziękować, za tegoroczna pielgrzymkę, za Twoją opiekę 

nad nami. Chcemy podziękować za wszelkie łaski jakimi nas obdarzasz 

każdego dnia polecając się dalej twej przemożnej opiece.   

Nasze dziękczynienie chcemy wyrazić, rozważając tajemnicę radosną różańca 

świętego – Narodzenie Pana Jezusa.  

1 dziesiątka – różańca świętego.  

Pod Twoją obronę…  

Błogosławię Cię Ojcze Niebieski! To dzięki Twojej woli jestem tu, na ziemi. 

Usunąłeś z mych oczu zasłony i pozwoliłeś mi widzieć Prawdę. W swojej 

nieskończonej miłości wypełniłeś me serce pokorą, która pozwoliła, abym dla 

Ciebie porzucił to, co jak myślałem, osiągnąłem sam. Ty dałeś mi odwagę, 

abym porzucił znane i oddał się w ręce Tego, którego, jak sądziłem, nie znam. 

Dzięki Ci składam za Twą nieskończoną dobroć, w której sprawiłeś, że na 

mojej drodze pojawiły się osoby, które swoim życiem potwierdzały, że 

istniejesz. Żywy, tu wśród nas. Każde takie spotkanie dodawało mi odwagi, 

wypełniało moje serce płomieniem miłości do Ciebie, przybliżało do naszego 

ponownego spotkania. Oduczałem się wówczas tego świata a uczyłem Ciebie. 

Poznawałem, że czekasz w naszych sercach cierpliwie na nasz powrót. A ja z 

każdym takim spotkaniem nabierałem pewności, że nic i nikt nie może mnie 

od Ciebie oddzielić. 

Ojcze Niebieski, ofiaruje Ci każdą sekundę mojego życia, każdy mój oddech, 

każdy mój gest. Ty wypełniasz moje serce spokojem i radością. Spokojem i 

radością, które nie przemijają, których jedyną przyczyną jesteś Ty. Spokojem 

i radością, przy których ziemskie doświadczenia wydają się jak sen, udający 



rzeczywistość, ale jednak nierzeczywisty, realny, ale jednak rozpływający się 

jak mgła w Twoim świetle. 

Spraw, aby wszyscy Ci, którzy szukają Cię, znaleźli w Tobie odpocznienie. 

Daj im odwagę, aby dla Ciebie porzucili to, co wydaje się, że oddziela ich od 

Ciebie. Daj im wiarę, że nic i nikt nie może nas oddzielić od Twojego 

miłosierdzia. Pozwól im przebywać w Twojej cichej Obecności. Teraz i na 

wieki wieków?” 

APEL JASNOGÓRSKI 

PIEŚŃ MARYJNA 
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