
 
  

Modlitwa franciszka ska 
  

O Panie, uczy  z nas narz dzie Twego pokoju; 

aby my siali miło  tam, gdzie panuje nienawi ; 

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 

jedno  tam, gdzie panuje zw tpienie; 

nadziej  tam, gdzie panuje rozpacz; 

wiatło tam, gdzie panuje mrok; 

rado  tam, gdzie panuje smutek. 

Spraw, aby my mogli 

nie tyle szuka  pociechy, co pociech  dawa ; 

nie tyle szuka  zrozumienia, co rozumie ; 

nie tyle szuka  miło ci, co kocha ; 

albowiem daj c – otrzymujemy; 

wybaczaj c – zyskujemy przebaczenie; 

a umieraj c – rodzimy si  do wiecznego ycia. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

  

Aby przeciwnicy podali sobie r ce 

(Jan Paweł II) 
  

Bo e, Stworzycielu wiata, który ka de stworzenie otaczasz swoj  ojcowsk  trosk  i 

kierujesz biegiem historii, by osi gn ła swój cel – zbawienie, my widzimy Twoj  ojcowsk  

miło , gdy łagodzisz zatwardziało  człowieka i otwierasz rozdarty konfliktami i walk  

wiat na pojednanie. Odnów dla nas cuda Twojego miłosierdzia: ze lij swojego Ducha, by 

działał w gł bi naszych serc, aby wrogowie dojrzeli do dialogu, przeciwnicy u cisn li sobie 

dłonie, a ludzie yli w zgodzie. Pomó  nam po wi ci  si  szczeremu d eniu do 

prawdziwego pokoju, który kładzie kres kłótniom, do miło ci, która przezwyci a nienawi , 

do wybaczenia, które rozbraja wszelk  zemst . Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

  

Dzi kczynienie za dar Ojczyzny 
  

Wszechmog cy Bo e, jak dzi kujemy Ci za ojca i matk , którym winni my miło , 

cze  i szacunek, tak pragniemy dzi kowa  Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, 

nasze dzi kczynienie, które wyra a równie  gotowo  przyj cia Twoich darów i ubogacania 

nimi naszego ycia: 

Dzi ki Ci składamy, Bo e naszych ojców! (lub inna aklamacja). 

za dar chrze cija skiej wiary, którym obdarzyłe  Polsk  przed tysi cem lat; 

za umiłowanie wolno ci i za to, e mo emy dzisiaj ni  si  cieszy ; 

za wszelkie dobrodziejstwa, które w ci gu wieków wy wiadczyłe  naszemu narodowi; 

za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj mo emy 

korzysta ; 

za pi kno polskiego j zyka; 

za ojczyst  ziemi , która nas ywi; 

za pi kny polski krajobraz, za którym t sknili wygna cy; 

za wielkich Polaków, którymi mo emy szczyci  si  przed wiatem; 

za ofiar  krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelan  w obronie Ojczyzny; 

za Twoj  Matk , któr  czcimy jako Królow  naszego narodu; 



za wszystkich polskich wi tych i Błogosławionych; 

za wszelkie dobre my li, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi si  zrodziły i zostały 

urzeczywistnione; 

za wszelkie do wiadczenia, nawet te najbole niejsze, je li umieli my wyci gn  z nich dla 

siebie nauk  na przyszło ; 

za wszystkich, którzy umiłowali sw  Ojczyzn , dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre 

imi . 

Przyjmij, Bo e, nasze dzi kczynienie i spraw, aby my id c przez ziemsk  Ojczyzn  

doszli do tej, któr  nam przygotowałe  w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

  

Modlitwa za Ojczyzn  i tych, co ni  rz dz  

(ks. Piotr Skarga) 
  

Bo e, Rz dco i Panie narodów, z r ki i karno ci Twojej racz nas nie wypuszcza , a za 

przyczyn  Naj wi tszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczy nie naszej, by Tobie 

zawsze wierna, chwał  przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szcz liwo ci. 

Wszechmog cy, wieczny Bo e, spu  nam szerok  i gł bok  miło  ku braciom i 

najmilszej Matce, Ojczy nie naszej, by my jej i ludowi Twemu, swoich po ytków 

zapomniawszy, mogli słu y  uczciwie. 

Ze lij Ducha wi tego na sługi Twoje, rz dy kraju naszego sprawuj ce, by wedle woli 

Twojej ludem sobie powierzonym m drze i sprawiedliwie zdołali kierowa . Przez Chrystusa, 

Pana naszego. Amen. 

  

Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolno ci 

(ks. F. Blachnicki) 
  

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolno ci, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy, 

zawsze byli my wolni. Ty jeste  ródłem wiatła i ycia dla nas – poniewa  jako pierwsza z 

ludzi przyj ła  wiatło  wiata – Jezusa i poszła  za Nim, oddaj c Mu w posłusze stwie i 

miło ci całe swoje ycie, a  po krzy . 

Ty widzisz moj  niewol , która polega na tym, e cz sto panuje we mnie ciemno  

bł du, niewiedzy, ułudy własnej wyobra ni i e yj  jeszcze dla siebie, opanowany pych  i 

miło ci  własn . 

Wyzwól mnie, upraszaj c mi łask  zanurzenia si  wraz z Tob  w jedynym wietle, 

jakim jest Jezus, który wie, kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre. 

Wyzwól mnie, upraszaj c moc do zwyci enia egoizmu w przyjmowaniu krzy a i do 

ycia dla wiatła, dla Boga i braci przez bezinteresown  słu b  i miło . 

Spraw, aby w moim wn trzu zaja niało wiatło i wytrysn ło ródło ycia. Pomó  mi 

pozna  Prawd , która mnie wyzwoli i pój  za Jezusem, abym nie chodził w ciemno ci, ale 

miał wiatło ycia. Amen. 

  

O łaski dla sprawuj cych władz  

( w. Klemens Rzymski, papie ) 
  

Daj, Panie, rz dz cym zdrowie, pokój, zgod  i stało , aby sprawowali bez przeszkody 

t  władz , któr  Ty im powierzyłe . To Ty sam przecie , Władco nieba, Królu wieków, dajesz 

synom ludzkim chwał  i godno , i władz  nad tym, co jest na ziemi. Ty wi c, o Panie, kieruj 

ich wol  według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawuj c zbo nie, w 

pokoju i z łagodno ci  dan  im przez Ciebie władz , zyskali łask  Twoj . Amen. 

  



Aby sprawuj cy władz  słu yli człowiekowi 
  

Panie, Ty dajesz nam jako wzór wi tego Tomasza Morusa, m czennika, który oddał 

ycie za prawd , daj c w ten sposób wiadectwo prymatu prawdy nad władz . Spraw, 

prosimy Ci , za wstawiennictwem tego patrona rz dz cych i polityków, by ci, którzy 

sprawuj  w społecze stwie jak kolwiek władz , za swój cel uznawali słu b  człowiekowi, 

sprawiedliwo ci i prawdzie. 

Obdarz ich darami Ducha wi tego w podejmowaniu decyzji. Strze  ich od pokusy 

wszelkiej nieuczciwo ci. Daj, by nie sprzeniewierzali si  pokładanemu w nich zaufaniu. 

Niech nie szukaj  zaspokojenia prywatnych interesów, ale kieruj  si  wspólnym dobrem, 

pełni c swoj  funkcj  sprawiedliwie, w poczuciu godno ci i równo ci wszystkich ludzi, dla 

po ytku tych, których reprezentuj . Który yjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. 

Amen. 

  

Wezwania do wi tych i Błogosławionych 
  

Uwielbiajmy Boga, który zło ył losy tego wiata w r ce ludzi. Dzi kujmy za wiadków 

wiary, którzy działaj c w wiecie polityki, pozostali wierni prawdzie i sprawiedliwo ci. Przez 

ich wstawiennictwo upraszajmy błogosławie stwo Pana i Stwórcy wszech wiata dla 

rz dz cych naszym krajem i innymi narodami, dla kieruj cych sprawami miast i wsi. 

Wszyscy wi ci i wi te Bo e, módlcie si  za nami! 

wi ta Maryjo, Królowo Pokoju, wspomagaj wysiłki tych, którzy staraj  si  w wiecie 

o ład i porz dek budowany na wzajemnej miło ci i przebaczeniu. 

wi ty Stanisławie upominaj cy króla, wspieraj rz dz cych pa stwami, aby zawsze 

kierowali si  Bo ym prawem. 

wi ci Cyrylu i Metody, wi ta Tereso Benedykto od Krzy a i wszyscy patronowie 

Europy, upraszajcie m dro  i odpowiedzialno  tym, którzy stanowi  prawo w Unii 

Europejskiej i maj  wpływ na losy całych narodów. 

wi ci Jadwigo i Kazimierzu, uczestnicz cy w kierowaniu pa stwem, wypraszajcie 

m dro  tym, którym powierzono władz  nad innymi lud mi. 

wi ty Tomaszu Morusie, najbli szy współpracowniku króla Henryka VIII i kanclerzu 

Anglii, który a  po m cze sk  mier  pozostałe  wierny sumieniu, naucz polityków, jakie s  

granice kompromisów. 

wi ty Stefanie, który prowadziłe  na W grzech rz dy pobo ne, sprawiedliwe i 

pokojowe, natchnij kieruj cych pa stwami, by m drze i skutecznie wywi zywali si  z 

ci cych na nich obowi zków. 

Wszechmog cy Bo e, Ty jeste  Panem i Królem wszech wiata. Prosimy Ci , przez 

wstawiennictwo naszych wi tych patronów, aby  napełnił moc  swego Ducha wszystkich 

rz dz cych. Pomó  im podejmowa  swoje zadania w duchu słu by ka demu człowiekowi i 

prawdziwej troski o dobro powierzonej im wspólnoty. Obro  ich przed pokus  szukania 

własnego interesu kosztem innych. Wspieraj ich wysiłki zmierzaj ce do stanowienia 

sprawiedliwego prawa i realizowania dobrych planów słu cych rozwojowi człowieka. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


