
 

 

 

1. Pieśń na rozpoczęcie: Do Maryi czułej Matki…  

2. Pozdrowienie: 

 

K.:  Bądź pozdrowiona Maryjo, Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i 

błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, 

W.: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

 

3. Modlitwa wdzięczności: 

 

K.:  Maryjo, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za pomoc otrzymaną od Boga za Twoim 

wstawiennictwem. Wołamy do Ciebie:  

W.: Dziękujemy Ci Maryjo, Wspomożycielko Wiernych! 

K.:  za Twoją gotowość wypełniania woli Boga,  

za Twoje ofiarne życie oddane Synowi Bożemu,  

za Twoje czyste serce pełne mądrości i Bożej łaski, 

za Twoją odwagę w towarzyszeniu Jezusowi w godzinie Jego zbawczego cierpienia i śmierci,  

za Twoją wierność Bogu, dla którego nie ma nic niemożliwego,  

za Twoją ufność Bogu, który dochowuje obietnic danych ojcom,  

za Twoje oddanie Bogu, który nas pierwszy umiłował,  

za Twoją macierzyńską troskę o Kościół, który głosi światu Ewangelię życia, 

za Twoją pomoc w niebezpieczeństwach zagrażających naszemu życiu i naszej wierze,  

za Twoją obecność wśród nas w ziemskiej wędrówce do niebieskiej ojczyzny,  

za Twoje nieustanne wstawiennictwo u Boga za nami,  

za Twoją modlitwę teraz i w chwili naszej śmierci. 

 

4. Modlitwa prośby: 

 

I wtorek miesiąca: 

 

K.: Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, wołając: 

W.: Prosimy Cię Maryjo, Wspomożycielko Wiernych!  

K.: Pobłogosław rodziny nasze. 

 Stań na straży budzącego się życia w rodzinach. 

Uproś u Syna Twego liczne i święte powołania. 

 Weź w opiekę dzieci i młodzież. 

 Niech wzrastają w zdrowiu, mądrości i cnocie. 

 Obudź w młodych sercach żywą wiarę i ofiarną miłość. 

Ucz rodziny zachować prawo Boże i zdrowe obyczaje. 

 Niech rodziny Bogiem silne budują szczęście Narodu. 

 Przyjmij wszystkie prośby nasze, które Ci przedkładamy. 

 



II wtorek miesiąca: 

 

K.: Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, wołając: 

W.: Prosimy Cię Maryjo, Wspomożycielko Wiernych!  

K.: Chroń nas, Matko, od pokus i zła wszelkiego. 

 Broń wierzących od wrogów duszy i zbawienia. 

Zniszcz nałogi, złe skłonności i szatańskie sidła. 

 Broń od gniewu, od pijaństwa i ducha nieczystości. 

 Daj grzesznikom skruchę szczerą i powrót do Boga. 

 Oddal kary, na które przez grzechy zasługujemy. 

Wybaw nas od śmierci nagłej i niespodzianej. 

W chwili śmierci ratuj dusze od wiecznego potępienia. 

 Przyjmij wszystkie prośby nasze, które Ci przedkładamy. 

 

III wtorek miesiąca: 

 

K.: Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, wołając: 

W.: Prosimy Cię Maryjo, Wspomożycielko Wiernych!  

K.: Uproś pokój narodom żyjącym w niezgodzie. 

 Złącz nas wszystkich z Chrystusem w miłości, zgodzie i trwałym pokoju. 

 Broń od wojny, głodu, ognia i klęsk nieurodzaju. 

Pokrzywdzonym ześlij pomoc, pociechę i wybawienie. 

Broń nas od wszelkich grożących nam niebezpieczeństw. 

 Pociesz smutnych, skrzywdzonych i pogrążonych w żałobie. 

 Chorych pociesz i umocnij swoją łaską w cierpieniu. 

 Pobłogosław nasze prace, starania i dobre zamiary. 

Przyjmij wszystkie prośby nasze, które Ci przedkładamy. 

 

IV wtorek miesiąca: 

 

K.: Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, wołając: 

W.: Prosimy Cię Maryjo, Wspomożycielko Wiernych!  

K.: Bądź dla Kościoła świętego ostoją i obroną. 

 Wspomożeniem bądź w walce z zepsuciem i niewiarą. 

 Do jedności z Papieżem niech wrócą bracia odłączeni. 

 Utwierdź chrześcijan w wiernej służbie Chrystusowi. 

  Przywróć chorym zdrowie i utracone siły. 

 Naucz dźwigać krzyże z poddaniem się woli Bożej. 

 Broń cierpiących od smutków, załamania i rozpaczy. 

 Niech doznają opieki w czułych sercach rodziny i otoczenia. 

Przyjmij wszystkie prośby nasze, które Ci przedkładamy. 

 

V wtorek miesiąca: 

 

K.: Błagamy Cię, Boże, przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, wołając: 

W.: Prosimy Cię Maryjo, Wspomożycielko Wiernych!  

K.: Ucz nas mężnie wyznawać naukę Chrystusa. 

 Wzbudź gorliwość w spełnianiu praktyk religijnych. 



 Zaszczep w młode serca cześć i szacunek dla starszych i rodziców. 

 Kieruj młodzież na drogę posłuszeństwa, obowiązku i sumienności. 

Daj rodzicom doczekać pociechy w dzieciach swoich. 

 Złącz rodziny w zgodzie, miłości i trwałym pokoju. 

 Niech w rodzinach naszych panuje duch chrześcijański. 

 Spraw, by wszyscy cieszyć się mogli wolnością dzieci bożych. 

 Przyjmij wszystkie prośby nasze, które Ci przedkładamy. 

 

3. Modlitwa zawierzenia (odmawiana wspólnie z wiernymi): 

 

K.: Módlmy się wspólnie modlitwą zawierzenia: 

K+W.:  

Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico,  czczona od ponad trzech wieków w tej 

świątyni  jako Opiekunka i Wspomożycielka Wrocławia.  Zawierzamy Tobie z 

pokorą Kościół Wrocławski,  jego biskupów, kapłanów i Seminarium Duchowne,  

braci zakonnych i siostry zakonne,  cały Lud Boży,  wszystkie stany Kościoła i 

naszą parafię.  Zawierzamy Tobie Maryjo stolicę diecezji  nasze miasto Wrocław i 

wszystkich jego mieszkańców.  Prosimy, rozciągnij nad nami płaszcz Twej 

macierzyńskiej opieki,  wspieraj nas swoim wstawiennictwem,  wypraszaj u Syna 

Twego potrzebne nam łaski:  potężną wiarę, niegasnącą nadzieję i serdeczną miłość. 

 Niech Twoja opieka dopomaga nam  pogłębiać wierność Bożemu Prawu, Ewangelii 

i Kościołowi.  Niech pozwoli zachować czystość obyczajów i wierność chrześcijańskiej 

nauce.  Maryjo, wskazuj nam drogę ku jedności wiary,  ucz ofiarności i służby 

drugiemu człowiekowi.  Wskazuj wszystkim szlaki,  które prowadzą do Twojego 

Syna Jezusa Chrystusa,  który żyje i króluje po wszystkie wieki wieków.     Amen. 

 

4. Pieśń: Maryjo Wspomożycielko - i Opiekunko Wrocławia…

5. Modlitwa na zakończenie: 

 

K.: Maryjo, Wspomożycielko i Opiekunko Wrocławia! Tobie oddajemy cześć i Tobie 

zawierzamy nasze życie, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym 

jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. 

Chcemy wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami 

niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze 

zwyciężasz. Spraw więc Matko Boża Wspomożycielko i Opiekunko, by nasze rodziny, 

nasze parafie, nasze miasto Wrocław i cała nasza Ojczyzna, były rzeczywistym 

królestwem Twojego Syna i Twoim.  

W.: Amen. 

K.: Pod Twoją obronę, uciekamy się święta Boża Rodzicielko …. 

    

Kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia lub do ołtarza  

i udziela błogosławieństwa kończącego Mszę św. i nabożeństwo. 

 

5. Pieśń na zakończenie: Maryjo ja Twe dziecię…. 



 

 

 

na melodię: Idźmy tulmy się jak dziatki…. 

słowa: Irena Szałajko 
 

 

1. Do Maryi czułej Matki 
Idą utrudzone dzieci 

Ona troski ich osłodzi 

Bogu dzieci swe poleci. 

Maryja Wspomożycielka 

I Ostoja serc jedyna 

Obdarzając nas łaskami 

Prowadzi pod krzyż do Syna. 

 

Witaj nam Wspomożycielko 

Twe dzieci Cię pozdrawiają 

Miasto Wrocław i mieszkańców 

Pod opiekę Twą oddają. 

 

2. Jezus dał nam Ciebie Matko 

Gdy pod Jego krzyżem stałaś 

Ty spełniając wolę Syna 

Wszystkich ludzi ukochałaś. 

Rodzinom upraszasz miłość 

Dla zwaśnionych pojednanie 

Gdy weźmiesz nas w swą obronę 

Syn uczyni cud jak w Kanie. 

 

Witaj nam Wspomożycielko… 

 

3. Pomóż nam u Twego Syna 

Wielką łaskę dziś wybłagać 

Wszak jesteś Wspomożycielką 

Gotową Twój lud wspomagać. 

Uproś by ochrzczeni ludzie 

Ze złej drogi zawrócili 

I zmieniając swoje życie 

Serca Boga nie ranili. 

 

Witaj nam Wspomożycielko… 

 

4. Twoje Serce dobra Matko 

Jest dla grzesznych serc ratunkiem 

Uciekamy się do Ciebie 

Klęcząc przed Twym wizerunkiem. 

Twój cudowny obraz święty 

Otaczamy czcią i chwałą 

Jesteś naszą Opiekunką 

I Matką wyrozumiałą. 

 

Witaj nam Wspomożycielko… 

 

5. Przygarnij nas czuła Matko 

Bo żyjąc w ciągłej udręce 

Los nas samych, naszych rodzin 

Składamy w Twe dobre ręce. 

Maryjo Wspomożycielko 

I Ostojo serc jedyna 

My chcemy iść razem z Tobą 

Na Golgotę pod krzyż Syna. 

 

Witaj nam Wspomożycielko… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

na melodię: Miłosierna Matko Boska…. 

słowa: Irena Szałajko 

 

 Refren:  

  Maryjo Wspomożycielko - i Opiekunko Wrocławia, 

  Modlitwą Zdrowaś Maryjo -Wierny lud Cię pozdrawia 
 

 

1. Jesteś Strażniczką wiary – od dwóch tysiącleci, 

Strzegłaś jej w sercach ojców – obroń w duszach dzieci. 

 

Refren:  

 

2. Teraźniejszość i przyszłość – w Twe ręce składamy, 

Bądź nam Miastem Ucieczki – otwórz niebios bramy. 

 

Refren: 

 

3. Matko Pięknej Miłości – i Królowo Rodzin, 

Spraw, by w sercach wierzących – Jezus się narodził. 

 

Refren: 

 

4. Uproś rodzinom miłość – i oddal niezgodę, 

Zachowaj od niewiary – pokolenie młode. 

 

Refren: 

 

5. Twe serce pełne łaski – Krynica bogata, 

Jest bramą do zbawienia – dla narodów świata. 

 

Refren: 

 

6. Wspomóż nasze dążenia – do życia w świętości, 

Prowadź nas do Jezusa – drogą pobożności. 

   

Refren: 

 

7. W tym cudownym obrazie – pozostań na wieki, 

Okryj nasz Gród nad Odrą – płaszczem Swej opieki. 

   

Refren: 


