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LITANIA DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ-ZWYCIĘSKIEJ 
 

Słowa: Danuta Próchniewicz-Pluta 
Dr Agnieszka Pluta 

 
 
 

Wprowadzenie do Litanii: 
 
Matko Boża Kozielska-Zwycięska! Tobie zawierzamy naszą drogę życia. Pragniemy wytrwać  
w wierze i tak jak nasi ojcowie, czerpać z niej siłę do codziennej pracy. Bądź wsparciem  
w naszych działaniach i wspomagaj Twoją opieką. Do Ciebie zanosimy naszą modlitwę.    
 
 
 
Kyrie, elejson.                                                                                      Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas.                                                Chryste, wysłuchaj 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.  
 
Matko Syna Bożego,  
Matko Prawdy Objawionej, 
Matko Miłosierdzia,                                                                                                    módl się za nami. 
 
Matko stałej wiary,   
Matko pierwszych męczenników, 
Matko naszej historii,                                                                                                 módl się za nami.  
 
Matko ludzi emigracji, 
Matko sprawiedliwości i wolności, 
Matko prześladowanych,                                                                                           módl się za nami.  
 
Matko uwięzionych, 
Matko pogrążonych w smutku, 
Matko odtrąconych,                                                                                                   módl się za nami.  
 
Matko ludzi wzgardzonych, 
Matko szukających przebaczenia, 
Matko osamotnionych,                                                                                              módl się za  nami.  
 
Matko zniechęconych,  
Matko szukających Boga, 
Matko pocieszenia,                                                                                                     módl s ię za nami.  
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Matko potrzebujących, 
Matko ludzi zranionych, 
Matko pojednania,                                                                                                      módl się za nami.  
 
Matko Niepokalana, 
Matko niezachwianej modlitwy, 
Matko dobrej rady,                                                                                                     módl się za nami.  
 
Królowo błogosławiona,   
Królowo wszystkich rodzin, 
Królowo serc naszych,                                                                                                módl się za nami.  
 
Królowo Ewangelizacji,  
Królowo czystego serca, 
Królowo pokoju,                                                                                                          módl się za nami.  
 
Królowo ludzkiej godności, 
Królowo Ojczyzny-Polski, 
Królowo świata,                                                                                                           módl się za nami. 
 
Uzdrowienie chorych,  
Strażniczko życia poczętego, 
Wspomożenie wiernych,                                                                                           módl się za nami.  
 
Ucieczko grzesznych, 
Pośredniczko łask Bożych, 
Pani zatroskanych,                                                                                                      módl się za nami.  
 
I za mnie Matko, samego, 
Człowieka grzesznego, 
Tobie oddanego!                                                                                                         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. 
 
K. Módl się za nami, Matko Boża Kozielska-Zwycięska. 
W. Abyśmy każdego dnia wzrastali w miłości Bożej. 
 
Módlmy się. Panie, nasz Boże, Który w Miłosierdziu Swoim dałeś nam Niepokalaną Maryję za 
Matkę, * błogosław wszystkim, którzy czczą Jej imię oraz Obraz z Kozielska † chroń od 
wszelkiego zła i grzechu oraz obdarz wieczną radością w Niebie.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
 


