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CODZIENNA MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ-ZWYCIĘSKIEJ 

Matko Boża Kozielska-Zwycięska! Ty zawsze prowadzisz nas do Prawdziwego zwycięstwa i 
Zmartwychwstania. Tobie, zatem z ufnością zawierzamy Wszystko to, co nas boli i napawa lękiem 

Naszą przeszłość i przyszłość. Tobie zawierzamy samych siebie. Polecamy Tobie, Maryjo, 
Wszystkie nasze rodziny, emigrację, wszystkich Polaków rozsianych po świecie i żyjących w kraju. Prowadź 

nas drogą wiary i zawierzenia Bogu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Matko. Amen. 

 
DZIEŃ PIERWSZY 

 
Maryjo, naucz nas Ciebie znajdować. Znajdować w chwilach cierpienia, smutku  
i  niepowodzeń. Rozwijaj naszą miłość i przyjaźń do Ciebie. Bądź zawsze naszym wsparciem, abyśmy nie tylko 
wierzyli, ale także czuli Twą obecność i mogli ze wszystkimi dzielić się łaskami wyproszonymi przez Twoje 
wstawiennictwo.  
 
Tobie powierzamy zatwardziałych grzeszników, bliźnich odrzuconych na margines życia społecznego i takich, 
którzy się pogubili. Nie nam oceniać ich sytuację czy szukać winnych. Spraw, abyśmy nie byli obojętni na 
potrzeby drugiego człowieka, lecz z pokorą służyli pomocą, w miarę naszych możliwości. Spojrzyj na tych 
naszych braci i siostry, dla których ciężar życia wydaje się nie do uniesienia. Nikt nie żyje sam dla siebie. 
Dlatego chcemy tak jak i Ty, z wrażliwym sercem nieść pomoc bez względu na wahania, czasem wewnętrzne 
opory czy też niechęć. Jezus, Bóg-Człowiek, dałby radę krzyż cierpienia unieść Sam. Ale chciał nam pokazać, 
jak ważna jest pokora przed Bogiem i jak wiele łask czeka na tych, którzy w obliczu każdego człowieka widzą 
potrzebującego Jezusa. Amen. 
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
 
 

DZIEŃ DRUGI 
 

Maryjo, Która niejednokrotnie byłaś świadkiem cudów Jezusa, głoszącego naukę  
o Królestwie Bożym, niosącego pomoc uzdrowieniem, umacnianiem wiary i siły. Przykładem cnót zachęcasz 
nas do odkrywania darów, jakie mamy w sobie.  
 
Dziś zawierzamy Tobie sprawy całego Świata, polityków, osoby rządzące państwami oraz tych, którzy z 
powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa cierpią prześladowanie. Prosimy o jedność i pokój wszędzie 
tam, gdzie go brakuje. Spraw, aby doświadczenia historii, podziały i błędy z przeszłości stały się nauką, która 
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wpłynie na przemianę serc na lepsze. Prosimy o łaskę pokoju, dobra i wierności prawdzie Bożej w życiu ludzi 
mających wpływ na losy społeczeństwa, w środowiskach życia i pracy. Przymnóż im mądrości w wypełnianiu 
powierzonych zadań oraz kieruj nimi tak, aby postępowali według upodobania Twego Syna. Amen. 
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
 
 

DZIEŃ TRZECI 
 
Matko Boża, co wtedy czułaś, gdy patrzyłaś, jak nasi ojcowie walczyli w obronie Ojczyzny, chroniąc naszej 
tożsamości, wolności, naszych Rodzin? Ty uczestniczyłaś w Dziele Odkupienia, dzieląc cierpienia nasze z 
Twoim Jedynym Synem. W swojej godności Dziewicy Niepokalanej uniżyłaś się dla każdego z nas, aby razem 
z Jezusem wywyższyć nas z powrotem do godności Dzieci Bożych w łasce uświęcenia i zwycięstwa nad 
naszymi grzechami.  
 
Całkowicie oddając się Bogu ukazałaś nam, co to znaczy ufność. Dziś zawierzamy Tobie wszystkich Kapłanów, 
zakonników i zakonnice, misjonarzy oraz osoby konsekrowane. Jesteśmy wdzięczni, że mamy dostęp do 
Sakramentów Świętych oraz orędowników za nami Twoim Synem i Tobą. Daj mądrość i dobre, kochające 
serce Kapłanom, aby Lud Boży prowadzili według Bożego zamysłu. Chroń od rutyny, zniechęcenia, pokusy 
szukania samych siebie. Naucz ich, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, z pokorą przychodzić do Twoich Stóp  
i szukać pocieszenia u Ciebie. Spraw, aby nikt nie umarł mówiąc, że nigdy nie słyszał   
o Bożym Miłosierdziu oraz o Miłosierdziu Najświętszej Maryi Panny. Amen. 
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
 
 

DZIEŃ CZWARTY  
 
Matko Boża, Ty doświadczyłaś wspaniałej miłości i poświęcenia Twoich Rodziców. Wiesz, co to radość, gdy 
możemy ją podzielić z innymi i jak duże ukojenie daje świadomość bycia kochanym. Nasze problemy, 
trudności, frustracje czy niespełnienia-to wszystko się wycisza, gdy znajdujemy ukojenie wśród osób nam 
prawdziwie bliskich i przyjaciół.  
 
Strażniczko Rodzin i domów naszych! Tak jak kiedyś nie dozwoliłaś, aby wartość Rodziny była umniejszona i 
lekceważona, tak i dziś prosimy, bądź Przewodniczką i Opiekunką Rodzin. Wspieraj wytrwałością i dobrą radą 
ojców i matki. Naucz Rodziców i dzieci uporządkowanych relacji, opartych na wzajemnym szacunku. Daj łaskę 
radości z życia i umiejętności korzystania z niego w dobry sposób, aby talenty i dary otrzymane od Boga były 
pielęgnowane  
w kręgach rodzinnych.   
 
Tobie zawierzamy w szczególny sposób także Rodziny rozbite, osoby żyjące w związkach niesakramentalnych 
i wszystkich tych, którzy w Rodzinie zamiast umocnienia i wsparcia doznali różnorakich cierpień i podziałów. 
Ulecz ich rany, daj pojednanie, łaskę zgody i dialogu tam, gdzie już tego brakuje.  
 
Twemu Matczynemu Sercu jeszcze raz zawierzamy nasze Rodziny i wszystkich przyjaciół, dziękując, że w ich 
osobie Sam Bóg przychodzi do nas. Amen. 



3 
 

 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
 

 
DZIEŃ PIĄTY 

 
Matko Boża, Ty przyjęłaś pod sercem i wychowałaś Syna Bożego, trwając przy Nim do samego końca. Dotknij 
naszych serc, aby nie gardziły Osobą Jezusa. Wspieraj Swoją łaską, abyśmy bardziej godnie wypełniali Wolę 
Boga względem nas.  
 
Zawierzamy Tobie wszystkich niewierzących, poszukujących wiary i drogi życia oraz wyznawców innych 
religii. Oddajemy Tobie także i tych, którzy świadomie odrzucili Boga i nie pragną nawrócenia. Odnów ich 
serca. Spraw, aby kierowani Twoją dobrocią, przez Ciebie znaleźli drogę do Jezusa-jedynej Prawdy 
Objawionej. Niech nastanie jedna wiara i jeden, zjednoczony Kościół. To wszystko na chwałę Twego Syna i 
wdzięczność Tobie, cześć  
i uwielbienie teraz, i po wszystkie wieki wieków. Amen. 
 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
 
 

DZIEŃ SZÓSTY 
 

Matko Boża, Ty całym sercem przyjęłaś Wolę Pana. Zawierzyłaś Jemu wszystko: swoje plany, myśli, marzenia 
i pragnienia. Nie znałaś przyszłości, nie wiedziałaś, w jaki sposób Bóg przeprowadzi Cię przez życie. Jednak 
zaufałaś i zawierzyłaś Bogu wszystko. Ty, będąc Świątynią Ducha Świętego, pokazujesz nam, co oznacza 
spojrzenie na drugiego człowieka  
z miłością. Zawsze jesteś nam wsparciem i pomocą, i nie pozostawiasz nas samych.  
 
Zawierzamy Tobie wszystkich chorych, cierpiących, kalekich, samotnych i opuszczonych, potrzebujących 
uzdrowienia na duszy i ciele. Prosimy Matko, aby doznali wsparcia  
i ogromnej miłości Boga, także przychodzącej przez ręce i serce drugiego człowieka, przez nasze ręce. Bóg 
nigdy nas nie zostawia. Sprawy, Maryjo, aby człowiek w tej cnocie był podobny do Boga. Amen. 
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
 
 

DZIEŃ SIÓDMY 
 
Maryjo, Ciebie Pan tak bardzo ukochał, że otrzymałaś największą łaskę, jaką możemy choć trochę tylko sobie 
wyobrazić. Zostałaś Matką Syna Bożego, Królową całego Świata  
i każdego stworzenia, Matką wszystkich ludzi i moją Matką. To wywyższenie w oczach Boga grzechy świata 
próbowały niejako zniweczyć, pominąć, zranić. W historię Twojego życia było wpisane cierpienie, patrzenie 
na biczowanie i śmierć niewinnego Syna. To był potężny cios, w samo Serce, które po dzień dzisiejszy ranimy, 
ilekroć zgrzeszymy brakiem miłości.    
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Spraw, aby wszyscy, którzy cierpią, zwłaszcza cierpiący niewinnie, bo stający po stronie prawa do życia i 
godności ludzkiej, broniących szacunku i daru życia osób starszych, przyczynili się do obrony tego 
największego daru, jakim jest życie. Chcemy nieść pomoc,  
a tam gdzie nie możemy, nasze wsparcie  modlitewne dla tych osób i Rodzin, które stoją przed dylematem 
odebrania życia. Daj łaskę zerwania z grzechem tym, którzy w obliczu trudności, braku wsparcia, przez wpływ 
środowiska przestali szanować życie swoje oraz bliźnich. Uchroń nas od bycia niemymi na aborcję i eutanazję. 
Królowo życia, chroń każde życie! Amen.    
 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
 
 

DZIEŃ ÓSMY 
 

Maryjo, Twój Syn w niepojętej miłości do nas zwyciężył wszystko to, co w nas najsłabsze i co zabija: grzech, 
wady, lęk, niepokój, śmierć. Jesteś dla nas, ludzi małej wiary, przykładem bezgranicznego zaufania Stwórcy.  
 
Tobie zawierzamy dziś wszystkich braci i siostry, którzy zakończyli już życie doczesne. Mamy  
w pamięci tych, którzy zmarli nagle, tragicznie bądź w osamotnieniu. Wierzymy, że Dobry Pasterz przyjmie 
ich do Swojego Królestwa. Błagamy Ciebie, Maryjo, także i za nas, samych, abyśmy w Tobie mieli oparcie w 
godzinie naszej śmierci i byli jak najlepiej przygotowani do spotkania z Chrystusem. Wszystkim, którzy 
postępują w życiu tak, jakby śmierci w ogóle nie było, daj łaskę opamiętania i daru umiejętnego korzystania 
z życia. Amen.     
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
 
 

DZIEŃ DZIEWIĄTY 
 

Matko Boża, Ty do każdego z nas przychodzisz indywidualnie, czasem wręcz niepostrzeżenie  
przemawiasz w ciszy naszych serc… Na przestrzeni czasu mówisz do nas poprzez rożne znaki. Dotykasz nas 
według naszych potrzeb. Spraw, abyśmy w miłości do Ciebie nigdy nie ustawali  
i z dziękczynieniem korzystali z Twoich łask, jakie nam wypraszasz.  
 
Maryjo, Tobie zawierzamy nas samych z całym bogactwem doświadczeń. Dopomóż, abyśmy na powrót 
zobaczyli Dziecięctwo Boże w każdym z nas. Umocnij, abyśmy potrafili szczerze przebaczać bliźnim i samym 
sobie. Chroń nas od grzechu obłudy, kłamstwa, manipulacji  
i wszelkiej interesowności. Prosimy za tymi, których to my sami zraniliśmy oraz tymi, którym trudno było 
przebaczyć ich zranienia względem nas. Przez Twoje Niepokalane Serce naucz nas przyjmować, 
zaakceptować i pokochać nasze życie, do którego powołał nas Bóg. Poprzez cześć oddawaną Tobie chcemy 
uwielbić Najwyższego Boga i dziękować Jemu całym życiem za każdy promień dobra. Amen. 
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
 
Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej 
  


