NMP Częstochowskiej
Sierpniowe święta Matki Bożej Wniebowziętej, Matki Bożej Królowej Świata i Matki
Bożej Częstochowskiej, ściągają na Jasną Górę pielgrzymów ze wszystkich zakątków
kraju i świata. Wszyscy pragną oddać hołd Królowej Polski - Matce Boskiej
Częstochowskiej czczonej w jasnogórskim obrazie. Duchowo przenieśmy się do stolicy
polskich sanktuariów, aby uwielbiać Dziewicę Maryję, Matkę Boga i Królową Świata,
której w 1656 r. we Lwowie ślubował Jan Kazimierz, a w 1956 cały polski naród pod
przewodnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po pierwszej koronacji w 1527 roku
w Rzymie, ukoronowano Cudowny Obraz na Jasnej Górze 8 września 1717 roku, na
mocy dekretu papieża Klemensa XI.
Oddając hołd Matce Bożej i naszej, wspomnijmy na nasze pragnienia uwielbienia Maryi,
które 6 maja 2007 r. zaowocowały koronacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w
Wheeling.
Modlitwa wiernych
Przed Matką Boga, Niepokalanie Poczętą Maryją, arcydziełem Bożego stworzenia, której
ofiara i posłuszeństwo Bogu, nie tylko jest najdoskonalszym wzorem dla matek i ojców,
ale wpisuje rodzicielską miłość w Bożą ekonomię zbawiania świata, składajmy nasze
modlitwy:
Pani Nasza, Jasnogórska Królowo Polski, Orędowniczko i Pośredniczko ludu Bożego,
uproś u Twojego Syna potrzebne łaski dla całego Kościoła świętego, aby ochoczo
odpowiadał na Twoje wezwanie: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.
Maryjo, Matko nasza – módl się za nami.
Maryjo, Królowo Świata, okryj swoim macierzyńskim płaszczem papieża Benedykta
XVI, biskupów, kapłanów, wysłuchaj ich modlitw, wspomagaj w trudach i wstawiaj się
za ich prośbami u Boga, dla umocnienia Kościoła powszechnego.
Maryjo, Królowo świata – módl się za nami.
Maryjo, Matko Bolesna, o twarzy smutnej i zatroskanej o każde z Twoich dzieci, przyjdź
z pomocą najsłabszym, cierpiącym, opuszczonym, którzy w swym ucisku odwracają się
od Twojego Syna.
Maryjo, Matko Bolesna – módl się za nami.
Królowo Różańca świętego, Matko spragniona naszych modlitw, rozpalaj wszystkie
serca miłością do Boga, abyśmy pragnęli służyć przede wszystkim Bogu.

Maryjo, Królowo modlitwy – módl się za nami.
Królowo aniołów i Królowo wszystkich świętych, poślij na ziemie orszaki wielbiących
Ciebie aniołów i świętych, by były dla nas światłem na drodze prowadzącej nas do
Ciebie.
Maryjo, Królowo Niebieska – módl się za nami.
Maryjo, Wspomożycielsko wiernych, oręduj za osobami samotnymi, które w
dziękczynieniu za otrzymane dary, życie swe pragną poświęcić służbie Bogu i bliźniemu.
Maryjo, Pani nasza – módl się za nami.
Maryjo, patronko umierających, przygarnij do swojego serca dusze śp. ….Wstawiaj się
za duszami cierpiącymi w czyśćcu, aby osiągnęli wieczną radość w niebie.
Maryjo, Orędowniczko nasza – módl się za nami.
Maryjo, Matko nasza, prowadź wszystkich do Jezusa Chrystusa. Nauczaj Twoje dzieci
odczytywać wolę Ojca, abyśmy Twoim wzorem przyczyniali się do chwały Trójcy
Przenajświętszej na ziemi.
Maryjo, Matko nasza – módl się za nami.
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, Matko nasza Częstochowska, dziękując za Twoją
macierzyńską opiekę i ufni w Twoje miłosierne serce, prosimy o Twoje wstawiennictwo
przed tronem Bożym przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

