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"Kontemplacja wielkiej tajemnicy Wcielenia zgromadziła wszystkie narody 

chrześcijańskie, aby czciły Ją (Maryję), od której zaczęło się nasze odkupienie. 

Ale my Anglicy, słudzy Jej szczególnego dziedzictwa i wiana, jak powszechnie 

się nazywamy, powinniśmy przewyższać innych w zapale naszych uwielbień i 

nabożeństw" 

Thomas Arundel, Arcybiskup Canterbury 1391 

 

W tej Nowennie zwracamy się do MATKI BOŻEJ Z WALSINGHAM1, 

jako Tej, która rozwiązuje wszelkie problemy, pomaga przezwyciężyć 

trudności i daje otuchę i ukojenie. Tej, która wspomaga nas samych, 

nasze rodziny, wspólnoty, parafie, Kościół, naród i świat. Modląc się do 

Matki Bożej z Walsingham i poprzez tę Nowennę, prosimy o Jej 

potężne wstawiennictwo.  

W Anglii tytuł "Wiana Maryi"2 odzwierciedla głębokie oddanie ludu 

tego kraju Matce Bożej. W trudnych czasach wojny, próby i udręki lud 

angielski zawsze zwracał się do Maryi i otrzymywał pocieszenie.  

 
1 Zapoznaj się z historią narodowego sanktuarium w Walsingham: 

http://parafiaputney.co.uk/walsingham  
2 Wiano – zabezpieczenie posagu przez męża i odwzajemnienie za niego. Celem wiana było 

majątkowe zabezpieczenie żony-szlachcianki na wypadek śmierci męża. Składało się z dwóch 

równych części: oprawy posagu (części wiana zabezpieczającej posag) i przywianku (równego 

co do wartości posagowi wnoszonemu przez żonę). Zwykle wiano wynosiło podwójną 

http://parafiaputney.co.uk/walsingham


Nowenna przygotowana na Święto Matki Bożej z Walsingham, 

obejmuje pewien zestaw określonych modlitw z różnymi intencjami na 

każdy dzień, odnoszącymi się do potrzeb naszego Kraju i Kościoła. 

Trwa ona od 15 do 23 września. Można ją jednak odmawiać o każdej 

porze roku w specjalnych intencjach. 

Walsingham od wieków jest kolebką pobożności maryjnej w Anglii. 

Modlitwa do Matki Bożej jest integralną częścią wiary katolickiej. Jest 

to jeden z pierwszych sposobów, w jaki uczymy się modlić jako dzieci. 

Zwracamy się do Maryi, Matki Jezusa, ponieważ wszyscy jesteśmy Jej 

synami i córkami. Ostatnim aktem Jezusa na ziemi, zanim "wyzionął 

ducha", było zawierzenie wszystkich ludzi pod opiekę Swojej Matki. 

"Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, 

rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: 

«Oto Matka twoja»" (J 19, 26-27). Modlimy się do Maryi, prosząc o Jej 

Macierzyńskie wstawiennictwo oraz pełne matczynej miłości, 

opiekuńcze wejrzenie na nas. Naturalne dla nas, wiernych jest 

zwracanie się do Matki Niebieskiej w czasach kryzysu, łez i pokus. 

Wszak jest Maryją z Walsingham, tą która rozwiązuje więzy. 

Kiedy Matka Boża ukazała się w 1061 roku angielskiej szlachciance 

Richeldis de Faverches w Walsingham, poprosiła, aby tam właśnie 

powstała replika Świętego Domu z Nazaretu. Domu, w którym miało 

miejsce Zwiastowanie, czyli tajemnica Jej pierwszej i największej 

radości. Najświętsza Maryja Panna obiecała wtedy, że "wszyscy, którzy 

będą Jej szukać w tym domku", zostaną pocieszeni i wysłuchani. 

Sanktuarium Walsingham jest więc wieczną pamiątką tego wielkiego 

wydarzenia, kiedy Anioł Gabriel przyniósł radosną nowinę, że będzie 

Ona Matką Syna Bożego.  

Dlatego zanośmy do Niej prośby i pokładajmy ufność w Jej potężnym 

wstawiennictwie u Jezusa Chrystusa. Błogosławiona Panna Maryja z 

Walsingham zna nasze potrzeby, nasze nadzieje i nasze pragnienia 

zanim jeszcze je wypowiemy. Matka Boża jest gotowa wypraszać nam 

 
wysokość posagu i zapisywano je specjalnym listem wiennym. - 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiano_(majątek) 



wiele łask i błogosławieństw, szczególnie podczas Nowenny 

przygotowującej wiernych do Jej święta (24 września). 

Przypomnijmy sobie słynne proroctwo papieża Leona XIII, kiedy w 

1897 roku podpisał reskrypt na przywrócenie Sanktuarium Matki Bożej 

z Walsingham: "Kiedy Anglia wróci do Walsingham, Matka Boża 

wróci do Anglii". 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

 

 

DZIEŃ 1 

ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 

 

INTENCJA DNIA: O łaskę czynienia woli Boga.  

MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  

ROZWAŻANIE: Matka Boża usłyszała Słowo Boże i wprowadziła je 

w życie. Słuchała jak uczeń i czyniła wolę Boga. Wraz z Maryją, 

nauczani przez nią, my również modlimy się: "Niech Mi się stanie 

według twego słowa!" (Łk 1, 38). 

Ofiarujmy przez Maryję każdą chwilę naszego życia, a zwłaszcza te 

ważne decyzje, które musimy podjąć. Pozwólmy sobie w czasie 

pielgrzymek i Nowenny z Najświętszą Panią z Walsingham odszukać 

ciszę, tak potrzebną do wejścia w głęboką modlitwę i relację z Jezusem, 

aby rozeznać nasze powołanie.  

Modlimy się w intencjach papieża i w intencjach Kościoła 

Powszechnego. 



MODLITWA: Najświętsza Dziewico, Matko Słowa, wstawiaj się za 

nami u Twego Syna, abyśmy mieli łaskę poszukiwania i pełnienia 

wyłącznie Jego woli oraz odwagę, aby żyć wiarą w Tego, który wcielił 

się w Twoje łono, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 

  

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 

 

DZIEŃ 2 

NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY 

 

INTENCJA DNIA: O przyjmowanie i głoszenie Słowa Bożego. 

MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  

ROZWAŻNIE: Niosąc w łonie Zbawiciela ludzkości, Wcielone Słowo 

Boże, Maryja udała się, tak szybko jak tylko mogła, do swojej kuzynki 

Elżbiety, aby ją pozdrowić. Jan poruszył się w łonie Elżbiety i została 

napełniona Duchem Świętym. Dusza Maryi wielbiła Pana. Razem z 

Elżbietą i przez nią nauczeni mówimy: "Błogosławiona jesteś między 

niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" (Łk 1, 42). 



Módlmy się o łaskę bycia radosnymi świadkami Ewangelii Jezusa 

Chrystusa. Tak, byśmy w radości i wierze mogli głosić "Dobrą Nowinę 

o Zbawieniu" wszystkim, których spotykamy na naszej drodze.  

Modlimy się o misję Kościoła w Anglii i Walii oraz za wszystkie nasze 

diecezje. 

MODLITWA: Święta Maryjo, Niosąca Boga, udałaś się z pośpiechem 

do swojej kuzynki Elżbiety, aby podzielić się z nią Dobrą Nowiną o 

Zbawieniu. Niechaj my, którzy nosimy Twego Syna w naszych sercach, 

posiadamy taki sam zapał do dzielenia się z innymi radością, którą On 

nam daje, abyśmy napełnieni Duchem Świętym, mogli radować się w 

Bogu, Zbawicielu naszym. 

 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 

 

DZIEŃ 3 

NARODZENIE PANA JEZUSA 

 

INTENCJA DNIA: O obronę i świętość życia oraz za rodziny.  

MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  



ROZWAŻANIE: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 

1, 14). Dla naszego dobra i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba 

Emmanuel, Bóg z nami. Przez swoją obecność pobłogosławił i uświęcił 

nasze domy. Uczynił z nich Swoje Niebo, ażeby rodzina stała się 

miejscem bezpiecznym, pełnym miłości i pokoju. Upokorzył się, 

dzieląc z nami nasze człowieczeństwo, po to, abyśmy mogli dzielić z 

Nim Jego Bóstwo. 

Modlimy się o obronę ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do 

naturalnej śmierci. Prosimy, aby kultura, szanująca świętość życia, 

małżeństwa i rodziny, ponownie zwyciężyła w naszym kraju i w 

naszych wspólnotach. 

MODLITWA: Ojcze Niebieski i Stwórco wszystkiego, Ty w 

decydującym momencie dziejów, posłałeś swojego Syna, aby 

zamieszkał wśród nas. By Słowo stało się Ciałem, Emmanuelem. Naucz 

nas szanować godność małżeństwa i stać na straży świętości ludzkiego 

życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tak, aby nasze 

domy mogły być wyrazem miłości Świętej Rodziny. 

 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 

DZIEŃ 4 

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA NASZEGO PANA 

 

INTENCJA DNIA: O sprawiedliwość, pokój oraz za wszystkich, 

którzy są chorzy i potrzebujący.  



MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  

ROZWAŻANIE: Matka Boża, tak jak prorocy Starego Testamentu, 

głosiła Boga, czyniącego wielkie rzeczy dla Niej, gromiącego pysznych 

a wywyższającego pokornych; karmiącego głodnych a odsyłającego 

bogatych z niczym (por. Łk 1, 46). Nasz Pan, Jezus Chrystus wypełnił 

proroctwa. Przyszedł, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić 

wolność, niewidomym wzrok, a uciśnionym wyzwolenie (por. Łk 4, 

18). Módlmy się o sprawiedliwość i pokój na świecie, o uzdrowienie 

dla chorych i pocieszenie dla strapionych.  

Modlimy się za tych z naszych rodzin, którzy najbardziej potrzebują 

pomocy, za bezdomnych, za uchodźców i emigrantów bez kraju, który 

mogliby nazwać swoim domem. Powierzamy Panu też młodych ludzi, 

aby i oni pragnęli ujrzeć Oblicze Boga. 

MODLITWA: Boże Ojcze, niech pokój, którym jest Królestwo Boże, 

spłynie na nas w prawdzie i w życiu, w świętości i w łasce, w 

sprawiedliwości i w miłości twojego Syna Jezusa Chrystusa. Królowo 

Pokoju, uproś nam i narodom świata pokój, za którym wszyscy tak 

bardzo tęsknimy.  

 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 

 



DZIEŃ 5 

UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA 

 

INTENCJA DNIA: O przebłaganie za zniszczenie Sanktuarium w 

Walsingham podczas angielskiej reformacji i za grzechy przeciw 

jedności w Kościele Chrystusowym.   

MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  

ROZWAŻANIE: W przeddzień swej męki Jezus modlił się: "Ojcze, 

aby i oni stanowili w Nas jedno" (J 17, 21). Św. Jan Paweł II prosił 

Boga o przebaczenie grzechów synów i córek Kościoła, oraz o 

"oczyszczenie pamięci" z wszystkiego, co spowodowało zgorszenie, 

zniszczenie i zdradę wewnątrz Kościoła i poza nim. My w Anglii, 

którzy jesteśmy "Wianem Maryi" a także cała Walia, modlimy się o 

przebłaganie za niszczenie Kościoła i sanktuariów maryjnych na 

naszych ziemiach. Głęboko smucą nas też utrzymujące się do dziś 

podziały między chrześcijanami. 

Módlmy się o łaskę Jedności Chrześcijan oraz o uzdrowienie ran 

zadanych przez grzech i podziały, ponieważ Jezus odkupił cały świat 

przez swój Święty Krzyż. 

Modlimy się za wszystkich wiernych, którzy odeszli z tego świata i za 

tych, którzy teraz umierają. Niech odpoczywają w pokoju. 

MODLITWA: Ojcze Najmiłosierniejszy, daj nam łaskę prawdziwego 

żalu za liczne grzechy, które obrażają Najświętsze Serce Twojego 

Umiłowanego Syna i Niepokalane Serce Jego Najświętszej Matki. 

Udziel przebaczenia i odpoczynku duszom tych, którzy z 



jakiegokolwiek powodu, niszczyli święte Sanktuarium w Walsingham i 

doprowadzili do podziałów, które trwają po dziś dzień.  

 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 

DZIEŃ 6 

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA 

 

INTENCJA DNIA: Podziękowanie za Zbawienie. 

MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  

ROZWAŻANIE: "Kamień odrzucony przez budujących stał się 

kamieniem węgielnym" (Ps 118, 22). "Otóż, jeżeli umarliśmy razem z 

Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy" (Rz 6, 8). 

"Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Dz 2, 

21).  

Tak jak każdy uzyskuje rozgrzeszenie i nawrócenie przez tajemnicę 

śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, tak też i my modlimy się z 

Jezusem "aby dał życie wieczne wszystkim (…) i aby znali jedynego 

prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa" (por. 

J, 17).  



Dziękujemy Bogu za nasze katolickie dziedzictwo i za heroiczne 

świadectwo wiary naszych Katolickich Męczenników. Niech będą dla 

nas wzorem w czasach trudności i próby, abyśmy pozostali mocni w 

wierze i modlitwie. Abyśmy byli wierni Chrystusowi oraz nauczaniu 

Kościoła.  

Modlimy się o ducha odnowy oraz o wzrost ewangelicznej gorliwości i 

misyjnego zaangażowania Kościoła Anglii i Walii.  

MODLITWA: Wszechmogący Wieczny Boże, pomóż nam świętować 

z radością i w dziękczynieniu Zmartwychwstanie Twojego Syna, aby 

tak jak On został wskrzeszony z martwych, tak samo i nasze śmiertelne 

człowieczeństwo zostało razem z Nim ukoronowane radością powstania 

z grzechu i śmierci.  Przez Chrystusa, Pana naszego, który czyni 

wszystko nowym.   

 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 

DZIEŃ 7 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

INTENCJA DNIA: Przyjdź Duch Święty i odnów oblicze Ziemi. 

MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 



potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  

ROZWAŻANIE: Wszyscy apostołowie "trwali jednomyślnie na 

modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa" (Dz 1, 14). 

"Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 

wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 

języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 

jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 

obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2, 2-4).  

Modlimy się w intencjach biskupów, kapłanów, braci i sióstr 

zakonnych, osób konsekrowanych, aby moc Ducha Świętego 

nieustannie ich odnawiała i wzmacniała do coraz żarliwszej pracy w 

winnicy Pana.  

MODLITWA: Panie Jezu Chryste, Ty zgromadziłeś apostołów na 

modlitwie z Maryją, Twoją Matką i napełniłeś ich Duchem Świętym. 

Ześlij na nas swojego Ducha i odnów w nas łaski sakramentów chrztu i 

bierzmowania. Rozpal w nas Panie coraz większą pasję i miłość do 

Ewangelii, która ożywi nasze chrześcijańskie świadectwo i doprowadzi 

do rozkwitu "drugiej wiosny" wiary katolickiej w Anglii i Walii, jak 

zapowiadał bł. Dominik Barberi CP i św. John Henry Newman. 

Obyśmy znowu stali się Wyspą Świętych.  

 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 



DZIEŃ 8 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 

INTENCJA DNIA: O powołania do kapłaństwa, diakonatu i życia 

zakonnego. 

MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  

ROZWAŻANIE: "Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta 

obleczona w słońce I księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z 

gwiazd dwunastu" (Ap 12, 1). Gwiazdy reprezentują dwanaście pokoleń 

Izraela, który był ludem wybranym przez Boga, a także Dwunastu 

Świętych Apostołów. Matka Boża jest Królową i Matką kapłanów. 

Módlmy się, aby Papież, biskupi, kapłani, diakoni, bracia i siostry 

zakonne, konsekrowani mężczyźni i kobiety Kościoła oraz my wszyscy, 

byli tak blisko Niej, jak korona na Jej głowie i aby wszędzie kobiety, 

mężczyźni i dzieci mogli całkowicie ofiarować się Bogu. 

Modlimy się w intencjach wszystkich naszych diecezji w Anglii i Walii 

oraz za naszych biskupów. O powołania do kapłaństwa oraz o rozkwit 

życia seminaryjnego. Modlimy się za wszystkich seminarzystów i za 

tych, którzy są w trakcie rozeznania swojego powołania. Dziękujemy za 

nasze zgromadzenia zakonne, zarówno apostolskie jak i 

kontemplacyjne, a także za diakonów. 

MODLITWA: Ojcze, Ty wyniosłeś Matkę Twojego Syna do Swojej 

Boskiej chwały. Spraw za Jej wstawiennictwem, aby serca i umysły 

wszystkich ludzi były otwarte na Twoje powołanie. Abyśmy miłując 



Ciebie ponad wszystko, mogli być znakami Twojej obecności w 

świecie oraz gorliwymi, ale pokornymi sługami Ewangelii.  

 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 

DZIEŃ 9 

UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 

INTENCJA DNIA: O nawrócenie Anglii i Walii. 

MODLITWA OTWIERAJĄCA: Pod Twoją obronę uciekamy się 

Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w 

potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 

wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen  

ROZWAŻANIE: "Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie 

przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy 

moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście 

pokoleń Izraela" (Łk 22, 29-30). Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola 

Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Módlmy się o nawrócenie naszego 

kraju, aby dzięki wstawiennictwu Matki Bożej z Walsingham, 

ponownie stał się godny tytułu "Wiana Maryi".  

Modlimy się w intencji Jej Królewskiej Mości, Rodziny Królewskiej, 

premiera oraz za władze krajowe i lokalne. Modlimy się o odnowienie 



małżeństwa i życia rodzinnego w Anglii i Walii oraz o powrót obydwu 

naszych narodów do Chrystusa i do naszych chrześcijańskich korzeni. 

W naszej modlitwie pragniemy oddać się w porękę Maryi z 

Walsingham, wierząc, że "kiedy Anglia wróci do Walsingham, 

Matka Boża wróci do Anglii". 

MODLITWA: Panie Boże, w tajemnicy Wcielenia Maryja poczęła 

Twojego Syna w swym Sercu, zanim jeszcze poczęła Go w swym łonie. 

I tak jak my, Twój lud pielgrzymi, radujemy się Jej opieką, tak samo 

spraw, abyśmy również przyjęli Jezusa do naszych serc i tym samym, 

tak jak Maryja, stali się świętym domem godnym Jego wiecznego 

zamieszkania. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen  

 

Ojcze Nasz…. Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu… 

Matko Boża z Walsingham, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Święty Edwardzie Wyznawco, módl się za nami. 

 

 

 

 


