
Modlitwa o rozeznanie powołania 

Boże, przenikasz i znasz mnie. 

Stworzyłeś mnie dla szczęścia, 

Pomóż mi je odnaleźć. 

Ukaż mi moją drogę życia. 

Spraw, abym wybrała to, 

Co dla mnie zamierzyłeś 

Jeszcze w łonie mej matki. 

Chcę być Tobie posłuszna we wszystkim. 

Pójdę, gdzie mnie poślesz. 

Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz 

I chcesz mojego dobra. 

Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. 

 

Amen. 

 

Poślij mi Panie Anioła dobrych myśli, co Twoim światłem rozjaśni drogę mojego życiowego wyboru. 
Dotknij Swoją mocą pomieszany "krzykiem świata" labirynt mojej duszy. Dodaj sił by ogarnąć rytm 
własnego ciała, w którym tętni niebo i ziemia. Naznacz błogosławieństwem moje pragnienia i pomóż 
je poukładać w świetle Ewangelii. Ty, który mnie przenikasz i znasz doskonale, daj mi rozpoznać Twój 
odwieczny plan wobec mojego życia. Niech Twoja święta wola wypełni się we mnie. Amen. 

Przedwiecznego. Amen. 

 

Modlitwa o dobrego męża 

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do 
Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, 
że sama Najświętsza Maryja Panna - Matka Boża, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i 
wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, 
wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć 
rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, 
miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen. 

 

 

 



Modlitwa o dobrą żonę 

 

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi! Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym 
małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. 
Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o 
szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje 
serce i złączyć się z nią mocą łaski sakramentu małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, 
pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłów 
Przedwiecznego. Amen. 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. 

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

 

Święta Maryjo, Matko Boża i Pani Zgromadzenia, módl się za nami. 

Błogosławiona Mario Angelo, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej, 

Roztropna Dziewico, zrodzona na polskiej ziemi, 

Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę, 

Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy, 

Mądra wychowawczyni młodych pokoleń, 

Doskonała mistrzyni życia wewnętrznego, 

Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej, 

Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości franciszkańskiej, 

Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego, 

Żarliwa adoratorko Najświętszego Sakramentu, 

Niestrudzona służebnico Niepokalanego Serca Maryi, 

Pełna pokoju i wierności w najtrudniejszych sytuacjach, 

Heroicznie znosząca długoletnie cierpienia, 

Oddana pokucie za grzechy bliźnich i świata, 

Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz, 



 

Błogosławiona Mario Angelo, której Bóg dał zrozumienie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia, 

Błogosławiona Mario Angelo, która w cierpieniu umiałaś uwielbiać i miłować wolę Bożą, 

Błogosławiona Mario Angelo, którą Pan doświadczył ciemnością duchowej nocy, 

Błogosławiona Mario Angelo, ogarniająca modlitwą, pokutą i ofiarą sprawy Kościoła, 

Błogosławiona Mario Angelo, która do chwały ołtarzy doszłaś przez krzyż i przeciwności, 

Łaskę naśladowania Chrystusa ubogiego, uproś nam Matko (Angelo). 

Żywą wiarę, 

Czystą miłość Bożą, 

Wytrwałość w trudnościach i cierpieniu, 

Ducha pokory, 

Ochotne poddanie się woli Bożej, 

Umiłowanie modlitwy, 

Gorliwość apostolską, 

Nadprzyrodzone spojrzenie na wszystko i wszystkich, 

Ducha bezgranicznego poświęcenia chorym i potrzebującym, 

Miłość i służebną postawę wobec Kościoła Chrystusowego, 

Liczne i ofiarne powołania do Twego Zgromadzenia, 

Ojczyźnie naszej pokój i sprawiedliwość, 

 

Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim, 

Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym, 

Abyśmy przez cierpienia dojrzewali do Królestwa Bożego, 

Abyśmy życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem zasłużyli na chwałę wieczną, 

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! 

P. Błogosławieni miłosierni. 

W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Módlmy się: 



Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by 
mogła wiernie spełniać Twoją wolę, spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością 
szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Marii Angeli Truszkowskiej 

Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy, 

że obdarowałeś nas błogosławioną Marią Angelą, 

która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu, 

i dla Twej miłości służyła bliźnim. Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski…, 

o którą z ufnością proszę, przez Chrystusa naszego Pana. Amen. 

 

Koronka do Błogosławionej Marii Angeli 

+ Znak krzyża 

Rozpocznij wezwaniem: 

Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu. 

Odmów trzy Zdrowaś Maryjo prosząc o dar wiary, nadziei i miłości. 

Wzbudź intencję. 

Proś bł. Marię Angelę o wstawiennictwo w wybranej przez Ciebie intencji odmawiając: 

Błogosławiona Mario Angelo, módl się za nami. (10 x) 

Zakończ odmówieniem Ojcze nasz. 

+ Znak krzyża 

za zezwoleniem władzy duchownej 

archidiecezji Chicago 

18 kwietnia 2003r. 

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Honorata o dobry wybór życiowego powołania 

Błogosławiony Honoracie, Ty na modlitwie przed Bogiem, wytrwale szukałeś woli Bożej, aby ją 
wypełnić w doskonałej miłości. Tym, którzy przychodzili do Ciebie po rady jasno wytyczałeś drogę 
życiowego powołania. Proszę Cię, wstaw się za mną u Boga, abym mógł rozpoznać i odważnie podjąć 
to, czego Bóg oczekuje ode mnie.  

– Amen. 

 

 

Litania do św. Franciszka 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson; 



Chryste usłysz 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; 

Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami; 

Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi, módl się za nami; 

Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej; 

Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa; 

Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej; 

Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych; 

Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony; 

Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony; 

Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą; 

Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony; 

Święty Franciszku, miłujący pokorę; 

Święty Franciszku, wzorze pokuty; 

Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa; 

Święty Franciszku, krysztale czystości; 

Święty Franciszku, dobrami świata gardzący; 

Święty Franciszku, patriarcho ubogich; 

Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych; 

Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów; 

Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla; 

Święty Franciszku, pogromco szatana; 

Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego; 

Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej; 

Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro; 

Święty Franciszku, zwycięzco złości świata; 

Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich; 

Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących; 



Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy; 

Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga; 

Święty Franciszku, święty nasz Ojcze; 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; 

przepuść nam Panie; 

wysłuchaj nas Panie; 

zmiłuj się nad nami. 

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku; 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: 

Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego 
Franciszka, daj nam prosimy, łaskę twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe 
nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

Litania do Matki Bożej 

Kyrie eleison. 

Chryste eleison. Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże 

Duchu Święty, Boże 

Święta Trójco, jedyny Boże 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko 

Święta Panno nad pannami 

Matko Chrystusowa 

Matko Kościoła 

Matko łaski Bożej 

Matko nieskalana 

Matko najczystsza 



Matko dziewicza 

Matko nienaruszona 

Matko najmilsza 

Matko przedziwna 

Matko dobrej rady 

Matko Stworzyciela 

Matko Zbawiciela 

Panno roztropna 

Panno czcigodna 

Panno wsławiona 

Panno można 

Panno łaskawa 

Panno wierna 

Zwierciadło sprawiedliwości 

Stolico mądrości 

Przyczyno naszej radości 

Przybytku Ducha Świętego 

Przybytku chwalebny 

Przybytku sławny pobożności 

Różo duchowna 

Wieżo Dawidowa 

Wieżo z kości słoniowej 

Domie złoty 

Arko przymierza 

Bramo Niebieska 

Gwiazdo zaranna 

Uzdrowienie chorych 

Ucieczko grzesznych 

Pocieszycielko strapionych 

Wspomożenie wiernych 

Królowo Aniołów 



Królowo Patriarchów 

Królowo Proroków 

Królowo Apostołów 

Królowo Męczenników 

Królowo Wyznawców 

Królowo Dziewic 

Królowo wszystkich Świętych 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta 

Królowo wniebowzięta 

Królowo różańca świętego 

Królowo rodzin 

Królowo pokoju 

Królowo Polski 

 

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. 

 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i 
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i 
obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z 
Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. 

 

 

 


