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Informacja dla Zastępowego: 

Masz przed sobą prawie gotowy konspekt. Dlaczego „prawie”? Gotowy on będzie tylko wtedy, gdy 

się do niego dobrze przygotujesz. Musisz przejść przez to spotkanie samodzielnie i rozwiać wszystkie 

swoje wątpliwości (jeżeli takowe masz) poprzez wcześniejsze zgłębienie tematu, wyszukanie tych 

informacji, które Cię nurtują i które wydają Ci się potrzebne. Raz przeczytany konspekt nie jest 

gwarancją udanego spotkania. Pamiętaj, aby Pan Bóg mógł przez Ciebie działać, musi mieć jakieś 

podstawy, bazę w postaci Twojego przygotowania. 

Powodzenia KSM-owiczu! 

 

Maryja - droga do zbawienia 

czas ok. 1,5 h 

Cele: 

 poznanie Maryi jako wzoru w dążeniu do Boga 

 przedstawienie Maryi jako Matki Kościoła, posłanej by nam pomóc dojść do Jezusa 

 wzbudzenie potrzeby wstawiennictwa Maryi  

Materiały: 

 Paczka zapałek 

 Gwóźdź 

 Plakaty, markery 

 Ścieżka śladów złożona z połączonych plakatów (ok. 3 m) 

 Wydrukowane załączniki 

 

Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Widzieć: 

1. Zastępowy zaczyna spotkanie wprowadzając, że nasze życie można porównać do drogi ku 

zbawieniu; znamy jej cel, ale czego jeszcze potrzebujemy, albo co może nam pomóc w tej 

drodze, czego potrzebujemy wyruszając w podróż? (→ luźne pytanie do uczestników, dajemy 

szansę wszystkim rzucić jakiś pomysł np. wyznaczonej trasy, spakowanego plecaka, mapy itd. 

Dobrze żeby padła odpowiedź, że towarzysz może nam pomóc.)  

 Zastępowy pyta, czy uczestnicy chcieliby pojechać sami na wakacje (może ktoś był, 

czego mu brakowało)? 
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  Dlaczego lepiej jechać z towarzyszem? (ciekawiej, raźniej, zawsze można liczyć na 

pomoc drugiej osoby, więcej pomysłów na spędzenie czasu, więcej umiejętności 

potrzebnych w podróży, bezpieczniej, trudniej się zgubić itd.) 

 Jakie cechy powinien mieć dobry towarzysz podróży? (odpowiedzialny, pomocny,  

ciekawy świata, zaufany, lojalny, wytrwały, ciekawy, zna cel podróży, daje poczucie 

bezpieczeństwa) → zapisujemy te cechy na połowie plakatu, tak jak tu: 

Cechy dobrego towarzysza podróży:  

- odpowiedzialny 

- pomocny 

- ciekawy świata 

- zaufany 

- lojalny 

- wytrwały 

- znający cel podróży 

- dobry przewodnik 

 

2. Zastępowy wyjmuje z pudełka zapałkę i prosi uczestników spotkania o wymienienie jak 

największej ilości jej zastosowań (zapalenie świeczki, rozpalenie ogniska, podtrzymanie 

powieki, wyczyszczenie trudno dostępnego miejsca itd.). Podsumowujemy, że jedna mała 

zapałka „może” naprawdę wiele. Następnie łamie ją, by pokazać, że nie jest trudno ją złamać, 

potem wyjmuje  dużo więcej zapałek w kupkę i próbuje je złamać- teraz dużo trudniej to 

robić. Konkluzja: nawet najtrwalszego człowieka można „złamać” i dużo łatwiej działać we 

wspólnocie takiej jak KSM,  dobrze jest mieć na kim się podeprzeć. Wśród zapałek dodajemy 

gwóźdź, okazuje się, że takiej kępki nie jesteśmy w stanie złamać. 

 

3. Pytanie do uczestników- jak myślą kogo może symbolizować gwóźdź w zapałkach, kto jest 

naszym towarzyszem w drodze do zbawienia, jest jednym z nas, ale ma niezwykłą siłę- 

ważne, aby zastępowy naprowadził na właściwą odpowiedź. Kogo nie da się złamać, na kim 

możemy się podpierać? Zastępowy prosi, aby zamiast oczywiście odpowiadać, każdy po kolei 

powiedział taką podpowiedź - cechę w stylu: 

- ta osoba jest naprawdę cierpliwa 

- jej atrybutem jest różaniec 

- jest królową Polski 

- jej ulubionym kolorem jest niebieski 

- nazywana jest zwierciadłem sprawiedliwości  

(po każdej odpowiedzi zastępowy komentuje, czy podpowiedź jest właściwa!) 

Podsumowanie, że oczywiście chodzi o Maryję. 
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Wskazówka dla zastępowego: to zadanie można uczestnikom wytłumaczyć korzystając 

z analogii do św. Mikołaja. Gdyby chodziło o niego to cechy mogłyby brzmieć: 

- przynosi prezenty pod choinkę 

- nosi czerwony strój 

- występuje w reklamach Coca Coli 

- jeździ saniami 

- przychodzi 24 grudnia 

Oceniać 

1. Czas , pokazać Maryję w „akcji”, Odczytanie fragmentów Pisma Świętego. Zastępowy prosi, 

by uczestnicy skupili się przede wszystkim na cechach Maryi. Wyłapane cechy Maryi 

dopisujemy do drugiej części plakatu. 

 Łk 1, 26 – 38 

Komentarz: Maryja wyraża swoją zgodę by urodzić Jezusa, który zbawi świat. Sama 

ufa Aniołowi oraz jest wybraną i zaufaną przez Boga. cechy: odpowiedzialna – 

odrzuca swoją wygodę, reputację dla większego dobra, wie po co to robi (zbawienie 

świata)- zna cel, praktyczna- zadaje konkretne pytania, „żądna przygód”- podejmuje 

się misji, godna zaufania- zaufał jej sam Bóg.  

 Łk 1, 39 – 45 

Komentarz: Maryja uwierzyła jako pierwsza, ma Boga w sobie i przynosi radosną 

nowinę dalej. Jest w drodze idzie do św. Elżbiety głosić dobrą nowiną. Maryja jest 

pierwszą apostołką, która idzie do konkretnej osoby bo sama uwierzyła i teraz 

przekazuje wiarę dalej. Dla nas jest ona przykładem, bo też powinniśmy dzielić się 

naszą wiarą. Jest dla nas wsparciem, idzie w długą drogę po to, by pomóc drugiej 

osobie. 

 Łk 1, 46 – 56 

Komentarz: pieśń Maryi jest wyznaniem wiary w dobroć i miłosierdzie Boga. Cechy: 

zaufanie, uwielbienie Boga, Maryja zostaje u Elżbiety 3 miesiące, obie spodziewają 

się dziecka, na pewno dużo ze sobą rozmawiają, radzą się, spędzają wspólnie 

ciekawie czas, jest im razem raźniej bezpieczniej przeżywać te wyjątkowe chwile. 
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Kiedy dopiszemy już cechy Maryi do drugiej części plakatu dopasowujemy je do 

pierwszej części- cech dobrego towarzysza podróży. 

Cechy dobrego towarzysza podróży: Cechy Maryi: 

- odpowiedzialny 

- pomocny 

- ciekawy świata 

- zaufany 

- lojalny 

- wytrwały 

- ciekawa osobowość 

- znający cel podróży 

- dobry przewodnik 

- odpowiedzialna  

- zna cel 

- praktyczna 

- zaradna 

- godna zaufania 

- ciekawa osobowość 

- godna zaufania 

- pomocna 

-… 

 

Konkluzja: Maryja jest idealnym towarzyszem w drodze do zbawienia, Bóg dał nam ją 

by była dla nas wsparciem. 

2. Droga z Maryją 

Zastępowy prosi o odczytanie załącznika nr 2- opowiadanie o śladach. Po czym łączy 

uczestników w dwie grupy. Przed nimi quiz dot. wiedzy o życiu i kulcie Maryi. Punktami do 

zdobycia za poprawne odpowiedzi są ślady- wskazówki. 

Zastępowy wyznacza teren o długości ok. 3 m, START – META wyznaczając drogę z białych 

kartek (w razie braku możliwości ułożenia trasy, zastępowy może dać każdej grupie kartkę na 

której będą rysować stópki). Po dobrze udzielonej odpowiedzi, zawodnik odrysowuje swoją 

stopę i wpisuje w środek wskazówkę podaną przez zastępowego (różaniec, litanie, cudowny 

obraz, nabożeństwo fatimskie itd.). Wygrywa drużyna, która stworzy dłuższą ścieżkę (lub 

więcej narysowanych stópek). 

INSTRUKCJA : 

1. Zastępowy dzieli oddział/koło na dwie grupy (grają najpierw pierwsza, potem druga) 

2. Celem gry jest stworzenie jak najdłuższej ścieżki śladów 

3. Zastępowy zadaje pytanie 

4. Każdy z uczestników odpowiada po kolei (jak odpowie ostatni, to od początku) 

5. Po dobrze udzielonej odpowiedzi uczestnik odrysowuje swoją stopę (lub rysuje stópkę) na 

ścieżce i wkleja punkt od zastępowego (stopy jedna za drugą, formujące ścieżkę) 

Ścieżka ma wyglądać mniej więcej tak: 

 

 

 

 

Komentarz: Maryja może nam bardzo po móc w drodze do Boga, wstawia się za nami jest 

ucieczką grzesznikiem. Dokonało się wiele cudów za jej wstawiennictwem. 

różaniec obraz nabożeństwo cuda litania 
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Działać 

1. Zastępowy rozdaje kartki oraz wydrukowaną litanie loretańską do NMP (zał. 5) i prosi, aby 

każdy  wybrał sobie jedno wezwanie – z dopiskiem módl się za nami. Uczestnicy spotkania 

odrysowują swoją stopę na kartce, wycinają i piszą wybrane wezwanie. Następnie zastępowy 

pyta dlaczego wybrali właśnie to wezwanie? I zachęca żeby przez cały następny dzień nim 

żyli, ustawili stópkę w takim miejscu, aby ją widzieć i móc cały dzień rozważać wybrane 

wezwanie. 

 

Modlitwa na zakończenie spotkania 
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Załącznik 1 

Łk 1, 26-56 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię 

Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».  Ona 

zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 

Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 

da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 

nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna 

Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 

niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica 

Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.  

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] 

Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 

Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i 

powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 

łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego 

pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim 

łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».  

Wtedy Maryja rzekła:  

«Wielbi dusza moja Pana,  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.  

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,  

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.  

Święte jest Jego imię -  

a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.  

On przejawia moc ramienia swego,  

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.  

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.  

Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.  

Ujął się za sługą swoim, Izraelem,  

pomny na miłosierdzie swoje -  

jak przyobiecał naszym ojcom -  

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».  

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.  
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Załącznik 2  

„Ślady”- Bruno Ferrero 

Pewnej nocy miałem cudowny sen. Zobaczyłem długą drogę, która z ziemi pięła się ku górze, 

by zginąć pośród chmur, kierując się ku niebu. Nie była to jednak droga wygodna. Co więcej 

pełna była przeszkód, usiana zardzewiałymi gwoźdźmi, ostrymi i tnącymi kamieniami, kawałkami 

szkła. Ludzie wędrowali tą drogą boso. Gwoździe wbijały się w ciało, wielu miało zakrwawione 

stopy. Mimo tego nie rezygnowali, chcieli dojść do nieba. Każdy krok wywoływał cierpienie. 

Wędrówka była powolna i trudna. 

     Potem w moim śnie ujrzałem Jezusa, który szedł naprzód. On również szedł boso. Szedł 

wolno, ale zdecydowanie. Ani razu nie zranił sobie stopy. Jezus szedł i szedł. Wreszcie dotarł do 

nieba i tam usiadł na wielkim, złocistym tronie. Spoglądał w dół, obserwując tych, którzy 

usiłowali wejść. Spojrzeniem i gestami zachęcał ich. Zaraz po Nim szła również Maryja, Jego 

Matka. Maryja szła jeszcze szybciej niż Jezus. Wiecie, dlaczego? Stawiała swe stopy na śladach 

pozostawionych przez Jezusa. Szybko dotarła, więc do Syna, który posadził Ją na wielkim fotelu, 

po swej prawej stronie. Maryja również zaczęła dodawać otuchy tym, którzy wspinali się 

i zachęcała ich, by szli po śladach, zostawionych przez Jezusa, tak jak sama to zrobiła. 

Ludzie rozsądni tak właśnie postępowali i szybko posuwali się ku niebu. Inni skarżyli się na rany, 

często zatrzymywali się, czasami rezygnowali zupełnie i upadali na brzegu drogi, zwyciężeni 

przez smutek. 
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Załącznik 3 

Quiz o Maryi 

1. Od jakiego miasta bierze swoją nazwę Litania Loretańska – Loreto 

2. Jakie imiona nosili rodzice Maryi – Joachim i Anna 

3. Jak miał na imię anioł, który nawiedził Maryję – Gabriel 

4. Jaka miejscowość byłą rodzinnym miastem Maryi – Nazaret 

5. Co odpowiedziała Maryja na słowa Anioła Gabriela  -  „Oto ja służebnica Pańska, niech mi 

się stanie według słowa twego” 

6. Z jakiego rodu pochodził Józef, którego opiece Bóg powierzył Maryję? – Z rodu Dawida 

7. Dokąd anioł Pański nakazał we śnie Józefowi uciekać wraz z Maryją i Dzieciątkiem? 

 - Do Egiptu 

8. Jakimi słowami zwrócił się Jezus do Maryi i św. Jana stojących pod krzyżem?  

- „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. 

9. Kiedy po raz ostatni Pismo Święte mówi o Maryi? - gdy modliła się z apostołami po 

wniebowstąpieniu Jezusa 

10. Jaką uroczystość obchodzi Kościół 8 grudnia, dziewięć miesięcy przed świętem 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny? - Niepokalanego Poczęcia NMP 

11. Jaką uroczystość maryjną obchodzimy dnia 1 stycznia? - Świętej Bożej Rodzicielki 

12. W okresie Adwentu odprawiane są codziennie wczesnym rankiem msze ku czci 

Najświętszej Maryi Panny jak się nazywają? – Roraty 

13. Jak nazywa się najsłynniejsze miejsce kultu maryjnego w Polsce, czczone także na 

świecie, do którego w 1384 roku książę Władysław Opolczyk sprowadził obraz Matki 

Bożej? – Jasna Góra (Częstochowa) 

14. Która spośród polskich pieśni maryjnych jest najstarsza? a) Bogurodzica b) Zdrowaś 

Maryjo, Bogarodzico c) Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo – a) Bogurodzica 

15. Jakie pamiętne wydarzenie miało 23.Pasterz Mikołaj Sikatka był w 1850 roku 

świadkiem objawienia Maryi w pobliżu pewnej miejscowości. Ponad sto pięćdziesiąt lat 

później poświęcona tu została największa w Polsce bazylika. Jaka to miejscowość? a) 

Wiktorówki b) Licheń c) Matemblewo – b) Licheń 

16. Jakiego koloru jest flaga maryjna? – biało-niebieska 

17. Komu objawiła się Najświętsza Maryja Panna w 1917 roku w małym portugalskim 

miasteczku Fatima? - trójce pastuszków (Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji) 

18. Ile tajemnic powierzyła pastuszkom Matka Boża z Fatimy? – trzy 

19. Ile tajemnic Różańca świętego rozważamy, modląc się za pośrednictwem Maryi? – 20 

20. Wymień kolejne części Różańca świętego? - radosna, światła, bolesna i chwalebna 

21. W jakim mieście w kaplicy w Ostrej Bramie znajduje się otoczony wielką czcią obraz 

Matki Bożej– Matki Miłosierdzia? – W Wilnie 

22. Gdzie Jan Paweł II ofiarował jako wotum kulę, która ugodziła go podczas zamachu na 

jego życie? - Kula została umieszczona w koronie Matki Bożej Fatimskiej. 
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23. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w tradycji ludowej nosi też nazwę 

związaną ze zwyczajem święcenia w tym dniu kłosów, ziół i kwiatów. Jak zwie się ta 

uroczystość? – Matki Boskiej Zielnej 

24. Które ze świąt zostało ustanowione dla Polski na prośbę polskich biskupów przez Piusa 

XI w 1924 roku i obchodzone jest w dzień rocznicy Konstytucji 3 Maja? - Matki Bożej 

Królowej Korony Polskiej 

25. Który z dni tygodnia poświęcony jest w Kościele szczególnie Matce Bożej? – Sobota 

26. Jak nazywają się modlitwy śpiewane ku czci Najświętszej Maryi Panny, układem 

przypominające modlitwy brewiarzowe – siedem godzin kanonicznych: jutrznia, pryma, 

tercja, seksta, nona, nieszpory, kompleta? – Godzinki 

27. Komu w kulturze ludowej poświęcony jest dzień 2 lutego? - Matce Bożej Gromnicznej 

28. Który miesiąc poświęcony jest modlitwie różańcowej? – Październik 

29. Jak brzmi dalszy ciąg pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”? - Ty za nami 

przemów słowo, Maryjo 

30. Podaj kolejność tajemnic radosnych Różańca świętego: a) Narodzenie, Ofiarowanie, 

Znalezienie, Zwiastowanie, Nawiedzenie b) Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, 

Ofiarowanie, Znalezienie c) Ofiarowanie, Znalezienie, Zwiastowanie, Nawiedzenie, 

Narodzenie – b) 

31. Jak brzmi nazwa części Różańca świętego ustanowionej przez Ojca Świętego Jana 

Pawła II? – tajemnice światła 

32. „Jezus spotyka swoją matkę” – która to stacja rozważań drogi krzyżowej? – Czwarta 

33. Kogo przedstawia słynna Pieta watykańska – wspaniała rzeźba Michała Anioła? - Maryję 

trzymającą na kolanach Jezusa zdjętego z krzyża 

34. Jak brzmiało motto pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II będące wyrazem jego 

zawierzenia Maryi? - Totus Tuus (Cały Twój) 

35. Jakie imię żeńskie nawiązuje do wizerunku Matki Bożej Bolesnej? – Dolores 

36. Czy istnieje wizerunek Matki Boskiej Rozwiązującej Węzły? – Tak 
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Załącznik 4 

 

Punkty do wycięcia 

 

Litania Loretańska Różaniec 

Nabożeństwo majowe Cuda za wstawiennictwem Maryi 

Roraty Cudowny obraz Czarnej Madonny 

Godzinki Zawierzenie się NMP 

Litania do Maryi Matki Karmelu Pod Twą obronę 

Litania do Maryi Matki Kościoła Anioł Pański 

Nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca Akt osobistego oddania się Matce Bożej 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi Zdrowaś Maryjo 

 

Litania Loretańska Różaniec 

Nabożeństwo majowe Cuda za wstawiennictwem Maryi 

Roraty Cudowny obraz Czarnej Madonny 

Godzinki Zawierzenie się NMP 

Litania do Maryi Matki Karmelu Pod Twą obronę 

Litania do Maryi Matki Kościoła Anioł Pański 

Nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca Akt osobistego oddania się Matce Bożej 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi Zdrowaś Maryjo 
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Załącznik 5 

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, módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 

Święta Panno nad pannami, módl się za nami. 

Matko Chrystusowa, módl się za nami. 

Matko Kościoła, módl się za nami. 

Matko łaski Bożej, módl się za nami. 

Matko Miłosierdzia, módl się za nami. 

Matko nieskalana, módl się za nami. 

Matko najczystsza, módl się za nami. 

Matko dziewicza, módl się za nami. 

Matko nienaruszona, módl się za nami. 

Matko najmilsza, módl się za nami. 

Matko przedziwna, módl się za nami. 

Matko dobrej rady, módl się za nami. 

Matko Stworzyciela, módl się za nami. 

Matko Zbawiciela, módl się za nami. 

Panno roztropna, módl się za nami. 

Panno czcigodna, módl się za nami. 

Panno wsławiona, módl się za nami. 

Panno można, módl się za nami. 

Panno łaskawa, módl się za nami. 

Panno wierna, módl się za nami. 

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. 

Stolico mądrości, módl się za nami. 

Przyczyno naszej radości, módl się za nami. 

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. 

Przybytku chwalebny, módl się za nami. 

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. 

Różo duchowna, módl się za nami. 

Wieżo Dawidowa, módl się za nami. 

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. 

Domie złoty, módl się za nami. 

Arko przymierza, módl się za nami. 

Bramo niebieska, módl się za nami. 

Gwiazdo zaranna, módl się za nami. 

Uzdrowienie chorych, módl się za nami. 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami. 

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. 

Wspomożenie wiernych, módl się za nami. 

Królowo Aniołów, módl się za nami. 

Królowo Patriarchów, módl się za nami. 

Królowo Proroków, módl się za nami. 

Królowo Apostołów, módl się za nami. 
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Królowo Męczenników, módl się za nami. 

Królowo Wyznawców, módl się za nami. 

Królowo Dziewic, módl się za nami. 

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami. 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. 

Królowo wniebowzięta, módl się za nami. 

Królowo różańca świętego, módl się za nami. 

Królowo rodzin, módl się za nami. 

Królowo pokoju, módl się za nami. 

Królowo Polski, 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, Święta Boża Rodzicielko. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

 


