
Modlitwa do Matki Bożej Oliwskiej 
(z nabożeństwa nowenny)
Za to, że jesteś tutaj z nami 
– dziękujemy Ci Matko
Za to, że wstawiasz się za nami 
Za to, że nas kochasz 
Za to, że dałaś nam Twojego Syna
Za to, że nas codziennie prowadzisz 
Za to, że radzisz nam w trudnych sprawach
Za to, że możemy zawsze Tobie ufać 
Za to, że nigdy nas nie opuszczasz 

W tej godzinie czuwania, z ufnością 
o Twoje matczyne pośrednictwo prosimy:
Pani nasza Oliwska – módl się za nami.
Matko, której ufamy
Matko zbliżająca nas do Boga
Płomieniu miłości rozpalający serca wygasłe
Ty, która wstawiasz się za nami u Boga 
Opiekunko powołań kapłańskich i zakonnych
Ty, która chadzasz z pątnikami do wejherowskich wzgórz 
Ty, która przygarniasz pod swój dach młode pary 
Opiekunko rodziców zatroskanych o swoje dzieci 
Matko nienarodzonych – módl się za nami
Ty, która uczysz nas strzec w sercach tego, co polskie

Módlmy się
Dobry i miłosierny Boże, za wstawiennictwem Matki Bożej Oliwskiej 
– Patronki Pielgrzymów, polecamy Twojej opiece nasze domy, rodziny 

i wszystko co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń 
w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. 

W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw abyśmy zawsze byli złączeni z 
Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA
Imprimatur, Gdańsk-Oliwa 4.12.2007 r.
Ks. dr Wiesław Lauer Wikariusz Generalny
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«O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, 
który łączysz nas z Bogiem!»

Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za 
rodzinę.(…) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za 

rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.(…) 
Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo 
również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać 

solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć 
z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi 
wzrastania dzieci. 

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, (…) 
z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi 

pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.

Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, 
rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na 
Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją 

na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii 
z liturgią, w kontekście codziennego życia.

Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

Jan Paweł II z Listu o Różańcu
Watykan, dnia 16 października 2002 roku

Akt zawierzenia dzieci w Modlitwie Różańcowej 
Gdańsk Oliwa 2006-12-08, Katedra

Niepokalana Dziewico Maryjo!  
Królowo Rodzin, Królowo Pokoju

Matko Boża Oliwska, która jesteś patronką rodziców modlących się za swoje 
dzieci -  obieramy Cię dziś, w dniu Twego Niepokalanego Poczęcia, patronką 
naszej różańcowej modlitwy rodziców w intencji dzieci i ufnie powierzamy Ci 

rozwój tego dzieła. Ty, Maryjo ukazujesz nam wzór miłości rodzicielskiej i jesteś 
najlepszą przewodniczką ku Jezusowi. 

Dziękując Bogu za dar rodzicielstwa, stajemy przed Tobą Maryjo  i przed Twoim 
Synem z tym wszystkim, co jest przedmiotem naszej troski, 

z naszymi radościami i kłopotami. Wierzymy, że w Jezusie my i nasze dzieci 
odnajdziemy pełnię swego powołania, a ta nasza modlitwa różańcowa  

i Twoje wstawiennictwo w tym dopomoże. 

Zawierzamy  Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach 
Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny  uproś 
u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie 
może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem 
swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, 

które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i  tej 
modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je 
do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój jaki 
niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło 

uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. AMEN

Data przystąpienia do Różańca rodziców  ............................................................

Patron Róży  .........................................................................................................

Tajemnica  w miesiącu przystąpienia ...................................................................

Imię i nazwisko rodzica  .......................................................................................
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