O Matko Boża Sanecka
z
największą
ufnością
przychodzimy
dzisiaj
przed Twój święty Obraz - aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na swoje zasługi, - ani na swoje dobre
uczynki, - ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa
- i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.
- Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela - i na krew
Jego wylaną na krzyżu - dla naszego zbawienia. - Tenże
Syn Twój, umierając - dał nam Ciebie za Matkę, - czyż więc nie będziesz dla nas,
jak głosi Twój słodki tytuł; - Nieustającą Wspomożycielką? - Ciebie więc,
o Matko nasza, - przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, - przez
niewypowiedziane cierpienia Twego Serca - o Współodkupicielko błagamy
najgoręcej, - abyś wyprosiła nam u Syna Twego te łaski, - których tak bardzo
pragniemy - i tak bardzo potrzebujemy...
(chwila ciszy) …
- Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona,- jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz
pragnie - udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. - Ty wiesz, że skarby te
zostały złożone w Twoje Ręce - abyś je nam rozdzielała. - Wyjednaj nam przeto,
o Najłaskawsza Matko - u Serca Jezusa te łaski, - o które w tej nowennie
pokornie prosimy, - a my z radością wychwalać będziemy Twoje Miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.
Pieśń; Do Ciebie Matko Szafarko łask
O Matko nasza za niezliczone łaski i dobrodziejstwa, jakie wypraszasz dla nas
i dla wzywających Ciebie, pragniemy Ci podziękować słowami:

DZIĘKUJEMY CI MATKO BOŻA SANECKA
- za Twoją obecność w tym łaskami
słynącym naszym Wizerunku
- za Twoje Matczyne Serce
- za miłość Twą macierzyńską
- za miłosierdzie Twoje nad nami
- za pomoc w wychowaniu młodego

pokolenia
- za wysłuchanych w błaganiu
- za pocieszonych w strapieniu
- za dobroć Twą niezrównaną
- za chleb codzienny

Matko Najświętsza, Pani Sanecka! Wejrzyj na nas i napełnij serca nasze
nadzieją, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ucz nas Matko wypełniać
wolę Bożą. Usłysz nasze prośby i módl się za nami do Boga:
O MARYJO BŁAGAMY CIĘ
- abyś Ojcu Świętemu, Biskupom i Kapłanom dodawała mocy i światła
- abyś wojny, głód i wszelkie klęski od świata oddaliła
- abyś Ojczyznę naszą w wierności Bogu i Kościołowi zachowała
- o wzrost w dobrym dla dzieci i młodzieży
- o wierność w życiu małżeńskim i rodzinnym
- o ulgę w cierpieniu chorym i samotnym
- o nieustanną pomoc Twoją w każdej chwili naszego życia
Maryjo, z domu nazaretańskiego, wejrzyj na naszych biednych;
Maryjo, któraś pracowała i modliła się, naucz nas żyć po Bożemu;
Maryjo, któraś pielęgnowała Jezusa, daj męstwo naszym matkom;
Maryjo, któraś była wierna Bogu i Józefowi, napełnij miłością serca
małżonków i rodziców;
Maryjo, Wychowawczyni i Opiekunko, czuwaj nad rodzinami naszej parafii;
Maryjo, Matko Bolesna, pomagaj wypełniać wolę Bożą w codziennym życiu
naszym. Wołamy do Ciebie:
PRZEPRASZAMY CIĘ MATKO NASZA
- za brak zgodności między naszym postępowaniem a wyznawaną wiarą
- za brak poszanowania życia nienarodzonych dzieci
- za pijaństwo i rozwiązłość
- za brak wierności powołaniu życiowemu i stanowemu
- za brak religijnej atmosfery w naszych rodzinach
- za brak miłości wobec chorych, cierpiących i starszych
- za brak gorącej, ufnej modlitwy

K. Módl się za nami Matko Boża Sanecka
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych

Módlmy się;

Mario, Matko najlepsza
i nasza Pani Sanecka,
Twoje życzliwe spojrzenie
napełnia nasze serca
przedziwnym pokojem i radością.
Od wielu już lat wśród nas przebywasz.
Twoje przemożne orędownictwo u Syna,
a naszego Pana i Boga,
wyprasza obfitość łask
nie tylko dla poszczególnych osób,
ale dla rodzin i wspólnot,
i dla całej Parafii.
Pełni wdzięczności prosimy,
pozostań nadal wśród nas,
wspieraj i prowadź,
abyśmy nie ustali w drodze,
aż spotkamy się wszyscy razem,
przy wspólnym stole,
w domu naszego Ojca,
w jego Królestwie światłości i życia.
Amen.
POD TWOJĄ OBRONĘ …
św. Józefie – módl się za nami
św. Janie Pawle II – módl się za nami

wersja śpiewana:

Kapłan; Matko Sanecka, za nami wstawiaj się!
Wszyscy; Matko Sanecka, za nami wstawiaj się!
K; - Tyś Matką Jezusa Chrystusa,
W; - o Maryjo, błagamy Cię.
K;- Tyś chwałą Kościoła świętego,
W; - o Maryjo, błagamy Cię.
K; - Tyś wszystkich zbawionych radością,
W; - o Maryjo, błagamy Cię.
K; - Tyś ludu grzesznego ucieczką,
W; - o Maryjo, błagamy Cię.
K; - Przez Serce Twe Niepokalane,
W; - o Maryjo, błagamy Cię.
Wszyscy; Matko Sanecka, za nami wstawiaj się!
K; - Matko Odkupiciela,
W; - hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K; - Matko pięknej miłości,
W; - hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K; - Matko nienaruszona,
W; - hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K; - Matko Bożej mądrości,
W; - hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
K; - Matko nasza najświętsza,
W; - hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Wszyscy; Matko Sanecka, za nami wstawiaj się!
K. Módl się za nami Matko Boża Sanecka
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych
Módlmy się; Matko oczekiwanego macierzyństwa, Pani Sanecka dająca nowe życie
* Uczyń mi tę łaskę * bym mógł z wiarą zbliżyć się do Jezusa mojego Zbawiciela *
Niech pod Twoim ufnym spojrzeniem wypełni się moja nadzieja * by kiedyś razem
weselić się w niebie pełnią Twojej miłości.* Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

