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MODLITWY LEGIONU MARYI

Modlitwy wstepne

K. W imie Ojca i Syna, i Ducha Swietego: Amen.
Przyjdz Duchu Swiety, napelnij serca Twych
wiernych i zapal w nich ogien Twojej milosci.
Zeslij Ducha Twego, a powstanie zycie.W. I odnowisz oblicze ziemi.
K. Módlmy sie. Boze, nasz Ojcze, Ty zeslales
Ducha Swietego na swój Kosciól, aby rozpo-
-czac gloszenie Ewangelü. Wylej i teraz dary
Twego Swietego Ducha na caly swiat, aby
poprzez serca wszystkich wiernych kontynuowal
swe dzielo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje beda glosic Twoja chwale.
K. Boze, wejrzyj ku wspomoieniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwala Ojcu i Synowi, i Duchowi Swietemu.
W. Jak byla na poczatku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.Teraz odmawia sie jedna z trzech czesci Rózanca:
radosna, bolesna lub chwalebna.
K. Witaj, Królowo,
W. Matko milosierdzia, zycie, slodyczy i nadziejo
nasza, witaj! Do Ciebie wolamy wygnancy, syno-wie Ewy; do Ciebie wzdychamy jeczac i placzacna tym lez padole. Przeto, Oredowniczko nasza, milosierne
Twoje oczy na nas zwróc, a Jezusa, blogoslawiony owoc zywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaz. O laskawa, o litosciwa, o slodka Panno Maryjo!

K. Módl sie za nami, swieta Boza Rodzicielko,
W. Abysmy sie stali godnymi obietnic Chrystu-sowych.
K. Módlmy sie. Boze, Twój Jednorodzony Syn, przez swoje zycie, smierc i zmartwychwstanie, wysluzyl nam wieczne zbawienie, spraw, abysmy rozwazajac te
tajemnice w Rózancu Najswietszej Maryi Panny, wedlug nich ksztaltowali swoje zycie i osiagneli to, co one obiecuja. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
K. Najswietsze Serce Jezusa,
W. Zmiluj sie nad nami.
K. Niepokalane Serce Maryi,
W. Módl sie za nami.
K. Swiety Józefie,
W. Módl sie za nami.
K. Swiety Janie Ewangelisto,
W. Módl sie za nanii.
K. Swiety Liidwiku Maria de Montfort,
W. Módl sie za nami.
K. W iinie nica i Syna, i Ducha âwietego.
W. Amen.

Katena Legionu

Antyfona. Kimze jest Ta, która swieci z wysokA jak zorza, piekna jak ksiezyc, jasniejaca jak stoke, grozna jak zbrojne zastepy?

K. Wielbi U dusza moja Pana
W. I raduje sie duch niój w Bogu,
Zbawicielu moim.
K. Bo wejrzal na unizenie swojej Sluzebnicy.
Oto bowiem odtad blogoslawit mnie beda
wszystkie pokolenia,
W. Gdyz wielkie rzeczy uczynif ini WszQchrnocny,
a Jego imie jest swiete.
K. Jego milosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy sie Go boja.
W. Okazas iiioc swego ramienia, rozproszyl
pyszniacych sie zamyslariii serc swoich,
K. Stracil wladców z troriu,
a wywyzszyl pokornych.
W. Glodnycli nasycil dobrami,
a bogatych z niczym odprawil.
K. Ujal sie za swoini sliiga, lzraelem,
poniny na swe milosierdzie.
W. Jak obiecal naszym ojcoin,
Abrahamowi i jego potori stwii na wieki.
K. Chwala Ojcu i Synowi,
i Duchowi Swjetemu.
W. Jak byla na poczatku, teraz i zawsze,
i na wield wieków. Amen.
Antyfona. Kimze jest Ta, która swieci z wysoka jak
zorza, piekna jak ksiezyc, jasniejaca jak slonce,
grozna jak zbrojne zastepy?

K. 0 Maryjo bez grzechu poczeta,
W. Modi sie za nami, którzy sie do Ciebie uciekamy.
K. Módlmy sie. Panie Jezu Chryste, Posredniku
nasz u Ojca, który Najswietsza Maryje Panne,
Matke swoja, dafies nani za Matke oraz
uczyniles Posredniczka miedzy nami i Toba,
spraw, aby kazdy, kto zwraca sie do Ciebie
z prosba o faske, otrzymafi wszystko za Jej
posrednictwem.

W. Amen.
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Modlitwy na zakonczenie

K. W imie Ojca i Syna, i Ducha Swietego.
W. Amen.
K. Pod Twoja obrone uciekamy sie, swieta boza
Rodzicielko, naszymi prosbanii racz nie gardzic
w potrzebach naszych, ale od wszelakich zlych
przygöd racz nas zawsze wybawiac, Panno
chwalebna i bfiogosfiawiona.
K. Niepokalanie Poczeta Posredniczko lask
lub inne wfasciwe dla danego prezydiuni wezwanie)
W. Módl sie za nami.
K. Swieci Michale i Gabrielu,
W. Módlcie sie za nami.
K. Zastepy Niebieskie,
Maryjny Legionie Aniolów,
W. Módlcie sie za nami.
K. Swiety Janie Chrzcicielu,
W. Módl sie za nami.
K. Swieci Piotrze i Pawle,
W. Módlcie sie za nami.
Panie, udziel nam wszystkim, którzy sluzymy pod sztandarem Maryi, tak wielkiej wiary w Ciebie i takiej ufnosci do Bogarodzicy, które moga zdobyc swiat dla
Ciebie.
Daj nam wiare zywa, rozpalona miloscia, abysmy umieli czynic wszystko z czystej milosci ku Tobie, a takze widziec Ciebie i sluzyc Tobie w naszych bliznich.
Daj nam silna, niewzruszona wiare, bysmy w niej wytrwali niezachwiani i mocni posród krzyzy, tru-dów i wszystkich niepowodzen, które niesie zycie.
Daj nam odwazna wiare, która bedzie nas przynaglala, abysmy bez ociagania podejmowali wielkie zadania dla Boga j dla ratowania dusz:
Daj nam taka wiare, która stanie sie Slupem Ognistym naszego Legionu. Niech ona jednoczy i zwarcie prowadzi naprzód nasz Legion oraz wszedzie zapala
ogien Bozej milosci. Niech oswieca pograzonych w ciemnosci i w mrokach smierci. Niech rozpala ozieblych i ozywia pozostajacych w smierci grzechu.
Daj nam wiare, która bedzie kierowac nasze kroki na, droge pokoju. Spraw, by nasz Legion, po wielkim zmaganiu tego zycia, bez zadnych strat, zrialail sie w
królestwie Twojej milosci i chwaly. Amen.

K. A dusze zmarlych legionistów i dusze wszystkich zmarlych wiernych, przez milosierdzie Boze, niech odpoczywaja w pokoju.
W. Amen.

K. W imie Ojca i Syna, i Ducha Swietego.
W Amen.Wydawca i wlasciciel: Concilium Legionis Mariae, Dublin, Ireland.
Druk: Kuria Metropolitalna Warszawska, 1996
Za zezwoleniem wladzy duchownej.


