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W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Rozpoczynając tą modlitwę wykonajmy akt skruchy. W chwili ciszy przeproś 
Pana Boga za swoje grzechy.  

Panie Boże oddajemy Tobie wszystkie słabości i grzechy. Prosimy Cię 

zabierz je od nas. Przepraszamy cię za naszą słabość, ale wierzymy głęboko 

w Twoje miłosierdzie. Twoja miłość jest większa od naszych grzechów. 

Uwielbiamy Cię i błogosławimy, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen.  

MODLITWA DO MARYI ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY 

Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko która nigdy nie opuszczasz 

dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra 

Twoich umiłowanych Dzieci, a serce przepełniają Boża Miłość  

i nieskończone Miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne 

współczucia. Ty wiesz jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz jak te 

węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie 

zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. Nikt, 

nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej 

pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko 

Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość…(wymień w tym miejscu 

intencję, w której się modlisz) i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz 

mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, 

rozwiąż ją na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez Boga, 

umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, 

oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. 
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Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, prowadź, strzeż. Ty jesteś moja 

najpewniejsza ostoja. 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. 

Modlitwa na SIÓDMY DZIEŃ 

Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego 

węzła w moim życiu… (wymień w tym miejscu intencję, w której się 

modlisz) o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej 

władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego co od 

niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym Zbawcą, moim 

jedynym Panem. 

O Maryjo rozwiązująca więzy, zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które 

stały się przyczyną zniewolenia w moim życiu. Dzięki, Matko 

najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą Krew. 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. 

Jesteś chwałą Jeruzalem  i chlubą naszego narodu. 

Teraz odmów część różańca rozważając tajemnice, które Kościół przypisał 

dla danego dnia  


