
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 
 

Boże, Rządco i Panie narodów,  
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,  
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,  
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,  
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 
Wszechmogący wieczny Boże,  
wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom  
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,  
swoich pożytków zapomniawszy,  mogli służyć uczciwie. 
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,  rządy kraju naszego sprawujące,  
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym  
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 

Ochroń nasz naród od Złego 
 
O Ojcze, za przyczyną Twojego Syna uratuj nas od komunizmu. 
Ocal nas od dyktatury. Wybaw nasz naród od pogaństwa. 
Zachowaj nasze dzieci od krzywdy. Dopomóż nam ujrzeć Boże Światło.  
Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna. 
Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.  
Błagamy Ciebie, abyś zachował nasze narody wolne od prześladowań. 
Najdroższy Jezu, spójrz na nas z Miłosierdziem, 
nie zważając na to, jak bardzo Ciebie obrażamy. 
Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas Swoją Najdroższą Krwią. 
Wybaw nas z szatańskich sideł. 
Błagamy Cię, o drogi Boże, wkrocz i powstrzymaj zło, 
aby tym razem nie pochłonęło ono świata. Amen. 
 

O pokonanie zła w naszym kraju 
 

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną. 

Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas. 

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy 

jesteśmy otoczeni przez kłamstwa. 

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać 

wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen. 
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Wstęp:  

Przyjaciele napisali, - a są Ludzie to wspaniali. Bym modlitwę ja napisał, - o Papieżu w niej pomyślał. 

To modlitwa do Świętego, - Jana Pawła też naszego.  
A gdy tylko ja zaspałem,  - tą modlitwę usłyszałem. I choć się przez chwilę śniła, - była dla mnie 

bardzo miła. Ja jak mogłem, spamiętałem, - dla Rodaków zapisałem.  

Oto ona  - przed złem ma być to ochrona. 
  

 

 Modlitwa za Polskę do św. Papieża    Jana 

Pawła II 
 

  

Święty Janie Pawle II- gi  - wielkie Twoje są zasługi.  

Naród wiele Ci dziękuje, Twe odejście też żałuje. 

 

Tyś i zaczął Wielki Ruch, - prosząc by tu wstąpił Duch. 

Dobrze się zapowiadało, - ale coś się poplątało. 

 

Bo tu wielu w pewnej chwili, Twoje ścieżki pogubili. 
Inne drogi gdzieś obrali, Kraj do biedy dziś zapchali. 

 

Naród Polski więc bieduje - jest samotny, źle się czuje. 

 

Choć w Europie ,,przyjaciele” - Prostym daje to nie wiele. 

Dziś o rynkach wciąż się ,,gada”, - a Kraj ginie, Lud upada. 

 

Święty Janie Pawle II- gi, wykaz zła jest bardzo długi. 

Tobie Polska Ziemia droga - wstaw za Polskę się u Boga. 

 

Niech się na nas Bóg nie złości, nam potrzebny Duch Miłości. 

Zrób przed Bogiem ,,mały ruch”; jest potrzebny znany Duch. 

 
Tu Miłości nam brakuje - bez niej to się Naród psuje. 

Prócz miłości Cię prosimy, i gorąco się modlimy. 

 

Tutaj Rozum jest potrzebny, aby Kraj nasz już nie był biedny. 

Miłość, Rozum daj Biskupom; służą często złym ,,naukom”. 

 

Często ważna jest mamona - a ten Bliźni to już kona. 

Dziś bezdomny , ten z ulicy, dla tych z władzy się nie liczy. 

Matka z dziećmi , ta ze squota , politykom to hołota. 

To są Ludzie do kasacji - Biedny nie ma bytu racji. 

 

Ważny z władzy ten na górze; Biedak niechaj szybko umrze. 
 

Janie Pawle Cię prosimy, - i gorąco się modlimy. 

Byś się tam przed Bogiem wstawił, ,,Boży cud”, by Kraj naprawił. 

By złych z Rządu Bóg wyrzucił - co chcą władzy , by nawrócił. 

By Miłością ich oświecił  - obyś Ty to Bogu zlecił. 

 



Wszechświat Ziemię i co na Niej, co istnieje, Miłość daje. 

Miłość wszystko też buduje - gdy Jej nie ma, Świat się psuje. 

Gdy Jej nie ma dziecko płacze  - jak jest Miłość , jest inaczej. 

 

To najstarsza Praprzyczyna - Miłość wszystko też zaczyna. 

Nasz Przywódco , nasz Papieżu, nasz Duchowy też Żołnierzu. 

 
Tak o Polskę się modlimy; tylko tyle Cię prosimy. 

 

Miłość to jest broń skuteczna - a do tego też bezpieczna. 

Miłość także zło nawraca - Miłość to jest wielka praca. 

 

Miłość zawsze szczęście daje, Miłość nigdy nie ustaje. 

Miłość zawsze jest od Boga - jest z Miłością prosta droga. 

 

Krótka jest Jej i wymowa - najważniejsze są dwa słowa. 

Język prosty i Jej Znak - mówi: Nie albo Tak. 

 

Duch w Narodzie niespokojny - ale Naród nie chce wojny. 
Naród Polski chce pokoju - nie żyć w nędzy oraz znoju. 

Chce Ojczyzny ratowania - nie w niewolę oddawania. 

Obcym dziś Kraj jest uległy; chcemy by był niepodległy. 

 

Wszyscy Święci niech się wstawią - i od złego Polskę zbawią. 

Tą modlitwę zanosimy,  o nic więcej nie prosimy 

Zrób tam w Niebie ,,mały zamęt”...tyle tego . To już , amen. 
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