NABOŻEŃSTWO
DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
PAPCZYŃSKIEGO
(I)
pieśń:

Witaj, ojcze Stanisławie (3 zwrotki; s. 226)
Modlitwa wstępna

Ufni w twoją przyczynę i przemożne zasługi,
polecamy się tobie, św. Stanisławie, prosząc
gorąco, byś wejrzał na nas, wzywających twej
pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które ci z całą ufnością przedstawiamy
i zapisz je głęboko w twym sercu, byśmy mogli
otrzymać to wszystko, o co przez wstawiennictwo twoje u Boga błagamy. Pozwól nam należeć do licznych twoich przyjaciół, których
ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy
mogli we wszystkich potrzebach naszych
znajdować w tobie ucieczkę. Bądź pomocą naszą i pociechą, i nie ustawaj nigdy w hojności
swojej opieki nad nami. A wśród przeróżnych
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łask i dobrodziejstw wyproś nam u tronu Bożego i tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy
się mogli dostać do nieba i tam, razem z Tobą,
wysławiać na wieki miłosierdzie Boże. Amen.
Prośby: (można wymienić prośby zanoszone przez wstawiennictwo św. Stanisława Papczyńskiego)

Modlitwa o szczególną łaskę za wstawiennictwem
świętego Stanisława Papczyńskiego

O Boże, Ojcze miłosierdzia, któryś w sercu
sługi Twego Stanisława wzbudził tak wielki
zapał w spełnianiu uczynków miłosierdzia
względem ciała i duszy, racz mi (nam) udzielić
za jego przyczyną i wstawiennictwem łaski…,
o którą Cię proszę (prosimy). Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Pieśń: Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności (1. zwr.;
s. 230)
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Litania do świętego Stanisława
od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo
zakonu marianów, módl się za nami.
Ojcze Stanisławie od Jezusa i Maryi,
Miłośniku Krzyża Chrystusowego,
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego,
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa
i wiarę,
Czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Uległy natchnieniom Ducha Świętego,
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi,
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia,
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki
Chrystusa,
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Mariański zakonodawco,
Apostole miłości Boga i bliźniego,
Mężu wielkiego zawierzenia,
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa,
Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie,
Sługo Bożego miłosierdzia,
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu,
Towarzyszu umierających na polu bitwy,
Troskliwy przyjacielu ubogich,
Apostole trzeźwości,
Mądry kierowniku w sprawach sumienia,
Mistrzu modlitwy i życia duchowego,
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego,
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości,
Orędowniku pokoju i pojednania,
Radości i chlubo polskiej ziemi,
Obrońco nowo poczętego życia,
Orędowniku u Boga,
Pewny przewodniku do domu Ojca,
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Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną
Dziewicą w niebie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Oto sługa wierny i roztropny.
W.: Którego Pan obdarzył chwałą.
K.:

Boże, Ty powołałeś Twego sługę
Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci
Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości,
pełniąc uczynki miłosierdzia i tak oddawali
Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Módlmy się:

Pieśń:
s. 230)

Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności

(2. zwr.;
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Prośby i błagania

Dziękując za dar wyniesienia na ołtarze
św. Stanisława Papczyńskiego, skierujmy do
wszechmogącego Boga nasze prośby i błagania:
1. Panie Boże, który powołałeś sługę Twego,
św. Stanisława, do założenia zakonu ku
czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, dozwól,
abyśmy podjęli trud naśladowania Jego pracy i abyśmy cieszyli się Jego wstawiennictwem u Ciebie w niebie.
Ciebie prosimy…
2. O Jezu, który w słudze Twoim św. Stanisławie dałeś nam wzór czci Niepokalanej Twej
Matki Maryi, daj nam za jego przykładem
siłę do naśladowania Jej cnót.
Ciebie prosimy…
3. Duchu Święty, który jesteś natchnieniem
pasterzy Kościoła, naucz nas za przykładem sługi Twego św. Stanisława gorliwie
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wspomagać ich w głoszeniu Ewangelii
wszystkim narodom.
Ciebie prosimy…
4. Boże, Sędzio sprawiedliwy, który serce sługi Twego św. Stanisława napełniłeś miłością
ku duszom cierpiącym w czyśćcu, udziel
nam gorliwości do wspomagania zmarłych:
modlitwą, pokutą i ofiarą całego życia.
Ciebie prosimy…
5. Boże, który nikogo nie odrzucasz od Twego miłosierdzia, pozwól nam pełnić dzieła
miłosierdzia oraz daj nam łaskę wzrastania
w świętości na Twoją chwałę i chlubę Kościoła świętego.
Ciebie prosimy…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Pieśń: Ojcze Stanisławie, patronie nasz
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