
Dnia 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego miała się 

odbyć podniosła beatyfikacja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 

„ Ta beatyfikacja – powiedział ks. kard. Kazimierz Nycz – jest wyczekiwana przez 

Polaków przez 40 lat”. 

Jednak stało się  inaczej. 

Jak już wiemy „mały wirusik z posad ruszył świat” i dziś do niej nie doszło!!! 

Zatem w tym zawieszeniu i oczekiwaniu, módlmy się do naszego nowego 

Patrona i Orędownika o ustanie tej niszczącej ciała i dusze epidemii 

koronawirusa  i o mądrych i wielkich ludzi  -  nowych Proroków  -  dla Kościoła  i 

naszej umiłowanej Ojczyzny. 

 

 

Modlitwa do ks. kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego   

 

Pan dał Ci życie, wiarę, nadzieję, 

dał miłość Boga i człowieka. 

Dał wiedzę, mądrość i wiele darów, 

byś był Prymasem Tysiąclecia. 

Twoja postawa, wewnętrzna siła,  

Kościół i Polskę  o c a l ł a. 

Księże Prymasie, Ojcze, Pasterzu, 

bądź z nami w życiu, książce,  pacierzu. 

Bądź w tym co  dobre, broń nas od złego, 

prowadź do Boga i szczęścia wiecznego. 

Nasz dobry Ojcze, módl się za nami, 



Orędownikiem bądź nam u Boga. 

Uproś nam wiarę, jaką Ty miałeś 

i miłość, która wszystko pokona. 

Bądź przy Rządzących, Nauczających, 

potrzebujących, pomoc niosących. 

Bądź przy wytrwałych, chorych i słabych, 

przy tych , co sami nie dają rady. 

Bądź z nami zawsze, bądź z nami wszędzie 

i Twoja siła, niech naszą będzie. 

Mód się za nami do Naszej Matki, 

by ocaliła poczęte dziatki. 

Aby chroniła młodzież i dzieci, 

WSZYSTKICH POLAKÓW na całym świecie. 

Niech nam króluje, broni i wspiera 

 JEZUS 

 i Jego Matka Maryja. Amen. 

 

Krótka modlitwa do ks. kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

 

Księże Prymasie, módl się za nami. 

Orędownikiem bądź nam u Boga. 

Uproś nam wiarę , jaką Ty miałeś 

i miłość, która wszystko pokona. 



Módl się za nami, bo czasy trudne. 

O wielkich ludzi wciąż Polska woła. 

Módl się za nami księże Prymasie 

i uproś świętość dzieciom  Kościoła. 

 Uproś nam wiarę, miłość, nadzieję, 

uproś wytrwanie w chwilach udręki. 

Pomóż z Maryją kroczyć przez życie, 

w chwilach radości i klęski. Amen. 

 

Tekst pieśni do ks. kardynała  Prymasa  Stefana Wyszyńskiego  

 

Módl się za nami księże Prymasie 

 

1.Módl się za nami księże Prymasie, 

Orędownikiem bądź nam u Boga. 

Niech w naszych sercach, jak niegdyś w Kanie, 

nowy cud przemiany, znowu się dokona. 

 

2. Módl się za nami, bo czasy trudne, 

o wielkich ludzi, znów Polska woła. 

Wybłagaj Ojcze, nowych Proroków, 

i uproś świętość Wszystkim Dzieciom Kościoła. 

 



3. Módl się o wiarę, jaką Ty miałeś, 

wielką odwagę, miłość do końca. 

Niech Polska wielka, i Bogu wierna, 

będzie jak gwiazda, w mrokach świata świecąca. 

 

4. Prowadź nas Ojcze, natchnionym słowem, 

wspieraj u Boga, swym wstawiennictwem. 

Byśmy odważnie, z wielką pokorą, 

służyli BOGU,  MARYI  i  OJCZYŹNIE. 

 


