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LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI 
Z BŁ. FRANCISZKIEM MARIĄ OD KRZYŻA JORDANEM 

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson! 

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. 

 

Boża Opatrzności, która nas cudownie stworzyłaś I/185 – Czuwaj nad nami! 

Boża Opatrzności, angażująca nas w swój odwieczny plan I/41 

Boża Opatrzności, która wybierasz i posyłasz I/193 

Boża Opatrzności, wiernie towarzysząca w realizowaniu powołania I/186 

Boża Opatrzności, wspierająca w wypełnianiu świętych zobowiązań I/204 

Boża Opatrzności, prowadząca do wiecznej radości I/204 

Boża Opatrzności, ozdabiająca stworzenie w świętość I/204 

Boża Opatrzności, objawiająca się modlącym I/41 

Boża Opatrzności, słyszana w milczeniu II/22 

Boża Opatrzności, miłująca serca pokorne I/204 

Boża Opatrzności, wysłuchująca gorliwie proszących II/33 

Boża Opatrzności, dająca szczęście ufającym I/45 

Boża Opatrzności, fundamencie nadziei I/162 

Boża Opatrzności, źródło prawdziwej radości I/34 

Boża Opatrzności, gwarancjo wewnętrznego pokoju I/186 

Boża Opatrzności, nauczycielko Krzyża Świętego I/34  

Boża Opatrzności, Maryję za matkę nam dająca I/155* 

Boża Opatrzności, pokazująca sens cierpienia I/34 

Boża Opatrzności, światło rozpraszające mroki beznadziei I/155* 

Boża Opatrzności, władająca czasem II/22 

Boża Opatrzności, ukazująca mądrość cierpliwego oczekiwania I/159* 

Boża Opatrzności, nauczycielko wytrwałości I/159* 

Boża Opatrzności, obracająca wszystko w dobro II/22 

Boża Opatrzności, wspierająca każde dobre działanie I/45 

Boża Opatrzności, ufającym wszystko ułatwiająca II/31 

Boża Opatrzności, wyprzedająca niebezpieczeństwa I/45 

Boża Opatrzności, obecna we wszystkim, co nas dotyczy I/162 

Boża Opatrzności, dająca chleb powszedni I/193 

Boża Opatrzności, uwalniająca od przywiązania do spraw ziemskich I/155* 

Boża Opatrzności, nieustające dziedzictwo bł. Franciszka Jordana (TESTAMENT) 

 

P: Zmiłuj się nad nami Ojcze nieskończonej miłości. 

W: Abyśmy zawsze mocno ufali Twojej Opatrzności. 
 

+ Panie Jezu Chryste, mój Zbawicielu i Odkupicielu, * jedyny Boże, Jeden  
i Trójosobowy, * Niewypowiedziany i Niepojęty w wieczności, * oto klęczę przed Tobą 
jako grzesznik. * Wyznaję przed Tobą, * przed całym Dworem Niebieskim, i przed 
wszystkimi stworzeniami, * że bez Ciebie, nie mogę niczego dobrego uczynić. * 
Dlatego zaświadczam, * że Wszystko, co jest we mnie dobre, pochodzi od Ciebie, *  
i co dobrego dokonałem, dokonuję lub jeszcze dokonywać będę, * zawdzięczam 
Twojej pomocy. * Dlatego niech będzie jedynie Tobie cześć, potęga i chwała * od 
wszystkich stworzeń na całą wieczność. Amen. I/101 

 
 

TEKSTY Z DZIENNIKA DUCHOWEGO – ŹRÓDŁA WEZWAŃ 

 

I/34 Kto zawsze chce znaleźć łaskę, temu nie pozwól nigdy odwrócić oczu od Krzyża,  
czy moja Opatrzność spotyka go z cierpieniem czy z radością.  

I/41 Modlitwa jest środkiem, którym posługuje się Bóg, aby wykonać plany swojej 
odwiecznej Opatrzności”.  

I/45 Jak będę szczęśliwy, gdy zaufam Bogu, wtedy nie zabraknie mi Jego Opatrzności  
w moim działaniu i On obroni mnie od niebezpieczeństwa, zanim w nie wpadnę.  

I/159* Wyczekujmy chwil Opatrzności! Nie starajmy się przyspieszać ich biegu! 
Moglibyśmy je łatwo uprzedzić! Chwile naszej niecierpliwości nie zawsze są chwilami łaski.  

I/162 We wszystkim, co nas dotyczy, pokładamy naszą ufność w Bogu! Jego Opatrzność 
nie pozwoli nam nadaremno pokładać nadzieję.  

I/185 Opatrzność Boża stworzyła mnie.  

I/186 O, pozostańcie spokojni i pozostawmy działanie Boskiej Opatrzności!  

I/193 Ich utrzymaniem w przyszłości jest Opatrzność Boża, która ich posyła. Ich oparciem 
jest zawierzenie Jej.  

I/204 Stwórca ozdobi swoje stworzenie w wielką świętość, a szczególnie w pokorę, aby 
mogło się stać tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności, wiernie wypełniało 
jego obietnicę i po tym życiu zostało przyjęte przez Niego do wiecznej radości.  

II/22 Bóg posługuje się czasem, aby zrealizować zamysły swojej Opatrzności. Módlcie się, 
milczcie, bądźcie cierpliwi, a wszystko obróci się na dobre, gdy nadejdzie chwila 
przewidziana w zamyśle Bożym. 

II/31 O święte zaufanie, jak łatwym czynisz wszystko! O święta Opatrzności!  

II/33 Idź jednak z pełnym zaufaniem do twego najlepszego Ojca! On potrafi wszystko! Bądź 
natrętny!  

I/155* Nie szukaj nigdy pociechy w czymś ziemskim! Jeśli nawet wszystko wydaje się 
stracone, ani Bóg, ani Jego ukochana Matka nie opuszczą cię.  

TESTAMENT Nieustającym dziedzictwem niech będzie wam ufność w Boską Opatrzność, 
która was żywi troskliwie jak dobra matka.  


