Królowo Polski, Osuchowska Pani!
Jak prosiłaś przed laty,/ przychodzę dzisiaj do
miejsca,/ które od wieków Bóg wybrał dla Ciebie./
Dziękuję, Maryjo,/ że z utęsknieniem oczekujesz na
nas, swoje dzieci./ Klękam przed Twoim wizerunkiem/ i z ufnością powierzam Ci:/ losy świata, naszej Ojczyzny i nas samych./ Ty widzisz, o Matko,/
że świat odrzuca Boże przykazania,/ serca ludzkie
przepełnia pycha,/ a ci, którzy kochają Boga/ i chcą
być Mu wierni,/ są wyszydzani i wyśmiewani./ Twój
Syn a nasz Pan Jezus Chrystus/ ze smutkiem i bólem
spogląda na świat,/ w którym dzieje się tyle krzywdy
i niesprawiedliwości./
O Maryjo,/ wpatrując się w Twoje matczyne oblicze,/ zapłakane i zatroskane,/ chcę prosić Boga/
przez Twoje wstawiennictwo,/ abyś uprosiła dar
miłości i pokoju/ dla mnie, naszej Ojczyzny i całego
świata./ Przyrzekam pokutę i poprawę mojego życia./
Obiecuję trwać w świętej wierze katolickiej/ i tak jak
prosiłaś,/ codziennie łączyć się z Tobą w modlitwie
różańcowej./ Ufam najgoręcej,/ że doznam także
szczególnej łaski,/ o którą teraz z pokorą proszę...
(chwila ciszy)
Maryjo, Matko nasza,/ wierzę, że jak broniłaś
Jasnej Góry w Częstochowie,/ tak obronisz również
mnie/ przed grzechem, który oddala od Boga i od
Ciebie./ Matko Boża Osuchowska, broń nas!/ Broń
naszych rodzin,/ wspieraj młodzież,/ ochraniaj dzieci!/ Wejrzyj z miłością na chorych i starszych,/ cierpiących i umierających./ Pociesz samotnych i smutnych./ Dopomóż mi, aby moje życie/ po powrocie
z tego szczególnego miejsca/ było świadectwem mi-

łości Boga i służbą bliźniemu./ Spraw, Maryjo,/ bym
wrócił jeszcze na to święte miejsce,/ wychwalał Boga
za udzieloną mi łaskę/ i Tobie nadal zawierzał moje
życie./ Amen.
Wezwania dziękczynne
Maryjo, Królowo Polski, Osuchowska Pani, pełni wdzięczności za niezliczone łaski, jakie otrzymaliśmy od Boga
za Twoim wstawiennictwem, zwracamy się do Ciebie
i wspólnie wołamy:
Dziękujemy Ci Maryjo, Osuchowska Pani!
• za to, że trwasz z nami na modlitwie
• za to, że ochraniasz płaszczem swojej opieki naszą
Ojczyznę
• za to, że jesteś nam prawdziwie Matką
• za to, że należymy do Kościoła katolickiego
• za to, że utwierdzasz naszą wiarę, nadzieję i miłość
• za to, że nie opuszczasz nas nigdy w potrzebach
• za to, że pomagasz nam stawać się lepszymi
• za to, że uczysz nas słuchać słowa Bożego
• za to, że wypraszasz dla nas potrzebne łaski
• za to, że zawsze oczekujesz na nas w tym Sanktuarium

Wezwania błagalne
Maryjo, Osuchowska Pani, Twój Syn, a nasz Pan powiedział: „Proście, a będzie wam dane”, dlatego pełni wiary
w Jego słowa zwracamy się przez Twoje wstawiennictwo
i wołamy:
Prosimy Cię Maryjo, Osuchowska Pani!
• aby na świecie panował pokój
• aby nasza Ojczyzna cieszyła się prawdziwą wolnością
i sprawiedliwością
• abyśmy strzegli i pogłębiali dar wiary

• abyśmy jak najwierniej wypełniali obowiązki swego
powołania
• abyśmy żałowali za swoje grzechy
• abyśmy szczerze się nawracali i czynili pokutę
• abyśmy codziennie rozważali tajemnice różańcowe
• aby w naszych rodzinach panowała zgoda i miłość
• aby młodzież i dzieci były wychowywane w miłości
Bożej
• abyśmy umieli pomagać ludziom potrzebującym
• aby Duch Święty napełniał nasze serca swoim światłem

Rozważając z Maryją jedną tajemnicę Różańca, przyzywajmy Jej wstawiennictwa.
(Ojcze nasz..., 10 x Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu..., Pod Twoją obronę uciekamy się...)

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Najświętszą Maryję
Pannę, chwalebną Rodzicielkę swojego Syna, słynącą
łaskami w Osuchowej, dałeś jako obronę wszystkim,
którzy Ją wzywają; + spraw za Jej wstawiennictwem, *
abyśmy byli mocni w wierze, stali w nadziei i wytrwali w miłości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Nowenna nieustanna do Matki Bożej Osuchowskiej Królowej Polski odprawiana jest w każdą środę: w okresie letnim
o godz. 18.00, a w okresie zimowym o godz. 17.00
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Matko Boża Osuchowska,
broń nas!

N O W EN N A
DO MATKI BOŻEJ OSUCHOWSKIEJ

• Jam jest Służebnica Pańska, Matka Boża Częstochowska.

da wam! Kara Boża was dosięgnie, a bez mej opieki zginiecie.

• Miejsce, na którym klęczysz, przed wiekami zostało
przez Boga przeznaczone i dla Mnie wybrane.
Ja sobie to miejsce ulubiłam i przybyłam do was
z Częstochowy.

• Wszyscy, którzy na to miejsce przyjdą i będą polecać
się mojej opiece, nie zginą.
Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, znajdziecie
łaskę u mojego Syna.
Przychodźcie tu licznie.

• Jezus, mój Syn ukochany, jest srodze zagniewany
na cały świat, wymierzona jest kara dla ludzkości.
Miecz sprawiedliwości dosięgnie grzeszący świat,
bo miara Bożej sprawiedliwości już się przebrała.
Kara Boża dosięgnie ludzkość*. Ludzie z głodu lizać
będą kamienie, a ludzkie trupy porozrzucane będą
jak snopy w żniwa.
(* W jednej z wizji Matka Boża błagała Jezusa słowami:
„Synu mój, daruj im jeszcze tym razem, przepuść tę karę!”)

• Cały świat sponiewierał prawa Boże i poprzekręcano
kościelne ustawy.
Pycha tak dalece zawładnęła ludzkością, że chwałę,
jaka należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie,
a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej
techniki są przyznawane ludziom.
Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, a ci, którzy
ją praktykują, są wyśmiewani i wyszydzani.
• Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy
i Pana, bo inaczej zginiecie.
• Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo
tylko ona jest święta i prawdziwa.
• Codziennie pozdrawiajcie Mnie świętym Różańcem,
który jest Mi bardzo miłą modlitwą.
• Jeżeli czci należnej nie będziecie Mi oddawać, bia-

• Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy, ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością, i pozdrowi
Mnie modlitwą różańcową.
• Miejsce to od wieków jest wybrane na chwałę moją
i Syna mojego.
Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie również stolica Króla Polski.
Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce,
gdyż jak ogonek w jabłku pośrodku się znajduje,
tak to miejsce na kuli ziemskiej.
Tu będzie Sąd Boski – Dolina Jozafata.
• Z miłości ku wam, dzieci moje, dam wam źródło
wody**, a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie
– chociaż rąk, nóg lub oczu nie ma – otrzyma zaraz
nowe członki i wszelkie choroby znikną bez śladu.
Nawet zmarły skropiony tą wodą, z woli mojego
Syna powróci do życia.
A każdy, kto będzie prosił o łaski, odbierać je będzie
w obfitości.
(** Po jednej z wizji Marianna Andryszczyk złożyła następujące świadectwo: „Widziałam źródło cudowne, z którego płynęła czysta woda, przy nim stała Matka Boża,
a wokół źródła mnóstwo przeróżnych kalek i chorych.
Matka Boża wzięła w rękę wody z tego źródła i pokropiła nią złożonych niemocą i kaleki. Boże, co za widok!

Wszyscy wstali zdrowi i weseli, pełni szczęścia i wdzięczności. Tym, co rąk i nóg nie mieli, odrosły im momentalnie. Ci, co byli złożeni paraliżem, odrzucili kule, aby chodzić o własnej sile. Innym, ranami i wrzodami okrytym,
pod działaniem tej cudownej wody zagoiły się te bolesne
rany, i tak wszyscy zostali uzdrowieni. Ci zaś, których
diabeł trzymał w swej władzy, a nawet ci, którzy byli
opętani, zostali w jednej chwili uwolnieni. Grzesznicy
bili się w piersi a wszyscy razem chwalili Boga, że tak
wielkie rzeczy uczynił przez Maryję.”)

• Błogosławię ten strumień wody, który w pobliżu
przepływa.
Pragnę, aby lniane płótno słano pod moje stopy,
a Ja będę je błogosławiła.
Płótno i woda mają moc leczniczą, aby wszyscy,
którzy będą ich używać, otrzymali pomoc dla duszy
i ciała.
• Na całej kuli ziemskiej nie ma i nie będzie takiego
miejsca jak to, na którym klęczycie. Bóg Ojciec od
wieków upodobał sobie to miejsce dla chwały mojej
i swojego Syna Jednorodzonego.
• Ja jestem z wami i po wszystkie wieki tu pozostanę.
• Oczekuję was z utęsknieniem, dzieci moje.
***********************************************
Orędzie to było przekazywane
przez Mariannę Andryszczyk (ur. 1877 – zm. 1935)
w Nowej Osuchowej od 1910 roku.
Spisał je na podstawie relacji naocznych świadków
ks. Edmund Szuba (ur. 1913 – zm. 1959)
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