
DZIEŃ MODLITW ZA CHINY 
do wykorzystania duszpasterskiego 

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Sheshan 

Panno Najświętsza z Sheshan, Wspomożycielko Wiernych, racz towarzyszyć Twoim najsłodszym 
spojrzeniem umiłowanemu narodowi chińskiemu! My, Twoje dzieci, solidarni z tym, co jest najbardziej 
autentyczne w sercu każdego człowieka, raz jeszcze stajemy u Twoich stóp, aby powiedzieć Ci o naszej 
miłości, o naszym cierpieniu, o naszym współczuciu, i aby złożyć w Twoim Sercu Matki w chwilach tak 
smutnych i dramatycznych lament tych, którzy cierpią, ofiar gwałtu, pragnienia tych, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości oraz nadzieje wszystkich tych, którzy pragną dobra ich kraju. 

Panno Najświętsza z Sheshan, Matko Miłosierdzia, wstawiaj się u Twego Syna, Odkupiciela człowieka, 
aby ci, którzy pogrążeni są w bólu, znaleźli pociechę i umocnienie, i aby tak wielkie cierpienie nie 
pozostało bezowocne. Uproś światło tym, którzy kierują losami tego wielkiego narodu, aby nie zabrakło 
im koniecznej mądrości w poszukiwaniu dobra wspólnego, którego podstawą jest szacunek dla prawdy, 
sprawiedliwości i wolności! Tobie polecamy w sposób szczególny wszystkich młodych wielkiego narodu 
chińskiego. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. 

Modlitwę powyższą Jan Paweł II odmówił na „Anioł Pański” dnia 18 czerwca 1989 r. po masakrze na Placu 
Niebiańskiego Pokoju w Pekinie, dnia 4 czerwca 1989 r. Papież już wówczas zapraszał do łączenia się 
w modlitwie do Maryi – Matki Chin i Królowej Pokoju, czczonej w Sheshan.  
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Ofiarowanie Chin Maryi 

O Maryjo, Matko Boża i Matko nasza, z synowską miłością ofiarujemy Twemu Najczystszemu Sercu 
nasze zdolności, słowa, czyny, wszystko to, czym jesteśmy i co posiadamy oraz całe nasze życie. 

Błagamy Cię, Matko kapłanów, sióstr zakonnych, katechistów, aby gorliwie i wytrwale głosili Ewangelię 
Świętą i rozpowszechniali Kościół Boży na terenie całych Chin. Błagamy Cię, Matko chrześcijan, aby 
Twoje dzieci nieustannie postępowały w praktyce cnoty. Błagamy Cię, Matko, również za niewierzących, 
aby wyszli z ciemności błędu i doszli do światła wiary. Błagamy Cię, zlituj się nad ludnością Chin, która też 
jest odkupiona Krwią Twego Syna. 

O Maryjo, za Twoim matczynym wstawiennictwem niech się wszyscy zwrócą do Najświętszego Serca 
Jezusa i osiągną źródło cnoty i życia, i stworzą w Kościele jedną owczarnię na czele z jednym Pasterzem. 

Wspomożycielko chrześcijan, módl się za nami! 
Matko Łaski Bożej, módl się za nami! 
Królowo Chin, módl się za nami! 

Jan Paweł II 

 

Modlitwa za Kościół w Chinach 

Panie Jezu Chryste, w sakramencie chrztu świętego uczyniłeś nas członkami Twojego Ciała, którym jest 
Kościół. Ty chcesz, abyśmy czuli się odpowiedzialni za naszych braci chrześcijan i wszystkich ludzi na 
całym świecie, zwłaszcza tych, którzy cierpią i są prześladowani. 

Prosimy Cię, przyjdź z pomocą Twojemu Kościołowi w Chinach. Daj, aby rozwijał się, ciesząc się 
prawdziwą wolnością swoich wiernych. Niech wzrastająca liczba wyznawców Chrystusa przyczynia się do 
duchowego rozwoju całych Chin. O to prosimy Cię za przyczyną Maryi, Królowej narodu chińskiego 
i świętych męczenników chińskich. Amen. 



 
Modlitwa za cierpiący Kościół w Chinach 

Boże, Rządco świata i Światło narodów, wejrzyj na cały naród chiński w dniach jego zmagań i cierpień. 
Umocnij Kościół w Chinach, który uczestniczy w cierpieniach Twojego umiłowanego Syna. Pozwól, aby 
Jezus Chrystus dla tamtejszego Kościoła i całego narodu chińskiego był zawsze światłem 
i zmartwychwstaniem! 

Ojcze Niebieski, spraw, aby z cierpienia Twojego Kościoła wzeszło ziarno, które dojrzeje do dnia Twojej 
chwały! Pozwól wszystkim na udział w tej chwale, która w Tobie, Ojcze Niebieski, w Twoim Synu 
i w Duchu Świętym, trwa na wieki wieków. Amen. Maryjo, Królowo Chin, módl się Twój naród chiński! 

 
Modlitwa za Chiny 

Najłaskawszy Ojcze, Stworzycielu świata i Panie ludzkich dziejów! Ty kochasz i troszczysz się 
o wszystkich ludzi. Swoją troskliwą miłość w szczególny sposób okazałeś narodowi chińskiemu, dając mu 
starą, bogatą kulturę, wielki kraj i tak wielu mieszkańców. Twoi synowie i córki doznają w Chinach 
długich lat ciężkich prześladowań i cierpień, pozostając wierni Chrystusowi i Twojemu Kościołowi. 
Prosimy Cię, pozwól im nadal trwać mocno w wierze i pełnieniu uczynków miłości. Obdarz ich żarliwą 
i radosną nadzieją, aby z ziarna Ewangelii zasianego w całym narodzie chińskim wnet rozkwitła pełna 
wiara w Chrystusa. 

Wszechmogący Boże, Panie wszystkich narodów, Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. 
Prosimy Cię, przez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa: ześlij 
Twojego Ducha Świętego i oświeć Twoich chińskich synów i córki na kontynencie, na Tajwanie, 
w Hongkongu i Makao oraz na całym świecie, aby przyjęli Twoją Ewangelię i nawracając się do Chrystusa, 
wszystkimi swoimi siłami współpracowali nad duchowym odnowieniem współczesnego świata. 

Prosimy za wszystkich, którzy złączeni są w apostolacie modlitwy za Kościół w Chinach. Błogosław im 
i napełnij Twoją łaską. Daj im wzrost cnoty i udział w Twoim niebieskim królestwie. Prosimy o to przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Maryjo, niebieska Królowo Chin, módl się za nami! 
Święty Józefie, Patronie Chin, módl się za nami! 
Święci Męczennicy Chin i wszyscy święci, módlcie się za nami! 

 
propozycje wezwań do modlitwy wiernych 

Módlmy się za wszystkich chrześcijan, dziś szczególnie za Kościół w Chinach, by doświadczyli mocy łaski 
Bożej i zostali napełnieni nadzieją i radością Ducha Świętego.  

Módlmy się za Ojca Świętego, wszystkich pasterzy Ludu Bożego, za misjonarzy i misjonarki, by wspierani 
świadectwem i wstawiennictwem męczenników za wiarę, głosili Dobrą Nowinę wszystkim narodom.  

Módlmy się za wszystkich rządzących państwami, by uznali, że „Bóg jest Królem całej ziemi” 
i respektowali niezbywalne prawo każdej osoby do godnego życia i wolności religijnej.  

Módlmy się za ludzi młodych, by Bóg dał im światłe oczy serca, pozwolił odkrywać prawdziwą wartość 
wszystkich rzeczy oraz wezwał i uzdolnił wielu z nich do dzielenia życia z Chrystusem na drodze 
powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Prośmy o licznych i dobrych kapłanów i siostry 
zakonne.  

Módlmy się za zmarłych N.N. oraz za tych, którzy oddali swe życie w Chinach, świadcząc o Chrystusie, by 
Pan, który wstępuje do nieba, przyjął ich do chwały i radości Ojca. 



Módlmy się za nas, byśmy – wdzięczni za dzieło Odkupienia i dar wiary – żarliwą modlitwą i ofiarą 
wspierali Kościół prześladowany i wypraszali łaskę poznania Trójjedynego Boga tym, którzy jeszcze nie 
przyjęli Jego miłości. 

 
Litania za cierpiący Kościół w Chinach 

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, 
Jezu, Ty jesteś Słowem Bożym, posłanym przez Ojca, 
aby zbawić wszystkich ludzi, zmiłuj się nad chińskim narodem! 
Jezu, Ty ukazałeś nam Boga jako wspaniałego, miłującego nas Ojca, 
Jezu, światło narodów, 
Jezu, nasza jutrzenko, 
Jezu, odwieczna Mądrości, 
Jezu, nasza Drogo, 
Jezu, odwieczna Prawdo, 
Jezu, nasze Życie, 
Jezu, chlebie życia, 
Jezu, nauczycielu wszystkich ludzi, 
Jezu, uzdrowienie chorych, 
Jezu, Zbawicielu świata, 
Jezu, podporo męczenników i wyznawców. 
Jezu, Ty wypiłeś kielich Ojca niebieskiego do końca, 
Jezu, Ty byłeś biczowany i cierniem ukoronowany, 
Jezu, Ty na krzyżu odczuwałeś pragnienie i doznałeś wzgardy, 
Jezu, Ty na krzyżu poniosłeś śmierć okrutną, 
Jezu, Ty zostałeś z krzyża zdjęty i złożony na łonie Maryi, 
Jezu, Ty na trzeci dzień zmartwychwstałeś, 
Jezu, Ty jesteś naszym zmartwychwstaniem i pokojem, 
Jezu, Ty nam zesłałeś Ducha Świętego, 
Jezu, Ty jesteś naszą przyszłością i wieczną radością. 
 
Prośmy Ojca niebieskiego:  
 
Ojcze niebieski, Ty jesteś Stwórcą i Ojcem każdego chińskiego dziecka, pozwól, aby każde z nich poznało 
Ciebie jako swojego Ojca, który serdecznie je kocha. Prosimy Cię, wysłuchaj nas! 
 
Ojcze niebieski, Ty jesteś również Ojcem całego chińskiego narodu. Uwolnij go od lęku, magii i wszelkich 
zabobonów. Daj, aby poznał Ciebie i miał swoje uczestnictwo w Twojej wiecznej szczęśliwości. Prosimy 
Cię, wysłuchaj nas! 
 
Ojcze niebieski, za Tobą, źródłem wszelkiego życia, tęsknią świadomie lub nieświadomie wszystkie 
narody, także tak liczny naród chiński. Spraw, aby wszyscy poznali Ciebie jako Ojca nieba i ziemi, który 
o każde stworzenie troszczy się z wielką miłością. Prosimy Cię, wysłuchaj nas! 
 
Prośmy Syna Bożego:  

Jezu, Ty otwierałeś oczy niewidomym. Otwórz oczy narodu chińskiego na Ciebie; pozwól mu poznać 
Ciebie jako Boga. Prosimy Cię, wysłuchaj nas! 

Jezu, Ty wypiłeś z poddaniem kielich cierpienia podany Ci przez Ojca. Spraw, aby Kościół chiński również 
pił kielich swoich cierpień z poddaniem, pamiętając o miłości Ojca niebieskiego. Prosimy Cię, wysłuchaj 
nas! 



Jezu, Ty powiedziałeś: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Obdarz radością powołania wszystkich 
misjonarzy i misjonarki, którzy głoszą Ciebie w Chinach, a we wszystkich ich działaniach otaczaj ich 
Twoją mocą i błogosławieństwem. Prosimy Cię, wysłuchaj nas! 

Prośmy Ducha Świętego:  

Duchu Święty, Ty jesteś oddechem chińskiego Kościoła. Oświeć wszystkich biskupów, prezbiterów 
i diakonów w Chinach; obdarz ich pełną wolnością pod przewodnictwem Ojca Świętego. Prosimy Cię, 
wysłuchaj nas! 

Duchu Święty, spraw, aby wszystkie osoby zakonne pozostały wierne swojemu powołaniu. Pozwól im 
działać dla Ciebie i całego narodu, a zwłaszcza na rzecz ubogich, chorych i wszystkich potrzebujących 
pomocy. 

Prosimy Cię, wysłuchaj nas! 

Duchu Święty, doprowadź dzieło misyjne w Chinach do rozkwitu tak, aby wszyscy ludzie mogli wielbić 
Ciebie ze względu na miłość, moc i miłosierdzie, jakiego im udzieliłeś. Prosimy Cię, wysłuchaj nas! 

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! 
 
Módlmy się: 
Boże, władco świata i światło narodów, wspomóż naród chiński w dniach jego ucisku. Wzmocnij Twój 
Kościół w Chinach, który uczestniczy w cierpieniu Twojego umiłowanego Syna. Pozwól, aby Jezus 
Chrystus był dla niego i całego narodu chińskiego światłem i zmartwychwstaniem. Ojcze Niebieski, 
pozwól aby z cierpień Kościoła chińskiego wzeszło wspaniałe nasienie, które dojrzeje na dzień Twojej 
światłości. Pozwól wszystkim na udział w tej światłości, która w Tobie, Ojcze Niebieski, w Twoim Synu 
i w Duchu Świętym, trwa na wieki wieków. Amen. 

 


