LITANIA MARYJNA PIJARA
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze niebieski, który wybrałeś Maryję na swoją Córkę,
Zmiłuj się nad nami.
Synu Boży, który wybrałeś Maryję na swoją Matkę,
Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wybrałeś Maryję na swoją Oblubienicę,
Zmiłuj się nad nami.
Trójco Przenajświętsza, która ukazałaś nam Dziewicę Maryję odzianą słońcem,
z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd nad Jej głową,
Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża,
Maryjo, którą Bóg Ojciec przeznaczył na Matkę swojego Bożego Syna,
Maryjo, którą Bóg Ojciec zachował od wszelkiej zmazy w Twoim poczęciu,
Maryjo, którą Bóg Ojciec przyozdobił wszelkimi cnotami w Twoim narodzeniu,
Maryjo, której Bóg Ojciec dał za męża i oblubieńca najczystszego św. Józefa,
Maryjo, w której dziewicze łono wcielił się Syn Boży i wzrastał w nim dziewięć
miesięcy,
Maryjo, z której narodził się Syn Boży i sprawił, że Go swą piersią karmiłaś,
Maryjo, przez którą Syn Boży chciał być wychowywany,
Maryjo, której Syn Boży objawił tajemnicę odkupienia świata,
Maryjo, której Duch Święty jako pierwszej objawił swoje Imię,
Maryjo, która za sprawą Ducha Świętego, byłaś jednocześnie Dziewicą i Matką,
Maryjo, którą Duch Święty uczynił żywą świątynią Trójcy Przenajświętszej,
Maryjo, którą Duch Święty wyniósł ponad wszystkie stworzenia,
Maryjo, Służebnico Pańska, najdoskonalszy wzorze wierności,
Maryjo, uboga i pokorna,
Maryjo, łaskawie wysłuchująca każdą modlitwę, wypływającą z oddanego
serca,
Maryjo, której nigdy nie przeszkadzają nasze błagania,
Maryjo, przez którą Kalasancjusz otrzymał wszelkie łaski od Boga,
Maryjo, Matko Miłosierdzia i Panno łaskawa,
Maryjo, do której z ufnością zwracał się Kalasancjusz we wszelkich potrzebach,
Maryjo, której Kalasancjusz się ofiarował,
Maryjo, której imię jest tytułem i herbem Szkół Pobożnych,
Maryjo, „Piękna Matko” świętego Pompiliusza,
Maryjo, miłowana i czczona przez Twych „ubogich Matki Bożej”,
Maryjo, pod której obronę uciekaliśmy się zawsze my, pijarzy,
Maryjo, Matko Kościoła i Szkół Pobożnych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Przepuść nam , Panie.
Baranku Boży...
Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży...
Zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Maryjo, nasza Matko,
przychodzimy do Ciebie, podobnie jak czynił to św. Józef Kalasancjusz.
Z ufnością powierzamy się Twojej opiece,
prowadź nas do Chrystusa,
i pomóż nam ufnie otwierać nasze serca Twojemu Boskiemu Synowi,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

