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POL-Polish

Panie Jezu Chryste,
Synu Ojca, 

ześlij teraz Ducha Twego 
na ziemię. 

Spraw, aby Duch Święty zamieszkał 
w sercach wszystkich narodów 

i chronił je od upadku, 
katastrofy i wojny. 

Niechaj Pani Wszystkich Narodów,
Święta Dziewica Maryja,

stanie się naszą Orędowniczką. 
Amen.

Modlitwa Pani Wszystkich Narodów
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Pani Wszystkich narodóW podyktowała krótką, 
pełną mocy modlitwę, by uchronić nas przed 
upadkiem, grożącymi nieszczęściami i wojną. 
„Narody tych czasów, wiedzcie, że ochrania 
was Pani Wszystkich Narodów! Wzywajcie Ją 
jako Orędowniczkę, proście Ją, by zapobiegała 
wszelkim katastrofom! Proście Ją o usunięcie 
wszelkiego upadku z tego świata. Z upadku 
bierze się nieszczęście. Z upadku biorą się wojny. 
Proście poprzez moją modlitwę, by świat został 
uchroniony przed tym wszystkim! Nie zdajecie 
sobie sprawy z tego, jaką moc i znaczenie ma ta 
modlitwa u Boga.” (31.05.1955) 

Prosi, by każdy odmawiał tę modlitwę co 
najmniej raz dziennie. „Zapewniam cię, że świat 
się zmieni.” (29.04.1951) Jako Matka Wszystkich 
narodóW została posłana przez Ojca i Syna, by 
nieść światu jedność i pokój, „by pod tym tytułem 
i poprzez tę modlitwę mogła wybawić świat od 
wielkiej światowej katastrofy”. (10.05.1953) 
Dlatego Pani Wszystkich narodóW wyraźnie 
prosi o wielką światową akcję rozpowszech-
niania modlitwy i obrazu. „Pomóżcie wszelkimi 
dostępnymi środkami i dbajcie o rozpowszechnia-
nie, każdy na swój sposób!” (15.06.1952)

Dnia 31 maja 1996 r. biskup H. Bomers diecezji 
Haarlem-Amsterdam wraz z ówczesnym bisku-
pem pomocniczym J. M. Puntem, w porozumieniu 
z Kongregacją Nauki Wiary zezwolili na publicz-
ne oddawanie czci Najświętszej Dziewicy Maryi 
pod tytułem „Pani Wszystkich narodóW”*.

Pod takim tytułem Matka Boża ukazywała 
się w Amsterdamie w latach 1945-1959, 
objawiając zwykłej kobiecie, Idzie Peerdeman, 
że chce, by wszyscy ludzie znali Ją i kochali 
jako „Panią Wszystkich narodóW” lub „Matkę 
Wszystkich narodóW”. W proroczych wizjach w 
przejmujący sposób pokazuje sytuację Kościoła 
i świata w naszym czasie. W swoich orędziach 
Maryja objawia plan, według którego Bóg chce 
za Jej pośrednictwem uratować świat. W tym celu 
Maryja przekazuje narodom obraz i modlitwę.

Obraz ukazuje Panią Wszystkich narodóW 
stojącą na kuli ziemskiej, rozświetloną Boskim 
światłem. Maryja stoi przed Krzyżem Swego 
Syna Odkupiciela, z którym jest nierozerwalnie 
złączona. Z Jej dłoni wychodzą trzy promienie: 
Łaski, Zbawienia i Pokoju, które może przekazać 
wszystkim o nie proszącym, zwracającym się do 
Niej jako do Orędowniczki. Trzoda owiec wokół 
kuli ziemskiej symbolizuje narody z całego świata, 
które nie zaznają spokoju, dopóki nie wzniosą 
oczu ku Krzyżowi, który jest centrum tego świata. 

*Więcej informacji na temat stanowiska Kościoła można znaleźć pod adresem: 
www.de-vrouwe.info


