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Sen Najświętszej Maryi Panny 
 

 

Modlitwa 
   Boże Wszechmogący, któryś cierpiał za 
wszystkie grzechy ludzkie i śmierć na 
Krzyżu poniósł, bądź z nami Święty 
Krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Udziel 
nam wszelkiej swojej dobroci i litości. 
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa odwracaj 
od nas wszelkie zło. Święty Krzyżu Jezusa 
Chrystusa udziel nam łaski wiecznego 
zbawienia. Święty Krzyżu Chrystusa oddal 
od nas nieszczęścia i choroby .Święty 
Krzyżu Jezusa Chrystusa zachowaj nas od 
wypadków i nagłej śmierci. Niech zawsze 
wychwalam i czczę Święty Krzyż Jezusa 
Chrystusa!. Jezu Nazareński ukrzyżowany 
i umęczony za grzechy, nasze winy, 
miłosierdzie nad nami przez wszystkie 
wieki miej. 
 
 
. 

Sen Najświętszej Maryi Panny 
 
Przyszedł do Niej Pan Jezus i zapytał: 
Matko czy śpisz? 
Zasnęłam odrzekła Maria, ale Ty mnie Synu obudziłeś. Widziałam Cię w Ogrójcu, od Annasza do Kajfasza od 
Piłata do Heroda prowadzonego. Tam na Twą święta Twarz pluto i koronowano Cię cierniami, potem Cię 
sądzono. Przywiązano Cię do słupa kamiennego, bito łańcuchami, a Twe święte Ciało krwawiło. Potem Cię do 
krzyża przybito, bok włócznią przebili z którego wypłynęła krew i woda Święta. Z krzyża Święte Ciało zdjęli i na 
rękach moich złożyli. 
 
Jezus odpowiedział najczulej, o Matko miłosierdzia, kto ten Sen Twój przy sobie będzie nosił i odmawiał będzie, 
albo słuchał o tym, ten bez grzechu śmiertelnego będzie i nie Umrze nagłą śmiercią bez przyjęcia Ciała i Krwi 
mojej. Kto Cię Matko o cokolwiek będzie prosił - otrzyma. Kto ten sen przy sobie będzie nosił 100 dni odpustu 
otrzymał nie zginie ani na wojnie, ani w drodze, w domu, gdzie Będzie się znajdował, nawet ogień nie będzie mu 
szkodził. 
 
Ten kto będzie odmawiał tę modlitwę i będzie ją nosił przy sobie, ten nie zginie nagłą śmiercią, ani się nie utopi, nie 
spali, ani żadna trucizna nie będzie mu szkodzić. Nie wpadnie w ręce wroga i nie polegnie w bitwie.  
Osoba odmawiająca tę modlitwę będzie błogosławiona. Kto tę modlitwę będzie nosił przy sobie, ten nie umrze 
śmiercią nagłą, a nawet gdy ktoś w towarzystwie będzie chory po przyłożeniu do prawego boku chorej osobie 
pomoże mu bardzo, będzie uzdrowiony. Kto ją przepisze dla siebie i drugich osób tego Pan Jezus błogosławi, a w 
domu zostawiona ta modlitwa chronić nas będzie w czasie burz od grzmotów i piorunów. 
 

Jak głosi legenda modlitwa ta została znaleziona w 1505 roku przy grobie Świętym i przesłana do Kościoła 

Św. Michała we Francji.   
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