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24 maja 

– wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych – 

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach 
 

  Po raz kolejny w Polsce i na świecie, 24 maja 

będzie obchodzony Dzień Modlitw za Kościół 

w Chinach. Jest to odpowiedź na prośbę Benedykta 

XVI wyrażoną w "Liście do Katolików Chińskich" 

z 2007 roku. Papież prosił w nim, żeby liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką 

pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan 

w Szanghaju, stało się dla katolików całego świata 

okazją, by zjednoczyć się w modlitwie z Kościołem, 

który jest w Chinach.  

 

Wcześniej, Ojciec Święty Jan Paweł II 

powierzał Kościół w Chinach i w całej Azji Matce 

Bożej Nieustającej Pomocy oraz Najświętszej Maryi 

Pannie Wspomożycielce Wiernych, której święto 

Kościół katolicki obchodzi 24 maja. W tym roku 

dzień ten przypada w poniedziałek, po uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego. Idąc za głosem 

i pragnieniem Jana Pawła II i zobowiązaniem 

Benedykta XVI, gorąco prosimy o podjęcie inicjatywy włączenia się w modlitwę za Kościół 

w Chinach.  

 

Poniżej zostały zamieszczone teksty modlitw i rozważań, zaś dodatkowe materiały 

multimedialne na Dzień Modlitw za Kościół w Chinach, w postaci trzech prezentacji 

przygotowanych w programie PowerPoint, można pobrać ze strony internetowej Sekcji 

Misjologii UKSW:     

www.misjologia.uksw.edu.pl 
 

Mamy nadzieję, że przesłane materiały będą pomocne w spełnieniu pragnienia Jana 

Pawła II i Benedykta XVI, aby cały Kościół Powszechny wspierał Kościół w Chinach swoimi 

modlitwami.  

 

W miłości Trójjedynego Boga, 

 

s. Weronika Maria Klebba, SSpS    ks. dr Tomasz Szyszka SVD 

  

 

 

 

http://www.misjologia.uksw.edu.pl/
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Teksty modlitw i rozważań na 

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach: 
 

 Fragment Listu Benedykta XVI do Katolików Chińskich 

 Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Sheshan 

 Ofiarowanie Chin Maryi 

 Modlitwa za Kościół w Chinach 

 W duchowej pielgrzymce do Sheshan 

 Modlitwa  za cierpiący Kościół w Chinach 

 Modlitwa za Chiny 

 Modlitwa wiernych 

 Litania za cierpiący Kościół w Chinach 

 

 

Fragment Listu Benedykta XVI do Katolików Chińskich 
 

„Najdrożsi pasterze i wszyscy wierni! Dzień 24 maja, który jest liturgicznym 

wspomnieniem Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej 

z tak wielką pobożnością w Maryjnym Sanktuarium Sheshan w Szanghaju, w 

przyszłości mógłby stać się okazją dla katolików całego świata, by zjednoczyć się 

w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach. Pragnę, aby ta data była dla was 

dniem modlitwy za Kościół w Chinach. Zachęcam was, by obchodzić ten dzień, 

odnawiając waszą jedność w wierze w Chrystusie Naszym Panu i w wierności 

Papieżowi, modląc się, ażeby jedność pośród was była głębsza i bardziej 

dostrzegalna. Przypominam wam oprócz tego przykazanie miłości, które dał nam 

Jezus, aby miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas 

prześladują, a także zaproszenie św. Pawła Apostoła: «Polecam więc przede 

wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były 

za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy 

mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to 

bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by 

wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy» (1 Tm 2,1-4). W 

tymże dniu katolicy całego świata, szczególnie pochodzenia chińskiego, wyrażą 

swą braterską solidarność i troskę o was, upraszając u Pana historii dar 

wytrwania w świadectwie, pewni, że wasze minione i obecne cierpienia dla 

Świętego Imienia Jezus i wasza nieugięta lojalność wobec Jego Zastępcy na 

ziemi, zostaną nagrodzone, nawet jeśli niekiedy wszystko mogłoby się wydawać 

gorzkim niepowodzeniem”. (Benedykt XVI, List do Katolików Chińskich, p. 29) 
Chiny dzisiaj 2(2007), s. 38 
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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.  

Chiny dzisiaj 2(2007), s. 38 

 

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 
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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. 

 

W duchowej pielgrzymce do Sheshan  
(można wykorzystać np. jako część nabożeństwa majowego, jako czytankę) 

[Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II przed ˛modlitwą „Anioł Pański” w Castel 

Gandolfo 21 sierpnia 1988 r. w ramach duchowej pielgrzymki poprzez miejsca kultu 

Maryjnego w świecie – do Sanktuarium Sheshan. Źródła: „L’Osservatore Romano” – z 

22/23 sierpnia 1988, s. l i 5.] 

 

Madonnie z Sheshan – „Wspomożycielce Wiernych” powierzam moją troskę o 

Kościół w Chinach. 

l. Nasza coniedzielna pielgrzymka przesuwa się dziś na Daleki Wschód, 

dokładniej – do sanktuarium Madonny z Sheshan w Chinach, podniesionego w 1942 

r. do godności bazyliki mniejszej.  

Sheshan znajduje się w odległości 50 km od Szanghaju. Dzięki pięknu 

krajobrazu i łagodności klimatu wzgórze Sheshan stanowi miejsce o wielkiej 

atrakcyjności turystycznej. W XVIII w. przybyli tam z Pekinu dwaj cesarze, aby 

je uczcić. Jeden z nich, sławny cesarz Kangxi, nadał mu nazwę „Góra zielonych 

bambusów”. Rzeczywiście, wzgórze to pokryte jest tym charakterystycznym 

typem drzew, które malarstwo chińskie wszystkich wieków przedstawiało z takim 

wdziękiem, a których młode pędy jadalne skądinąd poza tym uważane były za 

ulubioną strawę tego starożytnego narodu.  

2. Ewangelizacja dotarła do Sheshan w 1844 r. Misjonarze zbudowali tam dom 

z pięcioma izbami, z których jedna służyła jako kaplica, a inne do ich potrzeb. W 

1864 r. brat zakonny narodowości chińskiej zbudował na szczycie tego wzgórza 

altanę sześcioboczną, gdzie umieścił obraz Matki Boskiej namalowany przez 

niego, i czczony pod wezwaniem „Wspomożycielki Wiernych”. Od tej chwili kult 

Madonny z Sheshan – Wspomożycielki  Wiernych rozszerzył się po całej okolicy, i 

każdego roku, 24 maja obchodzi się tam święto bardzo uroczyście. 

Obecnie w Sheshan znajdują się dwa kościoły: jeden w połowie wzgórza, a 

drugi na jego szczycie. Ten ostatni został zbudowany w 1873 r., a przerobiony w 
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1925 r. Posiada on dzwonnicę wysokości 33 m, na szczycie której znajdowała się 

statua Madonny z brązu, trzymającej uniesionego w górę swego Syna - Jezusa. 

Ponieważ miał On ramiona otwarte w geście błogosławienia, był więc z daleka 

widoczny jako wielki krzyż rozpostarty nad Chinami.  

Kościół znajdujący się w połowie wzgórza został zbudowany w 1894 r. Po 

bokach wejścia umieszczono dwa napisy. Jeden z nich głosi: „Mała kaplica stoi w 

środku wzgórza; zbierzmy nieco sił, aby wzmóc naszą miłość synowską do Matki 

Bożej!”. Drugi napis brzmi: „Wielki kościół stoi na szczycie wzgórza; zróbmy 

jeszcze kilka małych kroków, aby uprosić błogosławieństwo Ukochanej Matki!” 

3. Wokół Sheshan są liczne kanały. Wielu rybaków, którzy żyją na łodziach – 

barkach, to w większości gorliwi katolicy. Każdego roku, w maju, udają się oni w 

pielgrzymce do sanktuarium, jednocząc się tam z pielgrzymami z różnych części 

kraju. W ciągu Roku Maryjnego pielgrzymki trwały nadal nieprzerwanie w ciągu 

wszystkich miesięcy.  

Pragnę jednoczyć się duchowo z pielgrzymowaniem wiernych Chińczyków, 

polecając się ich modlitwom. Razem z nimi przedkładam mój akt synowskiego 

oddania się Madonnie z Sheshan i powierzam Jej moją troskę o całe Chiny, a w 

szczególny sposób o Kościół w Chinach.  

Maria, Auxilium christianorum, ora pro nobis!  
Maryjo – Wspomożenie wiernych, módl się za nami!  

Chiny dzisiaj 2(2008), s. 16-17 

 
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.  



Strona 6 z 8 

 

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!                  

 
Modlitwa wiernych 

Przez Chrystusa, który zapowiedział Apostołom zstąpienie Ducha Świętego – 

Pocieszyciela, przedstawmy dobremu Bogu Ojcu nasze potrzeby, prosząc, by wszyscy 

ludzie poznali Jego miłość.    
1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, dziś szczególnie za Kościół w Chinach, by 

doświadczyli mocy łaski Bożej i zostali napełnieni nadzieją i radością Ducha 

Świętego. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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 dla ludu 

chińskiego. 

5. 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. 

6. Módlmy się za nas, byśmy – wdzięczni za dzieło Odkupienia i dar wiary oraz 

otrzymane dary Ducha Świętego – żarliwą modlitwą i ofiarą wspierali Kościół 

prześladowany i wypraszali łaskę poznania Trójjedynego Boga tym, którzy jeszcze 

nie przyjęli Jego miłości.  

 

Wszechmogący Boże, Ty poddałeś wszystko Twemu umiłowanemu Synowi, wysłuchaj 

nasze prośby i spraw, byśmy idąc przez ziemię drogą Ewangelii i Bożych przykazań, 

wraz z wieloma naszymi siostrami i braćmi różnych narodów doszli do nieba. Przez 

Chrystusa Pana naszego.    
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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! 
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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. 

 
Materiały zostały zebrane i opracowane przez siostrę Weronikę Marię Klebba, SSpS z 

Ośrodeka Migranta Fu Shenfu w Warszawie [www.migrant.pl], siostrę Aleksandrę Huf, SSpS - 
koordynatorkę projektu Sióstr z Chin w Polsce oraz członków Naukowego Koła Misjologów Sekcji 

Misjologii UKSW.  
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