
Módl się przez 9 dni za wstawiennictwem 
Maryi od Spraw Niemożliwych, a Ona ci 
pomoże

@SantuariodoLimaPatu

Maria Paola Daud - 07.02.22

Klękam przed Tobą i zobowiązuję się do odprawienia tej 
nowenny, abyś ty uprosiła dla mnie u twego Boskiego Syna 
łaskę, o którą teraz Cię błagam…
W miejscowości Patu, położonej w stanie Río Grande do Norte na północy Brazylii, znajduje się 
sanktuarium poświęcone Nossa Senhora dos Impossíveis, czyli Najświętszej Maryi Pannie od 
Spraw Niemożliwych.  

29 stycznia 1758 roku pułkownik Antônio de Lima Abreu Pereira i jego małżonka Paula Moreira 
Braga Pessoa sprowadzili z Portugalii figurę, w jakiej czczona jest Matka Boża w tym wezwaniu.

Aby godnie przywitać Maryję, a także z wdzięczności za otrzymaną łaskę, pułkownik przeznaczył 
leżące w górach ziemie pod budowę kaplicy. Od momentu jej wzniesienia tysiące wiernych 
pielgrzymują do cudownego wizerunku Najświętszej Maryi Panny od Spraw Niemożliwych, aby 
wypraszać u niej łaski słowami następującej modlitwy:
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Modlitwa za wstawiennictwem Maryi od Spraw Niemożliwych

O Święta Matko Boga i Matko nasza!
Oddajemy Ci cześć w tym cudownym wezwaniu
Matki Bożej od Spraw Niemożliwych,
ponieważ Ty jesteś Matką Boga, Dziewicą,
Matką i Niepokalanym Poczęciem.
Tymi przymiotami nie zostało obdarzone
żadne inne stworzenie.

O Dziewicza Matko Boga i Matko nasza!
Zwracamy się do Ciebie w naszych pokornych błaganiach:
ratuj głodnych i ubogich,
daj zdrowie chorym na ciele i duszy,
umocnij słabych i pociesz strapionych.

Prosimy Cię także w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
Weź w opiekę wszystkie wspólnoty,
które praktykują wiarę i miłość bliźniego.
Wspieraj papieża, biskupów i cały waleczny
lud Kościoła oraz naszego państwa.
Pomóż nam rządzić sprawiedliwie i z miłością.

Teraz klękam przed Tobą, Maryjo od Spraw Niemożliwych
i zobowiązuję się do odprawienia tej nowenny,
abyś Ty uprosiła dla mnie u Twego Boskiego Syna
łaskę, o którą teraz Cię błagam…
[tu wymieniamy łaskę, którą pragniemy otrzymać]  

Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

Maryjo, Matko Boga, módl się za mnie.
Maryjo, Dziewico i Matko, módl się za nami.
Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Maryjo, Najświętsza Panno od Spraw Niemożliwych, módl się za nami.

Amen.
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