
Modlitwa o Bożą Mądrość. 
            Boże w Trójcy świętej Jedyny, oto ja sługa 
nieużyteczny błagam Cię udziel światła Daru Bożej 
Mądrości oraz przewidywania zdarzeń tak, aby mój umysł 
pouczony Twoją Mądrością stał się doskonałym 
narzędziem w budowaniu cywilizacji miłości.  
            O Bogurodzico Dziewico Maryjo, Stolico Bożej 
Mądrości, wstawiaj się nieustannie za mną u Boga, abym 
mógł otrzymać wszystkie te Dary i łaski, aby Boże 
Królestwo urzeczywistniło się we mnie i przeze mnie. 
O Stolico łaski i Niepojętej Mądrości, wstawiaj się za mną 
nieustannie do Boga, abym Oświecony światłem Prawdy, 
i napełniony Bożym Tchnieniem, utwierdzony w wierze, 
nadziei i miłości, przyniósł zbawienne owoce w dziele 
ratowania dusz, obrony Praw Bożych, budowania 
Cywilizacji Pokoju, Radości, Szczęścia, i prawdziwej 
Miłości. Amen. 
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