
Modlitwa przed modlitwą. 
 

       Boże w Trójcy św. Jedyny, błagam cię i proszę przez 
wstawiennictwo Niepokalanej Bogurodzicy Dziewicy 
Maryi, wszystkich Aniołów i świętych, o łaskę 
zjednoczenia na modlitwie tak, aby mój umysł był 
zjednoczony z Twoim Umysłem, moje serce było 
zjednoczone z Twoim Sercem, a moje wszelkie 
pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddal 
o  Panie ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę 
wszystko to, co się Tobie nie podoba tak, aby moja 
modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł 
doświadczyć głębi Twojej Miłości. Zlej na mój umysł 
nieprzeniknioną Mądrość i wszystkie możliwe łaski, 
którymi chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. 
Amen. 
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