MODLITWY PIELGRZYMA

PIELGRZYMKA
DO MEDJUGORJE
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MODLITWY PORANNE
Hymn do Ducha Świętego
O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
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Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy Swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj i by Syn poznany był,
I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.
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Ave Maris Stella
1.
Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga.
2.
Ty coś Gabriela Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano.
3.
Winnych wyzwól z więzów, ślepym przywróć
blaski,
Oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski.
4.
Okaż żeś jest Matką, wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem, zechciał być na ziemi.
5.
O Dziewico sławna i pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze.
6.
Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną.
7.
Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie.
Amen.
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Wierzę w Boga
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna
Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha
Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił
do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na
niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w
Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych
obcowanie,
grzechów
odpuszczenie,
ciała
zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię
Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w
niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
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Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci
naszej. Amen.

Aniele Boży
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie w nocy bądź mi zawsze
ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie
do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwa do Świętego Michała
Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po
tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Potężna Niebios Królowo
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która
otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć
głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom
anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen.
Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas
i strzeżcie nas. Amen.

Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten
rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej
nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej krwi, siebie samego, wszystkie
osoby które dziś spotkam, o których pomyślę, czy
w jakikolwiek sposób, czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam w Twojej Krwi, moich bliskich i osoby
powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi Panie, wszystkie sytuacje
które dziś zaistnieją. Wszystkie sprawy które będę
załatwiać, rozmowy które będę prowadzić, prace które
będę wykonywać, i mój odpoczynek. Zapraszam Cię Jezu
do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
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Proszę aby Twoja Krew przenikała te osoby
i sprawy, przynosząc według Twojej woli, uwolnienie,
oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś
zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się Jej moc.
Przyjmuję wszystko co mi dziś ześlesz, ku chwale
Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako
zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko
Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi,
zawierzając Jej moją przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość, bez warunków i zastrzeżeń. Amen.

Wezwanie wstawiennictwa Świętych
,

św. Maryjo
św. Józefie
św. Janie Chrzcicielu
św. Joachimie
św. Anno
św. Janie Pawle II
św. Ojcze Pio
św. Faustyno
św. Maksymilianie Maria Kolbe
św. Mario od Jezusa Ukrzyżowanego
św. Gemmo Galgani
św. Katarzyno ze Sieny
św. Teresko od Dzieciątka Jezus
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św. Rito
św. Mario Magdaleno
św. Filomeno
św. Janie XXIII
św. Jakubie
św. Franciszku z Asyżu
św. Antoni z Padwy
św. Ludwiku Maria Grignion de Montfort
św. Janie Bosko
św. Dominiku Savio
św. Filipie Neri
św. Janie Maria Vianey
św. Franciszku Salezy
św. Sebastianie
św. Wawrzyńcze
św. Kasprze del Bufalo
św. Judo Tadeuszu
św. Ojcze Charbelu
św. Benedykcie z Nursji
św. Matko Tereso z Kalkuty
św. Rafko
św. Antoni Pustelniku
św. Krzysztofie
św. Bazyli

4

bł. Matko Speranzo
bł. Karolino Kózkówno

Ojcze Przedwieczny
przez Niepokalane Serce Maryi
ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa
na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,
za konających i za zmarłych w czyśćcu,
oraz dla odnowienia Kościoła
w Duchu Świętym. Amen.
Dla Ciebie Jezu, z Tobą Maryjo, w jedności ze świętym
Józefem!
Nos cum Prole Pia, Benedicat Virgo Maria
(tłum. Niech nam błogosławi swym Dzieciątkiem Panna
Maryja)
Błogosławiona Krew Jezusowa, na wieki błogosławiona.
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MODLITWY MARYJNE
Magnificat
(Łk 1, 46-55)
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc Swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
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Litania Loretańska
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
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Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
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Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
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.
P.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
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Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim,
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,
uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Maryi Niepokalane módl się za nami
Serce Maryi łaski pełne,
Serce Maryi błogosławione między sercami,
Serce Maryi najczystsze,
Serce Maryi najpokorniejsze,
Serce Maryi Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Maryi nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Maryi przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem
napełnione,
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Serce Maryi przy Ofiarowaniu mieczem boleści
przeszyte,
Serce Maryi utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Maryi przy znalezieniu Jezusa dziwnie
rozweselone,
Serce Maryi przy dźwiganiu krzyża przez Jezusa
niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Maryi z Jezusem na krzyżu rozpięty, do krzyża
przybite,
Serce Maryi z umierającym Jezusem w morzu boleści
pod krzyżem pogrążone,
Serce Maryi z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem radością
ożywione,
Serce Maryi przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym
weselem napełnione,
Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego, nową łask
pełnością udarowane,
Serce Maryi uzdrowienie chorych,
Serce Maryi pociecho strapionych,
Serce Maryi ucieczko grzesznych,
Serce Maryi nadziejo konających,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść
nam Panie.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj
nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
P.: Święte i miłościwe serce Maryi, Matki Bożej. Módl się
za nami.
W.: Aby i nasze serca zapłonęły Boską miłością.
Módlmy się. Boże miłosierny, Ty napełniłeś Niepokalane
Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników
i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc
to najsłodsze serce o wstawiennictwo otrzymali łaskę
powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej
potrzebie. Amen.

Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo …
Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo …
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A Słowo ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo …
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie racz wlać
w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem
anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali,
przez mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania
byli
doprowadzeni.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Albo:
Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Albo:
Módlmy się. Boże z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy
odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy
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wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i
prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego
Boskiej naturze. Którzy żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Chwała Ojcu…
Módlmy się za zmarłych
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość
wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen.

Królowo nieba wesel się
(Antyfona maryjna odmawiana zamiast „Anioł Pański” w
Okresie Wielkanocy)

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychwstał jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga, alleluja.
P. Raduj się i wesel, Panno Maryja, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja .
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Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego
Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś
radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę,
Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Salve Regina, Witaj Królowo
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy
i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy,
synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na
tym łez padole. Przeto, Orędowniczo nasza, one miłosierne
oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc
żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,
o litościwa o słodka Panno Maryjo!

Modlitwa rycerstwa Niepokalanej
O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego
i poleconymi Tobie.
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Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w
potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz
nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas
oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie
słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami
i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako
grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić
słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
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Koronka Pokoju
Najpierw czynimy znak krzyża świętego.
Odmawiamy jeden raz Wierzę w Boga.
Na 7 częściach po 3 paciorki każda, odmawiamy kolejno:
Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …
* Trzy pierwsze trójki w intencji zwycięstwa Maryi.
* Trzy następne o pokonanie szatana.
* Siódma za triumf Niepokalanego Serca Maryi.
Na końcu mówimy: Królowo Pokoju, módl się za nami.
Amen.

Różaniec
„Rodzina która odmawia razem różaniec,
odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa
stawia w centrum, dzieli się z Nim radościami i
cierpieniami, w Jego ręce składa potrzeby i projekty, od
Niego czerpie nadzieję i siłę na drogę.” Jan Paweł II
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Na początku czynimy znak krzyża świętego i na krzyżu
odmawiamy Wierzę w Boga,
Na pierwszym paciorku odmawiany Ojcze nasz.
Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
Następnie jeden raz Chwała Ojcu.
Są to modlitwy wstępne. Ich intencja jest uproszenie cnót
wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich
części różańca, wystarczy modlitwy wstępne odmówić
tylko przed pierwszą częścią różańca.
Następnie zapowiada się daną część różańca (radosna lub
bolesna lub chwalebna albo światła) oraz tajemnicę
różańca (np: Część pierwsza różańca świętego, tajemnica
pierwsza zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny).
Odmawiamy kolejno: 1 x Ojcze nasz i 10 x Zdrowaś
Maryjo.
Po każdej dziesiątce odmawiamy Chwała Ojcu,
Oraz na prośbę Matki Bożej Różańcowej, która podczas
objawień w Fatimie powiedziała „Kiedy odmawiacie
różaniec, mówcie po każdej tajemnicy:
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O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie
dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Tajemnice różańca świętego:
I. Część radosna (poniedziałek, sobota)
Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Panny.
Tajemnica druga: Nawiedzenie świętej Elżbiety.
Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa.
Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Tajemnica piąta: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

II. Część bolesna (wtorek, piątek)
Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa.
Tajemnica trzecia: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Tajemnica czwarta: Droga krzyżowana Pana Jezusa.
Tajemnica piąta: Śmierć na krzyżu Pana Jezusa.
III. Część chwalebna (środa, niedziela)
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Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego.
Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny.
Tajemnica piąta: Ukoronowanie Najświętszej Maryi
Panny na Królową nieba i ziemi.
W 2002 roku Jan Paweł II dodał część światła
IV. Część światła (czwartek)
Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Tajemnica druga: Objawienie siebie na weselu w Kanie
Galilejskiej.
Tajemnica trzecia: Głoszenie Królestwa Bożego i
wzywanie do nawrócenia.
Tajemnica czwarta: Przemienienie na Górze Tabor.
Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii.

Nowenna Pompejańska
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Nowenna Pompejańska to Nowenna Różańcowa.
Przez kolejne 54 dni odmawiamy różaniec w jednej
intencji i dodatkową modlitwę.
W skład nowenny pompejańskiej wchodzą trzy
nowenny błagalne i trzy nowenny dziękczynne czyli 3 x 9
dni + 3 x 9 dni; 27 dni błagalne i 27 dni dziękczynnych.
Czyli razem 54 dni. Dla uproszczenia te 54 dni nazywamy
Nowenną Pompejańską.
Na początku czynimy znak krzyża świętego
Potem podajemy intencję (…) i mówimy
„Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo
Różańca Świętego”
Następnie odmawiamy modlitwy wstępne (Wierzę w
Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)
– odmawiamy je jeden raz na początku różańca w danym
dniu.
Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic.
Uwaga!! Nie trzeba ich odmawiać na raz. Można podzielić
np.: rano tajemnice radosne, w południe bolesne a
wieczorem chwalebne.
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Po skończeniu każdej części różańca modlimy się krótką
modlitwą (błagalną lub dziękczynną – podane poniżej)
Na samym końcu odmawiamy Pod Twoją obronę
oraz Królowo Różańca Świętego, módl się za nami / 3x
Modlitwa w części błagalnej
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako
nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli
Twoich, z różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający,
miał być przez ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą
moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty
Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla
Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie
dobrotliwie. Amen
Modlitwa w części dziękczynnej
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe
życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać
cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów,
bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska
Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi
wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać
nabożeństwo różańca świętego, wszystkim głosić będę, jak
dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja
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grzesznicy z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby
cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad
cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do
Ciebie. Amen.
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Koronka do Krwawych łez Maryi
(Matka Boża powiedziała: „Oto różaniec Łez Moich, Syn
Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością
udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec
ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a
zwłaszcza opętanych przez diabła”. Campinas w Brazylii
1929)

Koronka do Krwawych łez Maryi składa się z 7
części, każda po siedem paciorków. Na końcu dołączone
są 3 paciorki oraz medalik Matki Bożej od Łez.

Na początku czynimy znak krzyża świętego.
Modlitwa wstępna: O Jezu przybity do krzyża. Padamy
do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej,
która z największą miłością współbolała z Tobą,
towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw
o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę
Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą
Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i
czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen
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Na dużych paciorkach: O Jezu, spójrz na Krwawe
Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na
ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.
Na małych paciorkach: (7x) O Jezu, wysłuchaj
prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej
Najświętszej Matki.
Na zakończenie: O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która
umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej
miłuje Cię w Niebie. (3x)
Modlitwa kończąca: O Maryjo, Matko Boleści, Matko
Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze
swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego
wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę
Twoich Matczynych Krwawych Łez, udzielił nam łask,
o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia
wiecznego. Amen.
Twoje Krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana!
O Jezu, zakuty w kajdany przez Twoją Boską łagodność
uchroń świat przed zagładą. Amen.
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Koronka siedmiu boleści
Najświętszej Maryi Panny
(Z objawień Maryi Matki Słowa w Kibeho: „Jeśli modlisz
się na „Różańcu do Siedmiu Boleści” i rozważasz
głęboko jego tajemnice, znajdziesz siłę, która potrzebna
jest do nawrócenia z grzechu i przemiany twojego serca”.
Rwanda 1981-1989)
Na początku czynimy znak krzyża świętego.
Modlitwa wstępna: Boże mój, ofiaruję Ci ten Różaniec do
Siedmiu Boleści na Świętą Chwałę Twoją i na uczczenie
Twojej Świętej Matki, rozważając i dzieląc z Nią jej
Boleść. Błagam Cię, udziel mi żalu za grzechy, które
popełniłem, pomóż mi być miłym i pokornym, jak
powinienem, bym mógł otrzymać wszystkie odpusty, które
są z nim związane.
Akt żalu za grzechy: Panie, żałuję za wszystkie grzechy,
które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają
mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie,
Który utrzymujesz mnie przy życiu i Który ciągle
przychodzisz mi z pomocą; żałuję za nie, ponieważ to one
spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
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którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich
powtarzać, chcę do Ciebie należeć. Amen.
1 boleść: Starzec Symeon mówi Dziewicy Maryi, że
miecz boleści przeszyje jej Serce. 1 x Ojcze nasz, 7x
Zdrowaś Maryjo. Matko Miłościwa, przypominaj mi
każdego dnia o Męce Jezusa.
2 boleść: Ucieczka Jezusa do Egiptu. 1 x Ojcze nasz,
7x Zdrowaś Maryjo. Matko Miłościwa, przypominaj mi
każdego dnia o Męce Jezusa.
3 boleść: Boleść Serca Maryi w czasie zaginięcia Jezusa.
1 x Ojcze nasz, 7x Zdrowaś Maryjo. Matko Miłościwa …
4 boleść: Dziewica Maryja spotyka Jezusa niosącego
krzyż. 1 x Ojcze nasz, 7x Zdrowaś Maryjo. Matko
Miłościwa…
5 boleść: Dziewica Maryja przy Krzyży Jezusa.
1 x Ojcze nasz, 7x Zdrowaś Maryjo. Matko Miłościwa …
6 boleść: Dziewica Maryja otrzymuje Ciało Jezusa w
swoje ręce. 1 x Ojcze nasz, 7x Zdrowaś Maryjo. Matko
Miłościwa …
7 boleść: Dziewica Maryja składa Ciało Jezusa do
grobu. 1 x Ojcze nasz, 7x Zdrowaś Maryjo. Matko
Miłościwa …
Modlitwa kończąca: Królowo Męczenników, Twoja
dusza została doświadczona w oceanie Boleści. Błagam
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Cię, przez wzgląd na łzy, jakie wylałaś w czasie tego
misterium, racz udzielić mi i wszystkim grzesznikom
doskonałego żalu. Amen.
Zdrowaś Maryjo (3x).
Serce Dziewicy Maryi, niezmiernie Boleściwe i
Niepokalane, módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy. (3x)
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Koronka 10 cnót ewangelicznych
Najświętszej Maryi Panny
Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie
odmawiamy jeden raz Ojcze nasz i dziesięć razy Zdrowaś
Maryjo. Za każdym razem po słowach: Święta Maryjo,
Matko Boża - wymieniamy jedną cnotę w następującej
kolejności:
1. Najczystsza
6. Najposłuszniejsza
2. Najroztropniejsza
7. Najuboższa
3. Najpokorniejsza
8. Najcierpliwsza
4. Najwierniejsza
9. Najmiłosierniejsza
5. Najpobożniejsza
10. Najboleśniejsza
- módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
śmierci naszej. Amen
W: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen
W: W poczęciu Twoim Panno Niepokalanaś była.
O: Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna
porodziła.
Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi
godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci
Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za
Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
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i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie
wieki wieków. Amen.
W: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy.
O: Niech nam będzie zbawieniem i obroną. Amen.

Koronka
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
(odmawiana na paciorkach różańca)

Najpierw czynimy znak krzyża świętego.
Odrazu na dużych paciorkach odmawiamy:
O Matko pomocy Nieustającej, wysłuchaj głosu duszy
błagającej, o Maryjo wspomóż nas w potrzebie, o Matko
wołamy z ufnością do Ciebie.
Na małych paciorkach odmawiamy:
10 x O Maryjo, wspomóż nas.
Na zakończenie koronki:
Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo,
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uciekamy
do Twojego Najświętszego Serca, bo w Tobie widzimy
ratunek i własną odnowę.
8

O Matko Nieustającej Pomocy, grzesznicy z
ufnością udają się do Ciebie. Głos ich ośmielony wzywa
Twojego Imienia, a Ty nadziejo dusz, które już tracą
nadzieję, gdy Bóg zagniewany. Ty Maryjo zawsze
Miłosierna wstawiasz się za biednym grzesznikiem. Bóg
wtedy przebacza, a Aniołowie cieszą się w niebie i na
ziemi. Człowiek nieszczęśliwy i strapiony składa u stóp
Twoich swe łzy i cierpienia. Wszystkie złamane serca,
wszystkie śmiertelne troski i obawy, lecz Ty, Maryjo, która
jesteś pociechą nieszczęśliwych, pewną ucieczką
grzeszników, Ty słuchasz jęków boleści, koisz rany,
wszystkie oczy zalane łzami wznoszą się do Ciebie, bo Ty
łzy osuszasz dobrocią swoją. Miłość więc, wdzięczność i
uwielbienie naszej tak dobrej Matce!
O Najświętsza Panno Maryjo Nieustającej Pomocy,
otocz nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej obrony.

Modlitwa Rzymska
O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością
przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz,
aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na własne zasługi,
ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone
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zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość
macierzyńską.
Tyś patrzyła o Matko na rany Odkupiciela i na Krew
Jego wylaną na Krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn
Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie
będziesz dla nas jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą
Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej
Pomocy przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego
Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o
Wspomożycielko, proszę najgoręcej abyś uprosiła mi u
Twego Syna tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo
potrzebuje …… ( intencja w której się modlimy).
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo
Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszystkich
owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały
złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj
mi przeto, o najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę
łaskę o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z
radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą
wieczność. Amen
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INNE MODLITWY
Litania do Serca Pana Jezusa
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad
nami
Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha
Świętego utworzone,
Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa świątynio Boga,
Serce Jezusa przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich,
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Serce Jezusa w którym są wszystkie skarby mądrości i
umiejętności,
Serce Jezusa w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa hojne dla wszystkich którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa źródło życia i świętości,
Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa zelżywością napełnione,
Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa włócznią przebite,
Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść
nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj
nas Panie.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
W.: Jezu cichy i pokornego serca.
O.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na
Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę
i zadośćuczynienie jakie w imieniu grzeszników Ci składa,
daj się przebłagać tym którzy żebrzą Twego miłosierdzia
i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków. Amen
(Na melodię pod Twoją Obronę) Do Serca Twojego
uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami
racz się nie zrażać, o Panie święty. Ale od wszelakich złych
czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i
najlitościwszy. O Jezu dobry, Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza. W Sercu Twoim
racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w
Twym Sercu na wieki racz na zachować.
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Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj
na nas korzących się u stóp Twego ołtarza.
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć
chcemy.
Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie
Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej
zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu
odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami
Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi o Jezu
Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca
Swego. Królem bądź nam o Panie, nie tylko wiernym
którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom
marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co
prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo
niezgoda rozdziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i
jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden
pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności.
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze
wszystkiej ziemi od końca do końca, jeden brzmiał głos:
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Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się
nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
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Litania do Krwi Chrystusa
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa Jednorodzonego Syna Ojca
przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa Wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa która poisz i oczyszczasz dusze w
Eucharystii,
Krwi Chrystusa zdroju Miłosierdzia,
Krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa męstwo męczenników,
Krwi Chrystusa mocy wyznawców,
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Krwi Chrystusa rodząca dziewice,
Krwi Chrystusa ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa otucho umierających,
Krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
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 W.: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
O.: I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna
swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego
dałeś się przebłagać, daj nam prosimy, godnie czcić
zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony
od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
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Litania do Ducha Świętego
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Trzecia Osobo Trójcy przenajświętszej,
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty który od Ojca i Syna pochodzisz
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata
unosiłeś się nad wodami
Duchu Święty który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad
Chrystusem w wodach Jordanu
Duchu Święty który zstąpiłeś na Apostołów w postaci
języków ognistych
Duchu Święty który żarem gorliwości przepełniłeś serca
uczniów Pańskich
Duchu Święty który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu
Świętego
Duchu Święty który nas umocniłeś w Sakramencie
Bierzmowania
Duchu Święty przez którego Bóg czyni nas dziećmi
swoimi
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Duchu Święty który wlewasz miłość Boską do serc
naszych
Duchu Święty który nas uczysz prawdziwej pobożności
Duchu Święty źródło radości
Duchu Święty strażniku sumień naszych
Duchu Święty obecny w nas przez łaskę swoją
Duchu Święty dawco mądrości i rozumu
Duchu Święty dawco rady i męstwa
Duchu Święty dawco umiejętności i pobożności
Duchu Święty dawco bojaźni Bożej
Duchu Święty dawco wiary nadziei i miłości
Duchu Święty natchnienia skruchy i żalu wybranych
Bądź nam miłościw przepuść nam Duchu Święty
Bądź nam miłościw wysłuchaj nas Duchu Święty
Bądź nam miłościw wybaw nas Duchu Święty
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas
Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,
Od braku serca wobec bliźnich naszych,
Od zatwardziałości w grzechach,
Od zaniedbania pokuty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
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My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu
Święty.
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go
raczył,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba
natchnąć raczył,
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować
raczył,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył,
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,
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.
P.: Stwórz Boże we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc Ducha.
Módlmy się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie
narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich
sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń
od wszelkiego złego. Amen.
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Litania do Świętego Józefa
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,- zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami
Święty Józefie, - módl się za nami
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości
Miłośniku ubóstwa,
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Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego
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.
W.: Ustanowił go panem domu swego.
O.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności
wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej
Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na
ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego
orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

22

Modlitwa Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i miłuję Ciebie!
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, m którzy w
Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają
i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu
Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa
Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako
wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność,
którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego
Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
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Koronka – Nowenna do Najświętszego
Serca Pana Jezusa
(Koronkę tę Ojciec Pio odmawiał za wszystkich którzy
polecali się jego modlitwom)
O mój Jezu, Ty powiedziałeś:
„Zaprawdę, powiadam wam, proście a otrzymacie,
szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam
otworzone”;
wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę
…...
Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję.
O mój Jezu, Ty powiedziałeś:
„Zaprawdę, powiadam wam, o cokolwiek prosić będziecie
Ojca w imię Moje, da wam”;
wysłuchaj mnie gdyż proszę Ojca w imię Twoje o
łaskę….….
Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję.
O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę, powiadam
wam, niebo i ziemia przeminął ale Moje Słowa nie
przeminął”;
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wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę
o łaskę……....
Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję.
O Słodkie Serce Jezusa dla Ciebie tylko jedno nie
jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych, dlatego
okaż litość nad nami biednymi grzesznikami i udziel nam
łaski
o którą Cię rosimy przez bolesne i Niepokalane Serce
Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życia,
słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i
płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczo nasza,
one miłosierne oczy na nasz zwróć, a Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu
nam okaż. O łaskawa, o litościwa o słodka Panno Maryjo!
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Koronka do Aniołów Stróżów
(Koronkę odmawia się na zwykłym różańcu)
Na początku czynimy znak krzyża.
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen.
Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Na dużych paciorkach:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowo Świętemu w Aniołach
Stróżach wszystkich ludzi świata.
Na małych paciorkach:
Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich
ludzi świata.
Na zakończenie:
Za wstawiennictwem Aniołów Stróżów wszystkich ludzi
świata Panie nieba i ziemi ulituj się nad nami i nad całym
światem. Amen.
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Koronka ku czci Ducha Świętego
Tajemnica 1: Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł
się Jezus.
7x - Przyjdź Duchu Święty napełnij serca Twych wiernych
i ogień Twojej miłości w nich zapal.
Raz - Ześlij Ducha Twego a powstanie życie i odnowisz
oblicze ziemi.
Módlmy się Boże któryś pouczył wiernych światłem
Ducha Świętego, daj nam w tym że duchu poznać co jest
prawe i pociechą Jego zawsze się radować przez Chrystusa
Pana naszego. Amen
Tajemnica 2: Duch Święty spoczął na Jezusie
Chrystusie w czasie chrztu w Jordanie
Tajemnica 3: Duch Święty wyprowadza Jezusa na
pustynię
Tajemnica 4: Duch Święty działający w Kościele
Tajemnica 5: Duch Święty w Duszy sprawiedliwego
Na zakończenie koronki:
Chwała Ojcu… 3x
Wierzę w Boga Ojca…
Matko Kościoła módl się za nami
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Modlitwa do Ducha Świętego
o doświadczenie Bożej Miłości

Duchu Święty daj mi odwagę do szczerego
odmówienia tej modlitwy.
Tak bardzo się lękam czy jestem wartościowym
człowiekiem. Każdego dnia w głębi serca słyszę szept:
jesteś gorszy od innych, jesteś grzesznikiem, nie dajesz
rady.
Tyle raz słyszałem, że Bóg kocha mnie, ale ja to
tylko wiem ale tego nie doświadczam. I dlatego brnę w
ślepą uliczkę. Szukam Boga, ale znajduję ciągle marny
obraz samego siebie. Teraz już wiem, że żadne ludzkie
słowo nie wyzwoli mnie z tego szatańskiego labiryntu.
Pismo Święte mówi: „Miłość Boża rozlana jest w
sercach przez Ducha Świętego (Rz 5,5) Sam Duch wspiera
swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi
Bożymi (Rz 8,16).
Pokładając nadzieję w tych słowach wołam: Duchu
Święty, rozlej się w moim sercu po najskrytszych
zakamarkach mojego JA. Obmyj moje zranienia i lęki.
28

Przeniknij tam, gdzie nie ma dostępu moja myśl.
Powstrzymaj moje szaleństwo zazdrości, pożądliwości,
pychy, kłamstwa. Spal wszystko co budowałem poza
Bogiem, by dać sobie samemu iluzję wielkości. Pomóż
wytrwać w bólu gdy umierać będzie stary człowiek. Obudź
mnie ze snu. Powiedz mi tam, na dnie mojej tożsamości,
że jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Niech to usłyszę
sercem, niech doświadczę tego całym sobą. Pokaż mi moje
piękno. Amen. Amen. Amen.
Autorem powyższej modlitwy jest ksiądz Piotr
Pawlukiewicz (ur 10.04.1960 – zm. 21.03.2020)
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Modlitwa zawierzenia
Ruchu Czystych Serc
Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością
bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych
upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją
pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją
płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia
seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa.
Postanawiam
nie
czytać,
nie
kupować
i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach
pornograficznych.
(Dziewczęta
mogą
dodać:
»Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie
prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«).
Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie
i w lekturze Pism Świętego, w częstym przyjmowaniu
Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Postanawiam
regularnie
przystępować
do
sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i
natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Panie Jezu,
ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza
umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych
i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem,
abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a)
wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i
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nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu
najważniejsza
była
miłość.
Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do
samego źródła miłości – do Jezusa. Za świętym Janem
Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus
Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam
całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój
krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona
Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen.

Jedną z najbardziej zwodniczych pokus szatana jest
sugestia, że niemożliwe jest wyzwolenie się z nałogu
pornografii, samogwałtu, narkomanii, anoreksji i innych
zniewoleń. Szatan jest ojcem kłamstwa i dlatego
nieustannie zaprzecza temu, że wszystko staje się możliwe
dla człowieka, który wierzy i do końca zaufa Bogu. Pan
Jezus zawsze czeka nieustannie w sakramencie pokuty i
pojednania , aby nas ratować z największej nawet opresji,
uwalniać z niewoli grzechów i najcięższych nałogów.
Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa sakramentami
uzdrowienia, dwa sakramenty: namaszczenia chorych i
spowiedź !!! Pamiętaj szatan stara się ograniczyć Twoje

31

modlitwy, ponieważ wie, że Twoje modlitwy ograniczają
jego.

Modlitwa za Kapłanów
Maryjo, Matko Chrystusa Kapłana, Matko
kapłanów na całym świecie. Ty ukochałaś kapłanów w
szczególny sposób bo są oni żywym obrazem Twojego
Jedynego
Syna.
Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś
Jezusowi, a teraz wstawiasz się za nami w niebie. Błagamy
Cię, módl się za kapłanów. Módl się do Ojca Niebieskiego,
„by posłał robotników na żniwo swoje”. Módl się, by nie
zabrakło nam kapłanów, którzy będą udzielać nam
sakramentów, będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa, i
uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi. Maryjo, Ty sama
uproś Boga Ojca, by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić. Uproś
nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.
Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród
nas i wysłałeś ich aby głosili Twoje Słowo i działali w
Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła
przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię,
abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich
kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele.
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Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby ich
kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele.
Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja
moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych
utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w
wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie
ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się
opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli
tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W
chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im
wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za
grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na
ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą
Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym
uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego
ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego
kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój
ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje
podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga
Ojca. Amen.
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Modlitwa za młodzież
Panie Jezu Chryste.
W synagodze w Nazarecie do Siebie odniosłeś
słowa proroka: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ
mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność a niewidomym przejrzenie, abym
uciśnionych odsyłał wolnymi.
Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie,
uświęcaj nas swoją świętością i uwalniaj nas od
wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą
Ducha Świętego, aby mogli rozpoznać Twoją Miłość,
przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu.
Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do
życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi.
Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i
zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę
cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia.
Pani Jasnogórska wypraszaj radość, czystość serca
i odwagę do zwyciężania zła dobrem.
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DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA
POCZĘTEGO
Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki,
Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za
wstawiennictwem
świętego
Józefa,
człowieka
zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu –
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które
duchowo adoptowałam/łem, a które znajduje się w
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i
odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które
Ty sam mu je przeznaczyłeś.
Przyrzeczenie
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy
Aniołowie i Święci, wiedziona(y) pragnieniem niesienia
pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam mocno i
przyrzekam, że od dzisiejszego dnia ................................
biorę w Duchową adopcję jedno dziecko, którego imię
jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego
dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz sprawiedliwe
o prawe życie po urodzeniu. Postanawiam odmówić
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codzienna modlitwę w intencji nienarodzonego, jedną
tajemnicę różańca oraz przyjąć moje dobrowolne
postanowienia. Amen

ZAWIERZENIA
Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi
Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy
się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego
zawierzenia Panu Bogu.
Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa,
Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu
Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary,
nadziei i miłości, aby świat uwierzył, że Chrystus jest
wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a
posłani przez Niego, będziemy nieśli, aż na krańce ziemi
poznanie i miłość ku Niemu.
I tak pod macierzyńska opieką Twego
Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym
ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego
Zmartwychwstania i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na
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chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy,
wychwalamy i wielbimy. Amen

Akt osobistego poświęcenia się
Niepokalanemu Sercu Maryi
O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem
Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję
się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce
Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest
Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam, życie
moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra
duchowe
i
doczesne,
przyrodzone
i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające
i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez
zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje,
ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko.
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na
Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą,
moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem,
radością
i
życiem,
moim
orędownikiem
i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego
Króla i Oblubieńca. Amen
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Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi
przez ręce Maryi
O odwieczna, wcielona Mądrości! O najmilszy i
czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy
człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i
Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaje Ci najgłębszą część w
łonie i chwale Twego Ojca w wieczności oraz w
dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w
czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył samego siebie,
przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej
niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we
wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce,
aby przez Nią uczynić mnie wiernym swym niewolnikiem.
Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie
dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie na
chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich. Nie
jestem godzien zwać się dzieckiem lub niewolnikiem
Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie
zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się
do Twego Najświętszego i najdostojniejszego Majestatu.
Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej
Najświętszej Matki, którą mi dałeś, jako pośredniczkę u
siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się
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wyjednać u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz
prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię, więc, Dziewico Niepokalana,
żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta
Mądrość chce odbierać cześć i uwielbienie aniołów i ludzi.
Pozdrawiam Cię, królowo nieba i ziemi, której panowaniu
prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię
ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło
nikogo. Wysłuchaj prośbę mą, pełną gorejącego
pragnienia Bożej mądrości i przyjmij śluby i ofiary, jakie
Ci w pokorze składam.
Ja (imię i nazwisko) grzesznik niewierny,
odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed obliczem Twoim
śluby chrztu świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana,
jego pychy i jego dzieł, a oddaję się całkowicie Jezusowi
Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc
krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy
Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu
całego dworu niebieskiego za swoją Matkę i Panią.
Oddaję Ci i poświęcam, jako niewolnik Twój, ciało
i duszę swoją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet
wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych jak
obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i
zupełne prawo rozporządzania mną bez wyjątku
wszystkim, co do mnie należy, według Twego upodobania,
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ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij,
Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mej niewoli, dla
uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość
odwieczna Twemu macierzyństwu okazać raczyła; dla
uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym
robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za
przywileje, którymi Cię Trójca Przenajświętsza łaskawie
obdarzyła. Zapewniam, że odtąd, jako prawdziwy Twój
niewolnik, chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim
być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie
Twemu drogiemu Synowi, jako wiecznego niewolnika,
aby jak przez Ciebie mnie odkupił, tak też przez Ciebie
przyjąć mnie raczył.
Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej
mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których
kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz
jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym
zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem,
naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa
Chrystusa, Syn Twego abym za Twym pośrednictwem i za
Twoim przykładem doszedł do pełni Jego wieku na ziemi
i Jego chwały w niebie. Amen.
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Akt zdania się zupełnego na wolę Boża, która jest
miłością i miłosierdziem samym (z Dzienniczka św.
Faustyny Kowalskiej nr 1264)
Jezu Hostio, Którego w tej chwili przyjęłam do
serca swego, a w tym zjednoczeniu z Tobą ofiaruję się
Ojcu Niebieskiemu, jako hostia ofiarna, zdając się zupełnie
i całkowicie na najmiłosierniejszą świętą wolę Boga mego.
Od dziś wola Twoja, Panie, jest mi pokarmem. Masz całą
istotę moją, rozporządzaj mną według swych Boskich
upodobań. Cokolwiek poda mi Twoja Ojcowska dłoń,
przyjmuję z poddaniem się, spokojem i radością. Nie
lękam się niczego, jakkolwiek mną pokierujesz, i spełnię
przy pomocy Twojej łaski wszystko, czegokolwiek ode
mnie zażądasz. Już teraz nie lękam się żadnych natchnień
Twoich ani ich nie badam z niepokojem dokąd one mnie
zaprowadzą. Prowadź mnie, o Boże, drogami jakimi Ci się
spodoba; zaufałam całkowicie Twojej woli, która jest dla
mnie miłością i miłosierdziem samym. Każesz pozostać w
tym klasztorze – pozostanę; każesz przystąpić do dzieła –
przystąpię; pozostawisz mnie do śmierci w niepewności co
do dzieła tego – bądź błogosławiony, dasz mi śmierć w ten
czas, kiedy po ludzku zdawać się będzie, że najbardziej
potrzeba życia mojego – bądź błogosławiony. Zabierzesz
mnie w młodości – bądź błogosławiony; dasz mi doczekać
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sędziwego wieku – bądź błogosławiony, dopuścisz, aby
moje najczystsze intencje były potępione – bądź
błogosławiony, dasz światło umysłowi mojemu – bądź
błogosławiony; pozostawisz mnie w ciemności i we
wszelkiego rodzaju udręczeniu – bądź błogosławiony. Od
tej chwili żyję w najgłębszym spokoju , bo sam Pan niesie
mnie na swoim ręku. On, Pan, niezgłębionego
miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim,
zawsze i wszędzie.
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WEZWANIA MARYI
Wezwanie Maryi z Fatimy, jako ratunek dla
świata.
1. Pokuta w intencji grzeszników: „Ofiarujcie się za
grzeszników i mówcie często, zwłaszcza, gdy będziecie
ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie,
za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi”.
2. Codzienna modlitwa różańcowa: „Trzeba w
dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec”.
3. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi: „Nie
trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane
Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi
do Boga”.
4. Wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca:
z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi
* przystąpić do spowiedzi świętej,
* przyjąć komunię świętą,
* odmówić jedną część różańca,
* odprawić 15-minutową medytację.
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„Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i
pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca […] Kto je przyjmuje,
temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”.
Dlaczego pięć pierwszych sobót?
Ponieważ jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw
wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1.
Przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu.
2.
Przeciwko Jej Dziewictwu.
3.
Przeciwko Bożemu Macierzyństwu Maryi.
4.
Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie
zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet
nienawiść do Tej Niepokalanej Matki.
5.
Bluźnierstwa tych, którzy urągają Maryi
bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
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Pięć kamieni Matki Bożej z Medjugorie
Wezwanie Maryi z Medjugorje: „Kochane dzieci,
wzywam was do osobistego nawrócenia. To jest wasz
czas! Bez was Bóg nie może zrealizować swego planu.
Kochane dzieci, wzrastajcie w modlitwie, by z każdym
dniem być coraz bliżej Boga. Daję wam broń do walki z
waszym goliatem. Oto wasze kamienie:
1.
2.
3.
4.
5.

Eucharystia
Biblia
Modlitwa Różańcowa – módlcie się sercem
Comiesięczna spowiedź
Post”

„Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chciałam was
ubogacić swoim macierzyńskim pokojem (…) Wzywam
was abyście nieśli Mój pokój i byli jego świadkami w tym
niespokojnym świecie.” (25.07.1990)
„Wzywam was, byście od podstaw zaczęli zmieniać
swoje życie i zdecydowali się na nawrócenie. Nie słowami,
ale życiem.” (25.10.1992)
„Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się,
byście zrozumieli znaki tego czasu.” (25.08.1993).
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„Niech każdy znajdzie własny sposób poszczenia:
ten, kto pali, niech się powstrzyma od palenia; ten, kto pije
alkohol, niech go nie pije. Niech każdy zrezygnuje z
czegoś, co jest mu drogie.” (1.03.1984).
„Jeśli nie macie siły, żeby pościć o chlebie i
wodzie, możecie rezygnować z różnych rzeczy. Byłoby
bardzo dobrym zrezygnować z telewizji, bo po obejrzeniu
programów jesteście rozproszeni i nie możecie się modlić.
Możecie zrezygnować z alkoholu, z papierosów i z innych
przyjemności.
Sami
wiecie,
co
powinniście
robić.” (8.12.1981).
„Za mało się modlicie, módlcie się najmniej
półgodziny rano i wieczór. Poświęćcie pięć minut
Najświętszemu Sercu. ” (28.06.1983)
„Drogie dzieci przyjmijcie z powagą wezwanie do
modlitwy.” (25.04.1992)
„Drogie dzieci módlcie się byście mogli przyjąć
chorobę i uzdrowienia i cierpienia z miłością, jak uczynił
to Jezus.” (11.09.1986)
„Módlcie się na różańcu każdego dnia (…)
Apostołowie mojej miłości, siła modlitwy odmawianej z
serca – potężnej modlitwy pełnej miłości – zmienia świat.
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Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, módlcie
się. Ja jestem z wami.” (2.09.2019)
„By z waszą pomocą zrealizowało się wszystko,
co pragnę zrealizować poprzez tajemnicę, którą
rozpoczęłam w Fatimie.” (25.12.1991)
„Umieśćcie Jezusa w waszych rodzinach na
pierwszym miejscu.” (12.07.2019)
„Nie zapominajcie o swoich pasterzach. Módlcie
się by się nie pogubili, by trwali przy moim Synu, aby
byli dobrymi pasterzami dla stada” (18.03.2009)
„Módlcie się, jak i ja, za swoich pasterzy.
Ponownie was upominam: nie osądzajcie ich, ponieważ
mój Syn ich wybrał. Dziękuję wam”. (2.07.2012)
„Módlcie się o pokój, by jak najszybciej
zapanował czas pokoju, czego moje serce oczekuje z
niecierpliwością” (25.06.1995)
„Czytajcie każdego dnia orędzia które wam
dałam.” (25.12.1989)
„Moje dzieci, ofiarujcie mojemu Synowi miłość do
bliźniego, ofiarujcie słowa pocieszenia i uczynki
sprawiedliwości względem bliźnich.” (2.01.2020)
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„Abyście swoimi uczynkami pokazali miłość
mojego Syna, tym wszystkim którzy Go nie poznali. Siłę
znajdziecie w Eucharystii” (2.02.2020)
„Wielka jest miłość mojego Syna. Jeślibyście
poznali wielkość Jego miłości, nie przestalibyście Go
adorować i Mu dziękować. Zawsze jest żywy z wami w
Eucharystii, bo Eucharystia jest Jego Sercem. Eucharystia
jest sercem wiary.” (2.08.2019)
„Wzywam Was do wyrzeczeń przez dziewięć dni,
aby przy waszej pomocy zrealizować to, co ja pragnę
zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęła, w
Fatimie. Wzywam was abyście pojęli ważność mojego
przyjścia i powagę sytuacji. Pragnę ratować wszystkie
dusze.” (25.08.1991)
„Proście Jezusa aby uzdrowił wasze rany, których
doznaliście, drogie dzieci, w ciągu waszego życia z
powodu własnych grzechów lub grzechów waszych
rodziców.”
„Oddajcie Panu całą swoją przeszłość, wszystko
zło, które nagromadziło się w waszych sercach. Pragnę by
każdy z Was był szczęśliwy.” (25.02.1987)
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„Przyjmijcie miłość mego Syna i wyrzućcie z serca
strach, ból, cierpienie i rozczarowanie. Wybrałam was w
sposób szczególny abyście byli światłem miłości mojego
Syna.” (2.02.2008)
„Wzywam was abyście zdecydowali się na Boga i
żebyście z dnia na dzień odkrywali w modlitwie Jego
wolę.” (25.06.1990)
„Drogie dzieci pragnę abyście zrozumieli, że Bóg
wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie
zbawienia ludzkości. Wy nie możecie pojąć jak wielka jest
wasza rola w planie Bożym. Dlatego drogie dzieci módlcie
się, żebyście w modlitwie mogli zrozumieć plan Boży
względem was. Jestem z wami żebyście go mogli w pełni
urzeczywistnić” (25.01.1987)
„Dlatego drogie dzieci proszę was słuchajcie moich
poleceń i żyjcie nimi, abym mogła was prowadzić”
(8.01.1987)
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AVE MARIA W RÓŻNYCH
JĘZYKACH
Język polski
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś
Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
Język chorwacki
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom,
blagoslovljena Ti medju zenama, I blagoslovljen plod
utrobe Tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Bozja, moli za nas
grjesnike, sada I na cas smrti nase. Amen.
Język angielski
Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee. Blessed art
thou among women and blessed is the fruit of thy womb,
Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now
and at the hour of our death. Amen.
Język włoski
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
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Gesú. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Język łaciński
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta
Maria mater Dei,ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in
hora mortis nostrae. Amen.
Język niemiecki
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit
dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit
ist die Frucht deines Leibes, Jezus. Heilige Maria, Mutter
Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres
Todes. Amen.
Język rosyjski
Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами, и
благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас,
грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.a
Radujsja Marija, Blagodatnaja! Gospody s Toboju.
Blagoslowienna Ty sredy Żenszczin,
i blagoslowien plod czerwa twojego, Jisus.
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Swiataja Marija, Mater Bożija, molis o
nas, gresznych, nyże i w czas smerti naszej.
Amin.
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