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WSTĘP

Wola Ojca Niebieskiego jest święta. Realizacja jej ozna-
cza naszą współpracę z dziełem stworzenia, odkupienia 
i uświęcenia. Wymaga to od nas pokory przez podporząd-
kowanie się Bożym przykazaniom, określającym kierunki 
naszego życia. Tylko wtedy, gdy będziemy realizować Jego 
wolę, osiągniemy szczęście. Może dlatego tak mało szczę-
śliwych ludzi pośród nas, bo każdy chce realizować swoją 
wolę. Wola człowieka nieoświecona pragnieniami naszego 
Ojca, który jest w niebie, gubi się. Odrzucenie woli Bożej 
jest też odrzuceniem racjonalnych przesłanek i oderwaniem 
się od obiektywnej prawdy. Jest to skazanie siebie na niebyt 
przez samounicestwienie i tworzenie wokół siebie chaosu. 
Jeśli nie prowadzi nas myśl Boża, to zapewne jesteśmy de-
terminowani sferą cielesności ukierunkowanej na grzech. 
Pragnienia mogą stać się tak silne, że odbierają nam moż-
liwość decydowania o sobie. Przestajemy widzieć to, co nas 
niszczy a koncentrujemy się wyłącznie na zaspokojeniu na-
szych potrzeb. Ostatecznie stajemy się bezwolni, co oznacza 
brak możliwości kontroli nad sobą. Jest to mechanizm osób 
uzależnionych, które stały się niewolnikami swych pragnień, 
czyli woli, która została im narzucona. Ulegli manipulacji 
tych, którzy w rzeczywistości chcieli na nich zarobić. Jeśli 
nie pełnimy woli Boga, pełnimy wolę złego. Szukajmy przede 
wszystkim realizacji jednego pragnienia: trwania w miłości 
Bożej.
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Dziś, kiedy ludzkość tak bardzo neguje wolę Boga Ojca 
Stworzyciela, żyjemy w epoce ludzi ubezwłasnowolnionych. 
Odzyskanie wolności staje się dla nich nie lada wyzwaniem. 
Lecz nie podejmują starań, by zmienić swoją opłakaną sy-
tuację, bo nie chcą przyznać się do błędu. Wolności się nie 
otrzymuje, wolność się zdobywa. Możemy ją odzyskać tylko 
wtedy, kiedy podejmiemy zmagania w Imię Boże.

Wolę Boga poznajemy przez rozmyślanie Słowa Bożego. 
Jakże jest to ważne. Jezus przyszedł do domu setnika przez akt 
swojej woli (słowo) skierowanej w celu uzdrowienia chorego 
sługi (por. Łk 7,1-10). Drugim filarem w odczytywaniu woli 
Boga jest nauczanie Kościoła. Jest ono połączone z doktryną, 
jaką przekazali nam święci teologowie. Szczególnie ważną po-
stacią jest św. Tomasz z Akwinu. w swoim największym dziele, 
Sumie teologicznej, poruszył wszystkie najważniejsze tematy. 
Czytając jego dzieła, mamy pewność wykładni nauczania Ko-
ścioła rzymskokatolickiego i możliwość uniknięcia błędnych 
interpretacji teologicznych. Daje nam to wytrwanie w woli 
Ojca Niebieskiego i oddalenie od siebie heretyckich nauk. 

Szczególnie pomocni w rozeznawaniu woli Bożej są księ-
ża, którzy mają taką zdolność od Boga i potrafią odczytać 
wydarzenia życiowe w świetle Bożej łaski. Dziś bardzo po-
trzeba duchowych przewodników, ponieważ świat wchodzi 
w obłęd negacji woli Bożej i odrzuca Boże przykazania. 

Jezus przestrzega nas przed ludźmi, którzy będą nego-
wać wolę Ojca Niebieskiego, odwołując się do wiary. Powsta-
ną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać 



5

będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to 
możliwe, także wybranych (Mt 24,24). Obecnie pośród nas 
pojawiają się fałszywi mesjasze, czyli księża moderniści, któ-
rzy nie głoszą nauki Kościoła rzymskokatolickiego. Jest też 
wielka grupa fałszywych proroków – osoby świeckie, które 
przemawiają na podstawie osobistych intuicji lub natchnie-
nia złego. Wykorzystują oni niewiedzę, naiwność, ciekawość 
ludzką, a także niepewność naszych czasów, i nauczają in-
nych. Jednak bardzo często przemawiają nie w imieniu Pana, 
lecz własnym, bo nie są posłani. Jeśli nie mają prawdziwej 
misji głoszenia od Boga i Kościoła świętego, czynią to nie-
stety nie w imię Ojca Niebieskiego, lecz w swoje imię, czy-
li ostatecznie tego, który rozprasza – diabła. Skutkami ich 
działalności są podziały, odciągnięcie od Kościoła powszech-
nego, głównie parafialnego, i wprowadzenie ludzi w błąd. 
Księga Żachariasza przestrzega przed działalnością fałszy-
wych nauczycieli w czasach przyszłych. „A jeśli wystąpi ktoś 
jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzice jego, powiedzą 
mu: «Nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa 
w imię Pana»” (Ża 13,3).

Gdyby ludzie mieli wiedzę z zakresie teologii duchowo-
ści, wiedzieliby, że objawienia od Boga otrzymują osoby na 
drugim etapie rozwoju świętości, w okresie tzw. oświecenia. 
Dochodzi się do niego po długim czasie oczyszczeń czynnych 
i biernych. Bóg najpierw przygotowuje taką osobę i umacnia, 
by w chwili, kiedy zostanie napełniona łaską Bożą, nie zwiódł 
jej szatan. Jeśli Bóg chce przekazać swe orędzie, wybiera osoby 
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pokorne, proste, o czystym sercu. Możemy to sobie uzmysło-
wić, patrząc na dzieci z La Salette i z Fatimy. Natomiast osoby 
dorosłe, jak wspomniałem, muszą przejść drogę oczyszczeń. 
Jeśli nawet ktoś otrzymuje przekaz od Boga, nie obnosi się 
z tym, lecz poddaje pod weryfikację Kościoła. Musi się zmagać 
ze sobą, by przekazać to innym, gdyż nie chce koncentrować 
uwagi na sobie. Woli prowadzić życie ukryte w Bogu. Fałszy-
wi prorocy natomiast szukają rozgłosu. Jest to dramatyczna 
sytuacja, że dziś tysiące ludzi w Polsce czekają na prywatne 
orędzia od Boga, a nie czytają Pisma S�więtego, nie studiują 
magisterium Kościoła ani tekstów napisanych przez świętych. 

Nie twierdzę, że prywatne objawienia są złe, lecz opie-
ram się na tych, które zostały zatwierdzone przez Kościół św. 
i przynoszą dobre owoce. Natomiast obecnie w Polsce panu-
je prawdziwe piekło stworzone przez świeckich proroków, 
którzy się nawzajem zwalczają i tworzą własne obozy swych 
zwolenników. Zapominają, że jest jeden, święty, powszechny 
i apostolski Kościół. Wykorzystują oni niedostatek naucza-
nia i komentowania ważnych wydarzeń przez księży. 

Niebezpieczne obecnie są też dwie skrajne postawy księ-
ży. Prowadzą one do poniewierania Bogiem i ludźmi przez 
ograniczenie udzielania sakramentów świętych. Niektórzy 
księża moderniści nie udzielają wiernym Komunii św. do ust, 
łamiąc w ten sposób prawo kanoniczne i traktując ludzi żyją-
cych w łasce uświęcającej jak ekskomunikowanych. 

Ż drugiej strony są księża o jansenistycznym nastawie-
niu, którzy nauczają, że Komunia św. na Mszy św. posoboro-
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wej jest niegodna i lepiej nie chodzić do swego kościoła pa-
rafialnego, lecz tylko na Msze św. trydenckie. Skutkiem czego 
osoby, które codziennie przyjmowały Komunię św., przesta-
ją przyjmować Eucharystie w tygodniu.

Koncentracja na swoich racjach, nawet i pobożnych, 
może prowadzić do zagubienia hierarchii ważności. Pomyśl, 
czego Jezus Chrystus Eucharystyczny pragnie w tej chwi-
li: czy żebyś Go przyjął, czy przekreślił Jego ofiarną miłość, 
jakiej chce ci udzielać? Jeśli są niedoskonałości liturgiczne, 
to za nie odpowiada ksiądz, który jest szafarzem Euchary-
stii. Twoim zadaniem jest godnie przyjąć Najświętszy Sa-
krament. Trzeba używać rozumu i właściwie interpretować 
swoje postępowanie.

 Cud w Sokółce pokazał, że Jezus jest obecny na Mszy 
św. posoborowej. Nie jest ona tak bogata w piękne modli-
twy oraz nie ma tak licznych błogosławieństw, ale jej isto-
ta jest zachowana w słowach konsekracji. Chaos, jaki obec-
nie panuje w polskim Kościele, jest skutkiem braku pokory 
niektórych księży względem tradycji oraz tradycjonalistów 
względem Kościoła posoborowego. Ofiarami stają się wierni, 
zdezorientowani i często prowadzeni do eskalacji niechęci 
względem osób, które mają inne przekonania niż oni. 

Gdyby jedni i drudzy patrzyli na przykład Maryi, która 
siebie określiła jako Służebnicę Pańską, nie byłoby wtedy ta-
kich tarć i bojów. Kiedy przestajemy się zastanawiać, co ma 
do powiedzenia Bóg i czego naucza Kościół, lecz mówimy we 
własnym imieniu, gubimy się niezmiernie. 
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Módlmy się do Boga, aby realizowała się Jego wola, nie 
nasza, wtedy zostaniemy uzdrowieni, jak Jan Skrzetuski. Ża-
łamany obawą śmierci o swojej ukochanej Helenie nie mógł 
nic uczynić i trwał nieruchomy, dopiero ksiądz, który nad 
nim wyciągnął ręce i kazał powtarzać: „bądź wola Twoja!”, 
przywrócił go do życia. 

Żachowajmy pokój między sobą, możemy się różnić 
w poglądach, lecz zawsze winniśmy się szanować i nie za-
pominać o wspólnych więzach krwi oraz odpowiedzialności 
za Kościół św. i Polskę. Tak działajmy, aby nie dzielić, lecz 
jednoczyć na fundamencie prawdy. 

Jeśli brak nam pokory, Bóg nas zostawia i przestaje udzie-
lać swej łaski, chociaż mogliśmy mieć rację. Pysznym się 
sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, jak mówi Pismo S�więte. 
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Różaniec Święty - Oto ja służebnica Pańska
Opracował Ks. Michał Dłutowski

Wprowadzenie
Trzy części różańca świętego możemy odmawiać w inten-

cji dziękczynnej. Tajemnice radosne za dar życia i piękno 
stworzenia. w pierwszej części więc myślimy więcej o Bogu 
Ojcu Kreatorze. On zainicjował wszystko, co istnieje, i z nie-
bytu powołał do istnienia.

Tajemnice bolesne mogą być wyznaniem naszej miłości 
i wdzięczności za dar odkupienia. w ten sposób łączymy się 
z Synem Bożym. Rozważając każde Jego cierpienie, wypra-
szamy dla siebie zdroje łask, które odrywają nas od grzechu. 
w trzeciej części dziękujemy Duchowi S�więtemu za dar uświę-
cenia, jaki dokonuje się przez Maryję i posługę Kościoła św. 
Tajemnice chwalebne przypominają nam o możliwości osią-
gnięcia świętości przez moc działania trzeciej Osoby Boskiej.

TAJEMNICE RADOSNE

Pierwsza tajemnica radosna
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Matka Boża w Nowej Osuchowej, objawiając się Marian-
nie Andryszczyk, przedstawiła się jako Służebnica Pańska. 
Imię to przypomina o wielkiej pokorze, jaką miała Maryja. 
S�więty Jan Paweł II pisał o cywilizacji śmierci. Określając jej 
najgłębszą istotę, możemy powiedzieć, że jest ona powszech-
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nym panowaniem pychy na świecie. Oznacza to odrzucenie 
woli Bożej i obiektywnej prawdy. Tej destrukcyjnej cywiliza-
cji śmierci św. Jan Paweł II przeciwstawił cywilizację miłości. 
Jeśli mamy ją tworzyć, to miłość musi się oprzeć na pokorze 
i dążeniu do prawdy. Plan Boga, wyrażony w Bożych przyka-
zaniach, jest dla nas najlepszym projektem na przyszłość. Je-
śli natomiast przyjdą czasy, gdy mówienie prawdy stanie się 
przestępstwem, oznaczać to będzie dla nas prześladowania 
i zwycięstwo kłamstwa.

Druga tajemnica radosna
Nawiedzenie św. Elżbiety

Niektórzy błędnie mówią, że ludzi dzieli Pismo S�więte, 
krzyż, tradycja. To nie jest tak. Dzieli nas grzech, a to przez 
naszą pychę. Przez nią możemy zepsuć nawet najpiękniejsze 
idee, jak intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Sku-
piając się na szczegółach i uznając się za specjalistów, często 
wyrokujemy, nie mając pojęcia o tym, o czym mówimy; tylko 
nam się wydaje, że wiemy. Maryja idzie w pokorze pomagać 
swojej krewnej. Nie idzie do niej, by się kłócić. Jakże nie-
doskonałe są nasze spotkania z krewnymi. Nie uwielbiamy 
w nich Boga, lecz czasem obrażamy się ze względu na nasze 
racje, które stają się ważniejsze od więzów krwi i ducha.

Trzecia tajemnica radosna
Narodzenie Pana Jezusa

Wolą Boga jest rozwój człowieka, natomiast wolą złego 
– jego skarłowacenie. Pycha powoduje, że człowiek odrzuca 
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plan Boga i realizuje plan podany przez złego. Wydaje się mu, 
że to jego własny. Ostatecznie człowiek zostaje sam, znie-
chęcony, zirytowany, zamknięty w sobie. Mogło być inaczej. 
Przecież kobieta mogłaby urodzić wiele dzieci, każde z nich 
mogłoby mieć własne i tak dalej. Mężczyzna i kobieta mo-
gliby stać się założycielami wielkiej rodziny, ojcem i matką 
wielu. Bożej rodziny, w której każdy ma swoje zadanie we-
dług woli Ojca Niebieskiego. Jednak kobiety wybierają dziś 
wygodę życia i nie umieją się poświęcić dla rodziny. Łatwiej 
wykonać plan złego i zabić potomstwo. Lecz nie ucieknie się 
przed wyrzutami sumienia i sądem Bożym. Kto zniszczy ko-
muś życie, również zmarnuje swoje.

Czwarta tajemnica radosna
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Ofiarowanie się Bogu to złożenie się w darze dla Niego. 
Nie można się potem wycofać i przekazać siebie komuś inne-
mu. Jeśli powiedzieliśmy, że całkowicie do Niego należymy, 
musimy odejść od mentalności tego świata. Bardzo ważne 
jest zrozumienie, że dorosłość polega na ofiarowywaniu się 
innym. Dopóki będziemy nastawieni na branie i czerpanie 
korzyści od rodziny, znajomych, państwa, będzie to oznaczać 
naszą niedojrzałość, podobną do niedojrzałości dziecka, któ-
re jest nastawione na przyjmowanie tego, co inni mu dają, 
ponieważ jest małe i w życiu jeszcze nie daje sobie rady. Nie 
chodzi tu o przyjmowanie tylko dóbr materialnych. Są też 
inne: duchowe, moralne, psychiczne, jak miłość, akceptacja, 
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wsparcie itp. Dorosły człowiek potrafi przez ofiarowanie się 
Bogu czerpać z Niego i innym przekazywać to, co jest im po-
trzebne, w sferze materialnej czy duchowej. Sam natomiast 
jest wolny od tego, czy inni coś mu z siebie przekażą. Ta zdol-
ność wyzwala z pretensji i roszczeń. Prowadzi to w rodzi-
nach do pokoju oraz jedności. Jeśli natomiast ludzie dorośli 
wciąż są dziećmi, będą nieustające problemy. Jezus przecież 
uczył nas dawania, a nie zawłaszczania z niskich, egoistycz-
nych pobudek.

Piąta tajemnica radosna
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Odnalezienie siebie, gdy się zagubiło, jest trudne. Trzeba 
się przyznać do błędu. Osoba zarozumiała już nie zawróci. 
Oznaczałoby to uznanie swojej porażki, stwierdzenie faktu, 
że zaufało się niewłaściwym ludziom, wybrało zły azymut 
życiowy. Barak możliwości pomocy takiemu komuś to praw-
dziwy dramat. Bo każdego można uratować, jeśli chce, ale 
kiedy odmawia pomocy, skazuje się na śmierć. Im szybciej 
nawrócimy się naprawdę, tym szybciej odkryjemy Jezusa. Je-
śli pozostaniemy w kłamstwie, w przyszłości skażemy siebie 
na ból fizyczny, duchowy i egzystencjalny. Odnalezienie Jezu-
sa to odkrycie lekarstwa na wszystkie choroby spowodowa-
ne przez grzechy nasze i innych.



13

TAJEMNICE BOLESNE

Pierwsza tajemnica bolesna
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus Chrystus w Ogrójcu modlił się między innymi, aby 
apostołowie wytrwali w prawdzie, jaką im objawił i tak jak 
On dawali jej świadectwo. Nie zostawiajmy księży samych, 
jeśli głoszą prawdę i są wykluczani ze swoich wspólnot. Prze-
ciwstawiają się oni współczesnym Sanhedrynom, radom, 
które nienawidzą Chrystusa i Jego dzieła, jakim jest Kościół 
św. Jak niegdyś na Jezusa, tak samo i dziś na głosicieli praw-
dy mówi się, że to odszczepieńcy, heretycy oraz wichrzycie-
le pokoju wśród ludzi. Wiemy jednak doskonale, że bez tych 
głosicieli prawdy ciemność całkowicie ogarnęłaby ludzkie 
sumienia.

Druga tajemnica bolesna
Biczowanie Pana Jezusa

Biczowanie jest konsekwencją wyboru prawdy. Jezus 
cierpi, bo przyznał się do tego, kim jest że jest Królem. Każ-
dy, kto w Chrystusie poznaje swoją godność, również zosta-
je powołany do zapłacenia najwyższej ceny. Mali ludzie za-
wsze będą chcieli odebrać wielkim ich wartość. Lecz jeśli 
jesteś lepszy, mądrzejszy, silniejszy od swych wrogów, to oni 
względem ciebie się kompromitują i nie mogą cię skrzyw-
dzić ani moralnie, ani duchowo. Agresja jest dowodem ich 
przegranej.
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Trzecia tajemnica bolesna 
Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 

Przekreślenie Chrystusa prowadzi do intronizacji pychy. 
Ludzie, którzy pogardzają Jezusem, tak naprawdę pogar-
dzają sobą. Nie potrafią siebie kochać i kształtować według 
ideału Syna Bożego. Wybierają karykaturę samych siebie, 
równają w dół. Człowiek, który nie uznaje Chrystusa za króla, 
sam siebie czyni panem życia i śmierci lub władcą orzekają-
cym, co jest prawdą, a co nie. Dopóki będą rządzić ludzkością 
samozwańczy królowie, będzie trwał chaos i cierpienie.

Czwarta tajemnica bolesna
Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa jest skutkiem niesprawiedliwych rzą-
dów. Ci, co otrzymali władzę od Boga, zapomnieli o tym 
i podejmują decyzje w imię interesów najbardziej bogatych 
ludzi. a biedni w dalszym ciągu są zadłużani, pozbawia-
ni własności, nawet życia. Wszystkie drogi krzyżowe ludzi 
znajdują drogę wyjścia w krzyżu Chrystusa – każdy zyskuje 
ocalenie i sens wszystkich upokorzeń, a także możliwość po-
konania nieprzyjaciół.

Piąta tajemnica bolesna
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Śmierć Chrystusa stała się kresem Jego cierpień. Praw-
da została wywyższona za cenę męczeństwa. Żawsze trze-
ba ją eksponować, mówić o niej, aby oddalić groźbę domi-
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nacji, kłamstwa i szatana. Jezus ostatecznie zwyciężył i tak 
jest z każdym, kto nie wejdzie w kolaborację z kłamstwem. 
Nieprawda może tryumfować tylko przez chwilę, prawda try-
umfuje wiecznie. Oddajmy cześć tym, którzy zginęli, broniąc 
prawdy o wierze, prawdy o wolnej Polsce oraz godnym życiu 
bez manipulacji.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Pierwsza tajemnica chwalebna 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Świadomość obecności Żbawiciela pośród nas jest naszą 
nadzieją, że nie jesteśmy sami. Promieniem światła dającym 
radość w codzienności, że miłość Boża jest niepokonana. 
Chrystus jest tak dobry, że przygarniając nas w Komunii św., 
zabiera nam wszystkie nasze cienie i daje pełnię życia. Wte-
dy odkrywamy, że cierpienie, starość, umieranie, śmierć to 
tylko etapy jednoczące nas coraz bardziej z Tym, który jest 
Ż� ródłem nieśmiertelności. 

Druga tajemnica chwalebna
Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Apostołowie w momencie, kiedy Jezus wstępował do 
nieba, byli razem. Było to wydarzenie, które ich jeszcze bar-
dziej scaliło, jako nową Rodzinę Bożą. Żgromadzeni wokół 
Chrystusa byli jednocześnie zgromadzeni wokół Ojca Nie-
bieskiego. Warto rozumieć Kościół św. jako Rodzinę Bożą, 
gdzie Bóg jest Ojcem, a Maryja Matką, my zaś dziećmi Bo-
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żymi. Nie zapominajmy o tym, że względem siebie jesteśmy 
braćmi i siostrami. 

Trzecia tajemnica chwalebna
Zesłanie Ducha Świętego

Żesłanie Ducha S�więtego było przyspieszeniem wzrasta-
nia apostołów w dojrzałości misyjnej. Od tego momentu stali 
się uposażeni w łaskę Bożą na tyle, aby pójść na cały świat 
i nauczać, nie licząc na ludzi, lecz tylko na pomoc Bożą. Szli 
w ubóstwie, prostocie oraz czystości serca. Siali obficie ziar-
na królestwa Bożego, które wschodziły szybko. i tak rosły 
kościoły, dzieła miłosierdzia, kultura chrześcijańska.

Czwarta tajemnica chwalebna
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja była pieczęcią miłości dla tych, których Bóg wy-
brał na swoich uczniów. Jej cicha obecność, pełne mocy mo-
dlitwy w Wieczerniku stały się pożegnalnym pocałunkiem 
miłości. Aby zawsze mogła być blisko tych, których kochała, 
pozostawiła drogę powrotu do nich, jaką jest różaniec św. 

Piąta tajemnica chwalebna
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Koronacja Maryi na Królową Nieba i Ziemi to dla nas 
przykład do naśladowania. Jakże powinni go naśladować 
dzisiejsi władcy. Przecież Maryja jest również Królową Pol-
ski. Wszelkie uchwały, dekrety, decyzje rządzących powinny 
być podejmowane w Jej imieniu i dla Jej większej czci. Jakże 
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daleka jest nasza rzeczywistość od tej, jaką nakreślił nam Bóg 
swoim przykładem. On jako Stworzyciel nie bał się wywyż-
szyć Maryi. Lecz ci, którzy pozbawiają dziś w Polsce Maryję 
władzy, mają swój kres. Módlmy się o wypełnienie naszych 
ślubów względem naszej Królowej, aby nas nie opuściła.
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RÓŻANIEC ŚWIĘTY - WYPEŁNIA SIĘ WOLA BOŻA
Opracowała Irena Radzymińska IMB

TAJEMNICE RADOSNE

Pierwsza tajemnica radosna
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Maryjo, dziękuję Ci w tej tajemnicy za to, że przyjęłaś 
wolę Bożą. Przyjęłaś, nie znając jej do końca, zdałaś się na 
Boga pełnego miłosierdzia. Uczysz mnie, że On, Bóg Wszech-
mocny i Miłosierny, wie lepiej, chce zawsze dla nas tego, co 
najlepsze i co prowadzi do zjednoczenia z Nim.

Druga tajemnica radosna
Nawiedzenie św. Elżbiety

Dziękuję Ci, Maryjo, w tej tajemnicy za to, że ze swoją 
krewną, św. Elżbietą, dzielisz się radością z objawionej Ci 
przed chwilą woli Bożej. Ucz nas rozmawiać z naszymi bli-
skimi, przyjaciółmi w wierze o woli Bożej w naszym życiu, 
by pomagać sobie wzajemnie w jej wypełnianiu.

Trzecia tajemnica radosna
Narodzenie Pana Jezusa

Oto wypełnia się wola Boża w życiu Maryi. Narodził się 
Pan Jezus, nasz Zbawiciel, Bóg-Człowiek. Narodził się z Ma-
ryi Panny w ubóstwie i chłodzie. Dziękujemy Ci, miłosierny 
Jezu, że z Maryją podzieliłeś się swoim planem zbawienia 
względem nas wszystkich. Twoja wola jest zawsze pełna mi-
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łosierdzia względem nas, stworzeń, i wypełnia się z Twoją 
pomocą.

Czwarta tajemnica radosna
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Teraz, Maryjo, wraz ze św. Józefem, troskliwym obroń-
cą małej jeszcze Dzieciny, potwierdzasz pragnienie pełnie-
nia woli Bożej, które od dawna nosisz w Sercu. Ofiarowujesz 
wraz ze swoim Oblubieńcem Pana Jezusa w Świątyni Jerozo-
limskiej Bogu Ojcu. Oboje z Józefem wierzycie, że jest On pe-
łen miłosierdzia i dlatego świadomie powierzacie Jego woli 
to niezwykłe Dziecię!

Piąta tajemnica radosna
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

To ważne, by nie gubić z oczu woli Bożej. Ważne, by pytać 
siebie, czy ją pełnię, czy gdzieś może odbiegły moje kroki od 
drogi pełnienia tego, czego Bóg chce. Maryja uczy nas, że jeśli 
tak się zdarzy, z powodu naszego skażenia grzechem pier-
worodnym, szybko możemy odszukać zgubiony szlak i znów 
być przy Jezusie. Pomoże nam w tym rachunek sumienia, 
spowiedź, modlitwa czy chwila refleksji przed Najświętszym 
Sakramentem.
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TAJEMNICE BOLESNE

Pierwsza tajemnica bolesna
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Maryjo, oto Twój Syn pośród ciemnej nocy, w ogrodzie 
zwanym Oliwnym poci się krwią i modli o wypełnienie 
woli Bożej. Niestety w wielkim osamotnieniu. Sercem jesteś 
z Nim. Mimo bólu, jakiego doświadczasz, wiesz, że ma rację, 
mówiąc w końcu: Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie!!! 

Druga tajemnica bolesna
Biczowanie Pana Jezusa

Maryjo, niepojęty jest ból Twój, gdy patrzysz na tę strasz-
ną scenę. Dlatego zostałaś nazwana Matką Bolesną! Dygo-
czesz cała z bólu. Chcesz pomóc, zakryć swoim ciałem Jego 
ciało przed biczami, ale nie możesz, bo wiesz, że taka jest 
wola Boża, na którą zgodziłaś się przy zwiastowaniu. Jestem 
z Tobą, Matko, w tej strasznej scenie.

Trzecia tajemnica bolesna
Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 

Na tym nie koniec cierpień Twojego Syna. Grzech, który 
stał się moim udziałem, jest tak wielkim złem, że wola Boża co 
do Żbawiciela nie kończy się jeszcze. Teraz jest On dotkliwie 
raniony koroną z cierni. Ból głowy od nakłuć mnóstwa małych 
i większych cierni nie daje ani chwili wytchnienia. o Jezu, ucz 
mnie pełnić Twoją wolę i nie narzekać na trudy dnia codzien-
nego, lecz wpatrywać się w Ciebie cierpiącego niewinnie.
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Czwarta tajemnica bolesna
Droga Krzyżowa

Matko Boleściwa, Matko Miłosierdzia, która idziesz za 
Jezusem. Nasz Pan, Odkupiciel świata po to przyszedł na 
świat, aby nas wybawić od śmierci wiecznej. Maryjo, która 
również niesiesz w tej chwili swój krzyż – krzyż bólu serca, 
serdecznego współczucia – ucz nas pamiętać, że to trudne 
zadanie niesienia krzyża wyznaczone wolą Bożą kiedyś się 
skończy, a Bóg nie da się prześcignąć w hojności, przyjmie 
nasze cierpliwe znoszenie Jego woli i wynagrodzi.

Piąta tajemnica bolesna 
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Oto Maryja stoi pod krzyżem swojego jedynego Syna, 
który do końca nas umiłował. Cierpienie Jej graniczy z kona-
niem…, ale trwa przy krzyżu… Wie, że taka jest wola Boża, że 
Jezus musi umrzeć, musi do końca wypełnić wolę Bożą i chce 
to uczynić. Dzięki temu raz na zawsze zostanie pokonana 
śmierć i dokona się nasze odkupienie. Razem z Tobą, Matko 
Chrystusowa, stoję teraz pod krzyżem Chrystusa i dzięku-
ję za Jego nieskończone miłosierdzie, do którego pragnę, by 
póki czas, uciekali się grzesznicy.
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TAJEMNICE CHWALEBNE

Pierwsza tajemnica chwalebna 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Oto nastało zmartwychwstanie!!! Ten upokorzony, zmiaż-
dżony cierpieniem Żbawiciel w wielkiej chwale, w blasku 
i mocy ukazuje się nielicznym po wyjściu z grobu! Żwycięzca 
śmierci, piekła i szatana! Wola Boża jest piękna, prowadzi za-
wsze do dobra, do zmartwychwstania i pokoju wewnętrzne-
go! Maryjo, tak bardzo cieszymy się z Tobą tą tajemnicą zwy-
cięskiego zmartwychwstania.

Druga tajemnica chwalebna 
Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Teraz wolą Bożą jest, by zmartwychwstały Chrystus, wy-
pełniwszy wszystko, co nakazał Mu Ojciec Niebieski, wszyst-
ko, co jest zgodne z Jego wolą, opuścił ziemię i wstąpił do 
nieba. Tam żyje i króluje na wieki. Przecież jest wolą Bożą, 
byśmy i my się tam znaleźli po ziemskim pielgrzymowaniu. 
Jezus, który jest Miłosierdziem samym, przygotował nam 
tam miejsce i czeka na nas!

Trzecia tajemnica chwalebna 
Zesłanie Ducha Świętego

Pan Jezus okazuje nam dalej swoje niepojęte miłosier-
dzie. Oto teraz posyła wszystkim wierzącym Ducha S�wię-
tego, który wszystkiego nas nauczy, przypomni nauczanie 
Zbawiciela i będzie uczył, jak mamy się modlić. Apostołowie 
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wraz z Maryją nad swoimi głowami widzieli nawet ogniki 
jako dowód zstąpienia Bożego Ducha. Maryjo, ucz nas otwie-
rać się na Jego działanie, byśmy wiernie pełnili wolę Bożą.

Czwarta tajemnica chwalebna 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryjo, nasza Współodkupicielko, sercem czujemy, że 
należy Ci się ten przywilej wniebowzięcia do nieba z duszą 
i ciałem. Cieszymy się, że tam jesteś i przyzywamy Twojego 
przemożnego wstawiennictwa. Pomagaj nam czynić zawsze 
to, co się Bogu podoba, byśmy i my dołączyli do tego miejsca, 
o którym św. Paweł napisał, że ani oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wiel-
kie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Piąta tajemnica chwalebna 
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Maryjo ukoronowana na Królową Nieba i Żiemi, wołam 
wraz z Tobą i Twoimi słowami do Boga Ojca pełnego miło-
sierdzia. Miłosierdzia, czyli tej wielkiej miłości Boga do czło-
wieka, do mnie: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch 
mój w Bogu, Żbawicielu moim… a miłosierdzie Jego z poko-
lenia na pokolenie…

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie… Panie, nasz Stwórco, któ-

ry jesteś zawsze i wszędzie, Ty, który wiesz o nas wszystko, 
znasz nasze serca, przed Którym nic się nie ukryje,
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…święć się imię Twoje. Bądź uwielbiony, bądź pochwa-
lony, bądź wywyższony, nasz Boże. Niech każde stworzenie 
wychwala, uwielbia i kocha Ciebie, umiłowany Tatusiu.

Przyjdź królestwo Twoje. Niech nastanie Twój pokój, 
niech rozleje się Twoja miłość, niech świat pozna Twoje bez-
graniczne miłosierdzie.

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Niech się 
stanie tak jak Ty chcesz, Boże, niech wypełni się Twoja wola 
względem nas, umiłowany Ojcze. Ty wiesz, co najlepsze jest 
dla Twoich dzieci. Przepraszamy Cię, Boże za każdy nasz 
bunt, za chodzenie własnymi ścieżkami, za każde „ja wiem 
lepiej”.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Daj nam, 
Stwórco, wszystko, czego nam trzeba, by wejść do Krainy 
Wiecznej Radości. Ty troszczysz się o wszystko, o to, by ni-
czego nam nie zabrakło. Prosimy, naucz nas, Mistrzu, nad-
miarem darów otrzymanych od Ciebie dzielić się z innymi.

I odpuść nam nasze winy... Umiłowany, dziękujemy za 
Twoją miłość i miłosierdzie, za to, że zawsze przebaczasz 
nam wszystkie grzechy, jeśli tylko ze skruszonym, pokornym 
sercem przyjdziemy do Ciebie. Ty nie pamiętasz naszych 
win. Ty nas kochasz mimo naszych niedoskonałości, mimo 
ran, które zadaliśmy i stale zadajemy Tobie.

…jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Boże, 
skrusz nasze serca, byśmy nie pamiętali ran zadanych nam 
przez bliźnich, byśmy byli miłosierni wobec tych, którzy nas 
skrzywdził, zranili, zadali ból, cierpienie.



25

I nie wódź nas na pokuszenie... PANIE, uśmierć w nas 
wszystkie grzeszne myśli, wszelkie nieprawości, wszelkie 
pokusy. Byśmy byli wolni od tego, co nie jest miłe Tobie, nasz 
Boże.

…ale nas zbaw ode złego. Amen. Miej nas stale w Swo-
jej opiece, przytulaj do Serca, chroń przed tym, co złe. Niech 
Twoja Boża miłość prowadzi nas, nadaje sens naszemu ży-
ciu. Amen.
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RÓŻANIEC ŚWIĘTY - BĄDŹ WOLA TWOJA 
Opracowała Anita Granoszewska

TAJEMNICE RADOSNE

Pierwsza tajemnica radosna 
Zwiastowanie

Maryjo, ukochana Matko, pomóż nam przejść krok po kro-
ku drogę naszego życia. Pomóż nam zrozumieć, przebaczyć. 
Żobaczyć nasze błędy, wady, słabości, niedoskonałości i przy-
jąć z pokorą i miłością wszystko, co przygotował dla nas Bóg 
Ojciec. Wyproś nam łaskę powiedzenia fiat i przyjęcia z poko-
rą Jego świętej woli, byśmy mogli wejść w głąb siebie, w naj-
odleglejsze zakamarki naszego serca i naszej duszy.

Boże, Ojcze, przy rozważaniu tej tajemnicy pragniemy 
podziękować za naszych rodziców, opiekunów, za ich „tak” 
względem naszego życia. Dziękujemy za to, że właśnie oni 
zostali wybrani, by nas wychować i wskazać drogę. Dzięku-
jemy za ich miłość, troskę, za ich wsparcie i modlitwę. Dzię-
kujemy za to, że podjęli trud naszego wychowania.

Druga tajemnica radosna 
Nawiedzenie św. Elżbiety

Jak ważne są więzi, wzajemna troska, bezinteresow-
na pomoc, pokazuje nam relacja pomiędzy naszą ukochaną 
Matką Maryją a św. Elżbietą.

Przy tej stacji wróćmy myślami do naszego dzieciństwa, 
młodych lat. Przypomnijmy sobie nasze relacje z rodzeń-
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stwem, z najbliższą rodziną. Popatrzmy, jak wiele kłótni, 
wzajemnych oskarżeń, bijatyk, ile sińców od kopniaków sio-
stry, brata. Ile w naszym ręku wyrwanych włosów po kolejnej 
awanturze z siostrą. Przeprośmy za ten czas nieporozumień, 
buntu, braku miłości i szacunku. Poprośmy o uleczenie ran 
i uzdrowienie relacji.

Maryjo, ukochana Matko, prosimy, przytul do swojego 
Serca siostrę, brata, której/któremu zadałam tak wiele bólu 
i cierpienia.

Trzecia tajemnica radosna 
Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo, ukochana Matko, przy rozważaniu tej tajemni-
cy prosimy, byś do swojego Matczynego Serca przytuliła te 
wszystkie matki, które urodziły chore dzieci, a w następnych 
minutach życia ich małe aniołki przeszły do życia w wieczno-
ści. One nosiły dzieciątka wiele miesięcy pod swoim sercem, 
czuły ich ruchy, bicie serca, widziały na monitorze ich ma-
leńkie stópki.

Dziękujemy za ich „tak”, za to, że mimo ogromnego bólu 
i cierpienia nie zdecydowały się na aborcję, na zabicie swoje-
go dziecka. Dziękujemy za to, że pozwoliły narodzić się życiu. 
Ogarnijmy modlitwą wszystkich rodziców, którzy pozwolili 
narodzić się wspaniałym aniołkom dla życia w wieczności, 
ponieważ żadne słowa nie ukoją ich bólu i cierpienia. Dzieci, 
które zostały narodzone dla nieba, kiedyś podziękują swoim 
rodzicom, że byli z nim do końca i dali im życie… Choć tak 
krótkie na ziemi, ale nieskończone w wieczności.
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Czwarta tajemnica radosna 
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Świątynia – Dom Boga – Miejsce Święte, gdzie Bóg podno-
si upadłych na duchu, dodaje sił, pociesza, umacnia, uzdra-
wia. Dom Boga, do którego jesteśmy zaproszeni, w którym 
Bóg na nas czeka z otwartymi ramionami, by nas przytulić 
do swojego Serca.

Pomyślmy przez chwilkę: sam Bóg w swoim domu ocze-
kuje na nas… Jak powinniśmy się zachować, jak ubrać na to 
wyjątkowe spotkanie? Obecny ubiór wielu kobiet i mężczyzn 
woła o pomstę do nieba. Kiedyś ludzie przychodzili do świą-
tyni odświętnie ubrani, a popatrzmy, w jakim stroju obecnie 
można spotkać wiernych. Ubrani jak na plażę, na dyskotekę. 

Człowiek przecież idzie na ucztę do Króla Królów, Pana 
Panów, więc trzeba przyodziać odpowiednią szatę.

Piąta tajemnica radosna 
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Odłóż na chwilkę wszystko, co robisz, udaj się na pusty-
nię, by usłyszeć głos Boga, który mówi do Ciebie.

Ale cóż, ty nie jesteś w stanie usłyszeć! a jeśli nawet 
słyszysz, nic nie rozumiesz. Wycisz serce, które tak bardzo 
przywiązane jest do wielu ziemskich pragnień. Uświadom 
sobie, jaki jest cel twojej ziemskiej wędrówki, dokąd zmie-
rzasz? Pamiętaj, że wszystko ma swój czas, wszystko również 
ma początek i koniec. Przychodzimy na ten świat, poddawa-
ni jesteśmy różnym testom, egzaminom. Ile z nich zaliczymy, 
zdamy, dowiemy się przy bramie do wieczności…
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TAJEMNICE ŚWIATŁA 

Pierwsza tajemnica światła 
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wyobraźmy sobie dzień, w którym nasi rodzice przy-
nieśli nas do świątyni, by nas ochrzcić, by złożyć nasze życie 
w rękach Boga Ojca. Może nie wszyscy ziemscy opiekunowie 
mieli wtedy świadomość, po co to czynią – jedni dla trady-
cji, inni dlatego, że większość ludzi chrzci swoje pociechy. 
Podziękujmy zatem, że to uczynili. Podziękujmy za dzień, 
w którym zostaliśmy przyniesieni do świątyni, kiedy zosta-
liśmy przyłączeni do wspólnoty Kościoła, kiedy święta woda 
obmyła nas z grzechu pierworodnego, za dzień, w którym 
biała szata została nałożona na nas przez matkę chrzest-
ną, kiedy nasz ojciec chrzestny przyniósł światło zapalone 
od paschału, który symbolizuje obecność Chrystusa zmar-
twychwstałego. Od tego momentu całe nasze życie jest ze-
spolone z Jezusem Chrystusem. Wyraża się to w słuchaniu 
Jego słowa, karmieniu się Eucharystią oraz w przyjęciu Jego 
Ducha i kierowaniu się Jego natchnieniami na co dzień. Win-
niśmy być świadkami Jezusa w świecie, gdyż On jest Światłem 
dla tego świata. Nasze życie ma się charakteryzować wiarą, 
nadzieją i miłością.

Podziękujmy za naszych rodziców, opiekunów, rodziców 
chrzestnych i kapłanów, którzy wprowadzili nas do wspól-
noty dzieci ochrzczonych. 
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Druga tajemnica światła 
Cud w Kanie Galilejskiej

Każdy z nas doświadczył w swoim życiu wielu cudów, 
tylko… nie każdy je widzi i nie każdy potrafi za nie dzięko-
wać. 

Największym cudem jest ten, który dokonuje się pod-
czas każdej Mszy św. i tylko Ci, którzy są zjednoczeni swoim 
sercem z Sercem Żbawiciela, którzy kochają Boga, są w sta-
nie doświadczyć i zrozumieć, jak wielkie cuda dokonują się 
podczas każdej Mszy św. w każdym, nawet najmniejszym 
kościele. Nie potrzeba jechać na drugi koniec świata, by być 
świadkiem cudu nad cudami.

Tak wielu z nas biega z miejsca na miejsce, bo tam ktoś 
coś widział, tam ktoś coś powiedział… w dzisiejszych cza-
sach namnożyło się proroków, którzy usiłują przyciągnąć 
wiernych jakimiś swoimi wizjami… w Ewangelii św. Mate-
usza (10,16) czytamy: ,,Bądźcie więc roztropni jak węże, 
a nieskazitelni jak gołębie!” Nie dajcie się zwieść. Sam Pan Je-
zus przestrzega przed tym w Ewangelii św. Mateusza (24,4-
8): ,,Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Me-
sjaszem. i wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o woj-
nach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się 
tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie 
bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw króle-
stwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz 
to wszystko jest dopiero początkiem boleści”.
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Trzecia tajemnica światła 
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

Bracie, Siostro, pamiętaj, że jesteś apostołem Bożej Mi-
łości, że w każdym miejscu, do którego jesteś posłany, masz 
nieustanie swoim czynem, słowem i modlitwą głosić słowo 
Boże i wskazywać na Jezusa. Trzeba ci włożyć sandały i prze-
mierzać szlaki wiary, nadziei, miłości, zostawiać piękne śla-
dy miłosierdzia, po których będą mogli iść inni.

Stale nam trzeba uważać, badać grunt, po którym idzie-
my. Nie wchodź na kruchy lód ani na podmokłe tereny ba-
gienne. Trzeba nam być rozważnymi i należy myśleć o tych, 
którzy na nas patrzą i idą za nami. Bo jeśli pod nami zarwie 
się lód, pod wodą mogą znaleźć się wszyscy, którzy za nami 
kroczą. Jeśli my nie wyczujemy grząskiego gruntu, bagien-
nego terenu, grzechu, wiele dusz może umrzeć, może zostać 
zatopionych w piekielnym bagnie. 

Panie, uzdolnij nas, umocnij, byśmy we wszystkim, co 
czynimy, wskazywali na Jezusa i czynili wszystko na Bożą 
chwałę. Byśmy podążali za Tobą i innych do Ciebie prowadzili.

Czwarta tajemnica światła 
Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Nawrócenie to codzienna ciężka praca nad sobą, to wal-
ka z naszymi słabościami, ułomnością. To wytrwałe wspi-
nanie się pod górę, mimo osuwających się, spadających na 
nas kamieni, głazów grzechu. Trzeba nam umiejętnie robić 
uniki, by żaden rozpędzony głaz nie powalił nas na ziemię, nie 
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przygniótł, nie sparaliżował ciała i duszy. Ta walka będzie do 
końca naszych ziemskich dni. Musimy nauczyć się rozpozna-
wać zagrożenia, nie wchodzić do jaskini lwa, gdzie czyha nie-
bezpieczeństwo. w tej podróży stale bądźmy zabezpieczeni 
w oliwę do lampy, która będzie oświecała naszą drogę.

Nie przestawajmy karmić się Ciałem i słowem Boga, któ-
re nas wzmocnią i dodadzą sił. Nasza dusza z dnia na dzień 
będzie nabierała blasku świętości. 

Jezu, prosimy, daj nam piękne serca, by nasze intencje 
były czyste, by usta wielbiły i wysławiały Boga w każdej sy-
tuacji, w każdej chwili naszego życia. 

Piąta tajemnica światła 
Ustanowienie Eucharystii

Podziękujmy za te wszystkie osoby, które przygotowały 
nasze serca na pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w Ko-
munii św., za naszych rodziców, siostry zakonne, katechetów, 
kapłanów. Ża to, że wlali w nasze serca miłość i ukazali wiel-
kość i świętość Boga, że przekazali nam te wartości, które 
zostały w naszych sercach: że Bóg jest S�wiatłością i nie ma 
w Nim żadnej ciemności, że Jest On Drogą, Prawdą i Życiem.

Poniższa pieśń tak często śpiewana w kościołach wyraź-
nie daje nam wskazówkę, co należy czynić: „Upadnij na kola-
na, ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana, S�więty, Święty, 
Święty!”. Ale niestety tak wiele dusz pozamykało swoje serca 
i nie widzą, nie słyszą. a Jezus z wysokości krzyża patrzy na 
Swój lud i tak bardzo cierpi. 
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Przeprośmy Boga, że w tym covidowym czasie tak wielu 
kapłanów, rodziców i katechetów nie ukazało dzieciom na-
leżnej czci dla Boga. Bóg przecież jest naszym Lekarzem, na-
szym Żbawicielem. Bóg jest Miłością.

TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA

Pierwsza tajemnica bolesna 
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Panie Jezu, przez ręce i Serce Twojej ukochanej Matki, 
Maryi, pragniemy Cię przeprosić za wszystkie byle jak od-
mówione pacierze, za modlitwę w biegu, za wszelkie rozpro-
szenia na modlitwie, za nasze lenistwo i złe wybory. Prze-
praszamy za to, że tak często skupiamy się na mało istotnych 
rzeczach, że marnujemy cenne chwile życia, że wybieramy 
wygodę i lenistwo, że usiłujemy wcisnąć nasz krzyż w kąt 
i uciec od tego, co Ty, Boże, chcesz położyć na naszych bar-
kach.

Mistrzu, naucz nas chodzić w Twojej obecności i stale 
z Tobą rozmawiać. Radzić się Ciebie i pytać o Twoją zgodę. 
Naucz nas, Mistrzu, systematyczności, naucz nas cichej i po-
kornej modlitwy sercem.

Niech dewiza świętego Benedykta z Nursji: Ora et labora 
(łac. módl się i pracuj), wpisze się w naszą codzienność 
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Druga tajemnica bolesna 
Biczowanie Pana Jezusa

Każdy z nas na swojej drodze spotkał kogoś, kto go biczo-
wał – słowem, czynem bądź spojrzeniem. Jak ciężko przemie-
rzać szklaki życia z ludźmi, którzy są dla nas trudni, którzy 
nas „biczują”. Powierzajmy Panu Jezusowi wszystkich, któ-
rzy nas ranią. On, który został tak bardzo ubiczowany, pora-
niony przez swoich katów, oprawców, wspomoże nas w tych 
trudnych chwilach. Żłączmy nasze cierpienie z cierpieniem 
Żbawiciela. Poprośmy, aby nas umocnił, dodał sił i wlał pokój 
w nasze serca.

Aby pomógł nam kochać te wszystkie osoby, które są dla 
nas trudne, które ranią.

Trzecia tajemnica bolesna 
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Przeszywające ludzkie spojrzenia, galopujące w osądach 
języki. Ludzie bez empatii i bez miłości do bliźniego, z ust 
których nie raz można usłyszeć…

,,Po co im to było, po co na świat wydali tego z zespołem 
Downa, albo tamtą z porażeniem mózgowym”. Ich serca są 
zlodowaciałe, cechuje ich wygodnictwo i egoizm. Nie wie-
dzą, co to prawdziwa miłość, nie potrafią kochać. Przecież 
miłość to poświęcenie dla drugiego człowieka, to bezinte-
resowna troska, to bezgraniczne oddanie. Rodzice chorych 
dzieci emanują tą prawdziwą miłością, bije od nich pokój 
i miłosierdzie. a uśmiech ich dziecka, niekiedy tylko ocza-
mi… to najcenniejsza zapłata.
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Maryjo, Matko Miłosierdzia, miej w swojej opiece wszyst-
kich rodziców i dzieci, które przyszły na świat z jakąś choro-
bą, dodaj im sił do zmagania się z trudami życia codziennego.

Czwarta tajemnica bolesna
Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Każdy z nas spotkał w swoim życiu chorego człowieka 
dźwigającego krzyż bólu i cierpienia.

Przy rozważaniu tej tajemnicy przed moimi oczami po-
jawia się obraz mojego Przyjaciela Januszka, który z pokorą 
i miłością dźwigał krzyż swojej choroby. Człowiek od 40 lat 
przykuty do łóżka, całkowicie bezwładny, który nie mógł nic 
przy sobie zrobić, nie mógł podnieść głowy, nie mógł usiąść. 
Postępująca choroba sparaliżowała jego ciało, odebrała mu 
nawet wzrok, ale nie odebrała piękna jego serca i chęci życia. 
Jego zdeformowane dłonie nie mogły same zadbać o to, by 
utrzymać nawet najmniejszy posiłek, ale za to twarz zawsze 
promieniowała Bożą radością.

Wiele lat tak bardzo cierpiał, ale nie skarżył się. Żawsze 
pogodny, uśmiechnięty. Kochał Boga i dziękował za każdą 
chwilę swojego życia. Uwielbiał rozmawiać z ludźmi, opo-
wiadać o tym, co dane mu było przeżyć w młodości. Ciepło 
i pokój nieustannie biły od niego. On z miłością i pokorą he-
roicznie dźwigał krzyż swojej choroby. Dane mi było przez 
około 1,5 roku odwiedzać tego wspaniałego, małego, lecz 
jakże wielkiego człowieka.

On był świadectwem i przykładem, że każde życie dane 
przez Pana Boga jest cudem samym w sobie, że mimo ułom-
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ności człowiek może cieszyć się życiem, spotkaniem z dru-
gim człowiekiem.

Kiedy odchodził z tego świata, powiedział do kapłana, 
który był przy nim, że jeszcze nie chce odchodzić, że jeszcze 
chciałby żyć. Wiele osób powie: a co to za życie, przecież on 
był roślinką, to nie życie, to wegetacja. Nic bardziej mylne-
go… Januszek żył najpiękniej jak potrafił… On tak wiele nas 
nauczył… Był dla nas wzorem miłości, pokory, cierpliwości, 
wrażliwości. Pokazał nam, jak piękne jest życie, jak je kochać 
i cieszyć się każdą chwilą. On powiedział Bogu: bądź wola 
Twoja, i wypełnił ją. Dziękuję dobremu Bogu za Januszka, za 
dar jego życia i za to, że dane mi było spotkać tak wyjątko-
wego człowieka.

Piąta tajemnica bolesna 
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Wielu rodziców, którzy dowiadują się od lekarza, że ich 
dziecko urodzi się chore, skazuje je na śmierć. Matki, ojco-
wie, których paraliżuje strach, dopuszczają się mordu na 
własnych dzieciach. Wychowanie niepełnosprawnego dziec-
ka to droga przez ciernie, pełna trudu i wyrzeczeń. To życie 
wywrócone do góry nogami. Jak wiele trzeba mieć w sobie 
miłości, pokory i cierpliwości, aby przyjąć i wychować chore 
dziecko. w tym miejscu przed moim oczami maluje się obraz 
Jasia – aniołka z zespołem Downa, który zmaga się dodatko-
wo z guzem mózgu. Chłopiec ten to dzielny i wyjątkowo sil-
ny wojownik. Uśmiecha się ustami, oczami i całym sercem. 
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Nie prosi o zabawki, jak wszystkie dzieci, które co chwilę 
domagają się od swoich rodziców coraz to nowych lalek, sa-
mochodzików czy innych rzeczy... On bawi się kasztanami, 
maluje, rysuje i bardzo lubi wycinać, ale ten kochany i wraż-
liwy chłopiec nigdy nie pociął zapisanej karki czy gazety, 
ponieważ mówi, że to czyjaś praca i nie można jej popsuć. 
Od tego wyjątkowego chłopca wiele możemy się nauczyć. On 
cieszy się z każdego drobiazgu. On jest radością dla swoich 
rodziców. a jego rodzice są pełni pokory miłości, poświece-
nia, oddania. Spokojnie, z anielską cierpliwością są przy nim 
i cieszą się każdą wspólną chwilą.

Pomyślmy o naszych rodzinach, jak wychowaliśmy, wy-
chowujemy nasze dzieci? Czy są wrażliwe na pracę i trud 
innych, czy oczekują od nas co chwilę nowych rzeczy, pre-
zentów? Czy w naszych relacjach jest miłość, pokora, cierpli-
wość i oddanie?

TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA

Pierwsza tajemnica chwalebna 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Mama, która zachorowała na Alzheimera, schorowany, 
przykuty do łóżka ojciec, babcia po udarze. Co podyktuje 
nam serce, jak zachowamy się, kiedy przyjdzie nam zmierzyć 
się z taką bądź podobną sytuacją? Czy będziemy chcieli po-
zbyć się ,,problemu”? Czy teraz potraktujemy ich jak zbędny 
balast, bo przecież wykonali już swoje zadanie, wychowali 
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nas, pomogli odchować dzieci… a teraz na nic się nie zdadzą 
z tą swoją starością, ułomnością, są już nieprzydatni, do ni-
czego niepotrzebni.

Czy nasze serce uczyni wszystko, by ta kochana osoba, 
która nas wychowała, wypielęgnowała, która poświęciła 
całe swoje życie dla nas, miała najlepszą opiekę? Czy zrobi-
my wszystko, byśmy to my teraz mogli jej usługiwać, dbać 
o nią, trzymać za rękę, pielęgnować? Podziękować naszą 
miłością za ich miłość… naszą troską za ich troskę… naszym 
poświęceniem za ich poświecenie… naszym oddaniem za ich 
oddanie?

Druga tajemnica chwalebna 
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

W dzisiejszym świecie wszystko wywrócone do góry 
nogami. Ludzie sparaliżowani lękiem, zastraszeni. Wielu 
wyłączyło myślenie, wpatrując się w szklany ekran tele-
wizora, słuchają zafałszowanych przekazów. Żamiast kie-
rować się głosem serca i zdrowym rozsądkiem, kupują 
wszystko, co im sprzedają media. Przestań tracić godziny 
przed telewizorem, weź za rękę swoją żonę, męża dzieci, 
wnuki i idź do ogrodu, na spacer, by cieszyć swoje oczy 
prawdziwym pięknem, by karmić swoje uszy śpiewem pta-
ków. Wyjdź z czterech ścian twojego więzienia i ciesz się 
życiem. Niech nie paraliżuje cię strach. Żacznij oddychać, 
zacznij na nowo żyć. Ciesz się każdą chwilą, nie izoluj się, 
raduj się rodziną i bliskimi.
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Trzecia tajemnica chwalebna 
Zesłanie Ducha Świętego

Podziękujmy Panu Bogu za sakrament bierzmowania, 
dzięki któremu jeszcze ściślej mogliśmy związać się z Ko-
ściołem i otrzymać szczególną moc Ducha S�więtego. Od tego 
momentu jesteśmy zobowiązani jako prawdziwi świad-
kowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem. 
Trzeba nam również jej bronić. Przypomnijmy sobie dzień, 
w którym przyjęliśmy sakrament bierzmowania. Podziękuj-
my za siostry i kapłanów, którzy nas do niego przygotowali, 
podziękujmy za biskupa, który nam go udzielił. Podzięku-
jemy za naszych świadków. Przypomnijmy sobie imię oraz 
życiorys obranego patrona. Pomyślmy, czy nasz święty bądź 
błogosławiony patron, którego imię wybraliśmy, jest z nas 
dumy? a może czeka nas dużo pracy, by ten, który nam patro-
nuje, nie wstydził się za nas? Święci i błogosławieni patrono-
wie, których imiona przyjęliśmy w sakramencie bierzmowa-
nia, módlcie się za nami!

Czwarta tajemnica chwalebna
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia, wyjątkowy dzień… Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny. Tłumy ludzi pielgrzymujących do 
wielu sanktuariów Maryjnych, by na ten szczególny sierp-
niowy dzień dotrzeć do ukochanej Matki. Pielgrzymka na Ja-
sną Górę jest jedną z najliczniejszych. Pątnicy zdążający do 
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej czy Licheńskiej, 
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pielgrzymi podążający do Sanktuarium Matki Bożej Królo-
wej Polski w Nowej Osuchowej, czy wielu innych świętych 
miejsc związanych z naszą ukochaną Matką. Polscy pielgrzy-
mi przemierzają wiele kilometrów, niosąc w sercu tak wiele 
spraw, próśb, dziękczynienia. Niosą tych, którzy prosili ich 
o modlitwę, swoich najbliższych, sąsiadów, współpracow-
ników i rodaków. Przemierzają setki kilometrów, by prosić 
ukochaną Matkę o wstawiennictwo, orędownictwo. Towa-
rzyszy im tak wiele poświecenia, wyrzeczenia, samozapar-
cia. Pielgrzymi szlak jest okupiony niejednokrotnie bólem 
i cierpieniem, ale trud pielgrzymiej drogi dodaje sił i umac-
nia dusze. Człowiek wraca przemieniony, jego ożywione ser-
ce bije radośniej i gotowe do jeszcze większego zaangażowa-
nia i poświęcenia dla Boga i drugiego człowieka. 

Maryjo, ukochana Matko, błogosław swoim dzieciom, 
które pielgrzymują z miłości do Ciebie i miej w swojej opiece 
tych, którym najciężej na pielgrzymim szlaku.

Piąta tajemnica chwalebna 
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Maksymilian Maria Kolbe w Rycerzu Niepokalanej nie-
jednokrotnie powtarzał: „Niepokalana – oto nasz ideał”. Tak 
więc dusza oddana Niepokalanej powinna swobodnie iść za 
natchnieniem serca, o wiele śmielej zbliżać się do Taberna-
kulum i do Krzyża, i do Trójcy Przenajświętszej, bo to już 
nie ona sama się zbliża, ale z Matką Niebieską, Niepokala-
ną...”. w dwóch słowach zawierzenia naszego św. Jana Paw-
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ła II: ,,Totus Tuus, Maryjo”, zawarte jest wszystko. Papież Jan 
Paweł II całe swoje życie złożył w rękach ukochanej Matki, 
powierzając Jej orędownictwu i wstawiennictwu. To Jej po-
zostawił prowadzenie po tych pasterskich ścieżkach pełnych 
trudu, bólu i cierpienia. Podobnie uczynił kolejny nasz wiel-
ki rodak, bł. Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. „Wszystko 
postawiłem na Maryję” – mówił i gdy tylko mógł, jeździł do 
częstochowskiego sanktuarium, by tam w pokorze zawierzać 
Jej nasz naród i wszystkie jego sprawy. Oni wiedzieli, że tylko 
przez Matkę mogą poznać i dojść do Jej Syna. Oni w swoich 
sercach ukoronowali Maryję, a my? Czy naprawdę szczerze 
powiedzieliśmy Matce: Totus Tuus, Maryjo, Tota Tua, Mat-
ko?…

Miłość do Boga Żywego

Chcemy wyrzec się siebie i świata doczesnego,
oddajemy się Tobie, Matko, chcemy żyć dla 
Boga naszego.
Bądź naszą Wspomożycielką, oręduj za nami
w niebie.
Pomóż prostować nam drogi, ratuj nas
w potrzebie.
Gdy wiatry prób, cierpienia będą nas 
doświadczały,
gdy nasze słabe dusze będą się poddawały,
schroń nas, Niepokalana, pod płaszczem Twojej 
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Miłości,
Ucz nas, najlepsza Matko, pokory, oddania, 
cichości.
Niech ogień Ducha S�więtego naszą wiarę ożywi,
bo tylko w jedności z Bogiem będziemy 
naprawdę szczęśliwi.
Niech serca nasze będą mieszkaniem Syna 
Twojego,
niech narodzi się w nas Miłość do BOGA 
ŻYWEGO!
Jezu, ufam Tobie. Boże, kocham Cię. Duchu 
Święty, prowadź mnie!
Królestwo Moje nie jest z świata tego,
więc nie gromadzicie skarbów padołu 
ziemskiego,
dbajcie o czystość duszy, o serca pokorę,
byście wypełniali Ojca Mego Wolę.
Ża was na Krzyżu życie oddałem,
bo każdego z Was bardzo ukochałem. 
Wszystkie męki, bóle, cierniem biczowanie,
Obelgi, upokorzenia i w ciemnicy trwanie.
To wszystko za dusze, by weszły do nieba,
kochajcie mnie, proszę, tego mi potrzeba.
Bezgranicznie ufajcie Miłosierdziu Mojemu,
bo dzięki niemu odpuszczone winy 
grzesznikowi każdemu.
Nie wstydźcie się mnie, czcijcie Serce Moje,
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zanurzcie w Nim bóle , smutki, troski swoje.
Skryjcie w Moich Ranach wasze słabe ciało,
by was zło nie tknęło, by się nic nie stało.
Proście, by S�więta Krew Moja was obmywała,
siły do wędrówki po świecie dawała,
aby ochraniała przed duszy ciemnościami,
przed rozpaczą niemocy, piekieł demonami.
Nie liczą się pieniądze, kariera i sława,
nie liczą się diamenty ni dobra zabawa,
bo gdy zakończy się wasza ziemska droga,
to z czym staniecie przed Tronem Boga?
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DROGA KRZYŻOWA - IDĘ ZA PRAWDĄ
Opracował Ks. Michał Dłutowski

Stacja I
Jezus skazany na śmierć

Ludzie, którzy ulegli zakłamaniu, wybierają Barabasza. 
Głos sprzeciwu jest zbyt słaby, żeby się przebić przez dziki 
krzyk tłumu. Uczeń nie przerasta mistrza. Jeśli Jezusowi to 
uczyniono, to także tym, co wierzą w Niego. Już zaczyna się 
segregacja ku śmierci i ku życiu. Jeśli masz inne przekonania 
niż te, które kreują media, jesteś pozbawiany pracy i środ-
ków do utrzymania. Ostatnio w Niemczech odmawia się nie 
zaszczepionym udzielenia Komunii świętej. Wolność, o któ-
rej się tyle mówi, jest mitem, także nasze bezpieczeństwo 
jest bajką. Dziś nastaje era niewolników. Ci, którzy idą głów-
nym nurtem, wcześniej czy później też zginą, ta machina de-
strukcji ich zmieli. Odrzucenie Jezusa jest produkowaniem 
przywódców psychopatów, oni zaś do zaoferowania nie mają 
nic innego, jak zadawanie bólu.

Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Przyjmij krzyż, choć jest gorzki. Przez miłosierdzie może 
stać się słodki. Mówisz, że szanujesz krzyż, a dlaczego nie-
nawidzisz współmałżonka?… Ucałuj go, przyjmij, odkup 
cierpieniem. Krzyż jest górą, gdy ją zdobędziesz, Bóg napeł-
ni ciebie swoim pokojem. Realizacja woli Bożej często jest 
przyjęciem Krzyża.
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Stacja III
Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Przeciwnikiem, którego mamy pokonać, jesteśmy my 
sami. To znaczy będący w nas stary człowiek, skłonny do 
wybierania tego, co łatwiejsze i co wymaga mniej trudu. 
Żwyciężyć go może tylko krzyż, czyli samozaparcie, umar-
twienie, pokuta. Jeśli nauczysz się dobrych wyborów, nie bę-
dziesz upadał. Żacznij ćwiczyć najpierw swą wolę, a twoje 
ciało podąży za nią. 

Stacja IV
Jezus spotyka swoją Matkę

Bez Maryi to, co czynimy, jest bez wartości. Swym Ser-
cem uświęca nasze życie i nadaje mu sens.

Jak Jezus stanął przy Maryi, a potem jego uczeń, tak i my 
w tej chwili dziejowej winniśmy przy Niej być. Jeśli to uczy-
nimy, przetrwamy.

Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusa

Miłosierdzie nigdy nie jest łaską, którą komuś wyświad-
czamy, lecz przywilejem, naszym usłużeniem Chrystusowi 
w bliźnich. Jeśli ty pomożesz drugiemu, Jezus wspierać cie-
bie będzie w działaniu. Nigdy czasu poświęconego na miło-
sierdzie nie tracisz, lecz go zyskujesz. 
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Stacja VI
Św. Weronika ociera oblicze Jezusa

Adorując oblicze Chrystusa, skłaniamy się do rachunku 
sumienia i żalu za grzechy. Jest to działanie Ducha S�więtego, 
który zstępuje z wizerunku Syna Bożego. Lecz i ty możesz 
wniknąć w Chrystusa przez kontemplacje świętych ikon 
i rzeźb. 

Stacja VII
Drugi upadek Jezusa pod krzyżem

W jaki sposób jesteśmy niszczeni, w taki powinniśmy się 
odradzać. Jak nas przeciwnik atakuje, tak winniśmy go poko-
nać. Jeśli niszczeni jesteśmy moralnie, trzeba nam zachować 
prawo Boże, jeśli zrujnowana jest kultura, należy ją tworzyć 
na fundamencie Ewangelii itd..

Stacja VIII
Jezus pociesza płaczące kobiety

Gdybyście nauczyły swe dzieci pełnić wolę Boga, nie mu-
siałybyście płakać. Nadal w was jest jeszcze wiele pragnień 
związanych z doczesnością. Błędy waszych dzieci nie wszyst-
kiego jeszcze was nauczyły. Tylko Jezus może uzdrowić wasze 
słabości.

Stacja IX
Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem

Upadki mnożą się, jeśli nie wypełniamy swoich obo-
wiązków stanu. Jeśli nie jesteśmy zajęci realizacją powołania, 
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realizujemy plan nicości. Potrzeba żelaznej dyscypliny, by 
nie zaniedbywać swoich zobowiązań względem Boga, rodzi-
ny, pracodawcy, Ojczyzny. Potrzeba nam słyszeć głos Anioła 
Stróża, który ostrzega i nakłania do kontynuowania drogi 
prawdy.

Stacja X
Jezus z szat obnażony

Wewnętrznie wyrzekając wszystkiego, posiadamy wszyst-
ko w Bogu i nie mamy nic do stracenia. Posiadając tylko dla 
siebie, cierpimy niedostatek, dosięgają nas zmartwienia, 
gdyż zapominamy o Bogu – źródle szczęścia.

Stacja XI
Jezus przybity do krzyża

Prawdziwej wolności się nie otrzymuje, lecz się ją zdo-
bywa. Jezus rozpięty na krzyżu jest unieruchomiony przez 
gwoździe, które Go przybiły. Uczynił to, aby żaden grzech nie 
czynił z nas niewolników. On w tej tajemnicy cierpienia zdo-
był dla nas radość życia w łasce uświęcającej.

Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu

Jezus Chrystus na krzyżu ostatecznie stał się pokarmem. 
Chciał wszystkich spragnionych i głodnych nakarmić swoją 
miłością. 
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Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża w ramiona Matki Bożej

Wszystko, co Boże, zrodzone jest z Maryi. Będąc pod 
krzyżem Syna, Maryja stawała się Współodkupicielką ludz-
kości i świata. Trzymając na kolanach Jezusa Chrystusa, jak-
by jeszcze raz Go rodziła przez ból swego Serca. Maryja dała 
nam wtedy zdolność tworzenia lepszego świata przez odma-
wianie różańca św.

Stacja XIV
Jezus złożony do grobu

Pogrzeb Jezusa Chrystusa był szybki, nie było na nim 
przemowy św. Piotra, nie było czasu na zadumę świętych 
niewiast. Chodziło tylko o jedno – jak najszybciej pogrze-
bać prawdę, by kłamstwo sprzedajnych dostojników mogło 
królować w opinii ludzkiej. Lecz ty możesz powrócić do słów 
Odkupiciela, rozważać je uważnie, myśląc nad tekstami Ewan-
gelii. Możemy cofnąć czas, ponownie zanurzyć się w życiu 
Jezusa, by pójść śladem jego nauk i za przykładem czynów.
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DROGA KRZYŻOWA WYNAGRADZAJĄCA  
ZA ZŁE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ 

Opracował Ks. Michał Dłutowski

Wstęp
Msza św. jest Najświętszą Ofiarą przebłagalną, jaką po-

niósł Jezus Chrystus za nasze grzechy. Uczestnicząc w tym 
misterium wiary, widzimy wiele odniesień, jakie występują 
między Mszą św. a wydarzeniami z Drogi Krzyżowej. Wi-
dzimy, że ofiara Mszy św. składana jest w osobie Chrystusa, 
dokonuje się na ołtarzu danego kościoła, a wtedy, za życia 
Jezusa, na krzyżu i wzgórzu Golgoty. Jezus w Mszy św. ak-
tualizuje całą ofiarę, jaką poniósł podczas swojej męki. Ża-
równo Msza św., oraz Droga Krzyżowa są ukierunkowane ku 
Bogu Ojcu i dla zbawienia dusz. Nie możemy więc mówić: 
idę na Eucharystię, gdyż słowo to oznacza tylko dziękczynie-
nie, pomija wymiar przebłagalny. Jest to słowo nieprecyzyj-
ne. Dziękczynienie ma miejsce głównie po przyjęciu Komu-
nii św., czyli po przyjęciu ofiary – Hostii św., na końcu Mszy 
św. Słowo „Eucharystia” w kontekście Mszy św. pomija to, co 
istotowo najważniejsze: moment złożenia ofiary przez Jezu-
sa Chrystusa. Łacińskie Missa – Msza św. oznacza składanie 
Bogu ofiary przez powołaną do tego osobę. Mówienie „idę 
na Eucharystię” oznacza „idę na dziękczynienie” i pociąga 
to skutek braku pamięci o wielkości trudu, jaki poniósł Je-
zus, aby nas zbawić. To tak, jakby powiedzieć, że ojciec brał 
udział w porodzie dziecka, kiedy czekał za drzwiami gabi-
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netu, w szpitalnej poczekalni; nie uczestniczył w bólu swej 
żony, zobaczył tylko koniec tego, co się wydarzyło. To tak, 
jakby powiedzieć: „był to ciekawy film”, po obejrzeniu ostat-
nich pięciu jego minut.

Mówienie „idę na Eucharystię” jest słowem alternatyw-
nym, które ukazuje protestanckie pojmowanie Mszy św. Wy-
nagradzajmy więc za złe rozumienie Mszy św. i niewłaści-
we w niej uczestniczenie. Poniższe rozważania mają pomóc 
w odnajdywaniu odniesień między Mszą św. a ofiarą Jezusa 
podczas Drogi Krzyżowej.

Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany

Skazujemy Jezusa na śmierć jeszcze przed wyrokiem Pi-
łata, kiedy nie przygotowujemy się do Mszy św. w Dziennicz-
ku św. Faustyny ostatni rozdział jej zapisków był testamen-
tem przygotowania do Najświętszej Ofiary. S�więty Ojciec Pio 
dzielił dzień na dwie części: przed Mszą św. i po niej. Najlep-
szym przygotowaniem do Mszy św. jest odprawienie drogi 
krzyżowej. Dlatego wokół kościoła są stacje drogi krzyżowej. 
Przez te rozważania wchodzimy w misterium Męki Pańskiej, 
jaka odnawia się na Mszy św. Jesteśmy lepiej przysposobieni 
i obficiej będziemy czerpać łaskę ze zdrojów miłosierdzia. 
Jednak bez tego wysiłku nawet nie zorientujemy się, kiedy 
bezowocnie wrócimy do domu.
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Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Na Mszę św. powinniśmy przyjść ze swoim krzyżem 
i połączyć go z krzyżem Chrystusa. Podczas złożenia darów 
ofiarujmy Jezusowi to, co nas boli, nasz wysiłek wierności, 
ucałujmy to, bo to nas uświęca, zbawia i uszlachetnia.

Stacja III
Pan Jezus upada po raz pierwszy 

Upadamy podczas Mszy św., kiedy uczestniczymy w Mszy 
św. tylko zewnętrznie, bez wejścia w nadprzyrodzony świat 
łaski. Patrzymy na księdza, czy jest zadbany, kto jest w pre-
zbiterium, a zapominamy spojrzeć na tabernakulum. Nie 
będziesz uczestniczyć w misterium wiary bez świadomości, 
w czym uczestniczysz. Przekonywać cię będą tanie efekty, 
a nie skoncentrujesz się na istocie rzeczy.

Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Spotkanie Jezusa z Maryją to liturgia słowa. Jak Maryja, 
trzeba je przyjąć całym sobą. Wtedy stanie się to przyjęciem 
światła Eucharystii. 

Stacja V
Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Jak Szymon pomógł Jezusowi, tak ty, trwając pobożnie 
w skupieniu na Mszy, przynosisz ulgę cierpiącemu Chrystu-
sowi.
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Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Podniesienie to czas na kontemplację oblicza Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Popatrz na nieskończoność, 
jaka ci się przedstawia. Jezus chce, aby wasze oczy się spo-
tkały i razem spojrzały wyżej, w stronę Boga Ojca Miłosier-
dzia.

Stacja VII
Pan Jezus upada po raz drugi 

Drugi upadek to brak odpowiedniego zaangażowania, 
moment naszej nieuwagi, gdy myśli uciekają w jakieś nieod-
powiednie rejony. 

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Dlaczego, gdy jesteście na Mszy św., w kółko myślicie 
o swoich dzieciach, a nie o Jezusie? Nie zmieni to waszej sy-
tuacji. On musi być wywyższony, a wówczas wasze pociechy 
zostaną uratowane.

Stacja IX
Pan Jezus upada po raz trzeci 

Może na Mszy upadasz po raz trzeci, bo nie własna sła-
bość, lecz np. księdza bardziej cię absorbuje niż to, co on 
sprawuje. Narzekasz, że Msza św. za szybka, niewłaściwie 
odprawiona. a może to jest jego trzecia Msza św.? Nie znasz 
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dramatów życia tego kapłana. Diabeł znów osiąga swój cel, 
odciąga ciebie od Jezusa ukrytego.

Stacja X
Jezus z szat obnażony

Ogołocenie Jezusa w Eucharystii jest zdumiewające. 
Przyjmuje tak prostą i kruchą postać, w rękach kapłana jest 
nagi jak dziecko dopiero co narodzone, bezbronne i ufne 
w potrzebie. 

Stacja XI
Jezus przybity do krzyża

Przybiciem Jezusa jest obojętność ludzi na Mszy św. 
Przechodził wtedy kuszenie dotyczące sensu jego ofiary.

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu

Śmierć Jezusa dokonuje się w momencie przełamania 
Hostii i spożycia. Ten dźwięk jest przenikliwy jak pęknięcie 
serca z miłości. Jest to moment przejścia Jezusa do naszych 
dusz. Kluczowa jest w tedy nasza dyspozycja wiary, nadziei 
oraz miłości, by traktować naszego Króla jako żywą osobę.

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Maryja uczy nas przyjmować łaski podczas Mszy św. Nie 
jesteśmy na niej sami, lecz głównie z Nią i wszystkimi kocha-
nymi przez nas świętymi, z naszym Aniołem Stróżem. Oni 
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bardzo dobrze pomagają uczestniczyć we Mszy św. Przyjmo-
wanie Komunii świętej przez św. Faustynę było sekretem jej 
świętości. Wtedy wszystko, co było Jezusa, należało do niej 
i na odwrót.

Stacja XIV
Jezus złożony do grobu

Jeśli człowiek przyjmuje Komunię św. bez wiary, profa-
nuje ją. Jezus idzie do tej osoby jakby na ponowną śmierć. 
Jest ona niby zombi, martwa duchowo, jednak jeszcze jest 
w niej fizyczna wegetacja.

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, pomóż mi lepiej uczestniczyć we 

Mszy św. i trwać w obecności Boga Ojca, tak jak Ty. Pragnę 
z większą uwagą uczestniczyć w Twojej Męce Krzyżowej, 
jaka uobecnia się podczas Najświętszej Ofiary.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, strzeż mnie przed pokusa-
mi podczas sprawowania tych najświętszych tajemnic naszej 
wiary.

Mój Aniele Stróżu, spraw, aby moje skupienie było więk-
sze, a myśli ukierunkowane na jak najobfitsze przyjęcie Ko-
munii św. Obym nic nie przeoczył z tego, co Bóg do mnie 
mówi, ani nic nie zmarnował z tego, co mi daje. Jezu, ufam 
Tobie!



55

DROGA KRZYŻOWA - WYSŁAWIAMY TWOJE  
NIESKOŃCZONE MIŁOSIERDZIE
Opracowała Irena Radzymińska IMB

Stacja I 
Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Po nieprzespanej nocy w Ogrójcu, po modlitwie pełnej 

udręki i bólu, aż do wypowiedzenia słów: Oddal ode mnie ten 
kielich…, jednak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, 
Jezus zostaje skazany na śmierć krzyżową. Niesłusznie, nie-
winnie, ale z własnej woli przyjmuje wyrok, by nas odkupić.

Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje 
nieskończone miłosierdzie i przepraszamy za grzechy osą-
dzania innych i niesprawiedliwie wydawanych wyroków.

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Na plecy i barki poranione od okrutnego biczowania żoł-

nierze włożyli ciężki krzyż. Potęguje się ból nie do zniesie-
nia. Ale Pan Jezus przyjmuje to cierpienie, byśmy życie mieli 
i abyśmy tu, na ziemi, mogli korzystać z miłosierdzia Bożego. 
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Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje nie-
skończone miłosierdzie i prosimy: przebacz nam wszystkie 
grzechy powszednie, a szczególnie niechętne przyjmowanie 
woli Bożej w codziennym życiu.

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III
Pan Jezus upada po raz pierwszy 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Nasz Żbawiciel obarczony ciężkim krzyżem i cierpienia-

mi minionej nocy upada na ziemię. Przy tym wstrząsie od-
czuwa piekący ból na całym ciele. Przy upadku utworzyły się 
nowe rany.

Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje 
nieskończone miłosierdzie i prosimy: przebacz nam nasze 
grzechy powszednie, grzechy zaniedbania, przez które od-
dalamy się od Ciebie.

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Pan Jezus, mimo odczuwanego bólu, podnosi się z upad-

ku i idzie dalej. w pewnej chwili spostrzega swoją Matkę. 
Wie, że bardzo cierpi, widząc Go umęczonego. Jej serce prze-
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bite mieczem boleści było, jest i będzie zawsze przy Najmiło-
sierniejszym Zbawicielu.

Razem z Tobą, Matko Bolesna, oddajemy cześć i chwałę 
miłosierdziu Bożemu i przepraszamy za grzechy przeciw ży-
ciu, za matki, które pozbyły się swoich dzieci, za ludzi w po-
deszłym wieku, którzy odeszli z powodu eutanazji. Miej mi-
łosierdzie nad swym ludem, Panie.

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V
Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Ż� ołnierze widzieli, że Jezus jest tak osłabiony i wyczer-

pany, że dalej krzyża nie poniesie. Nie dojdzie na Kalwarię 
o własnych siłach. Na chwilę oddali krzyż przechodzącemu 
Szymonowi. Ten wziął krzyż, a Jezus na chwilę poczuł małą 
ulgę. Mógł się wyprostować i nabrać sił do dalszej drogi.

Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, i wysławiamy Twoje 
nieskończone miłosierdzie. Przepraszamy za zmarnowa-
ne okazje do pomocy bliźnim, czy to słowem, czy dobrym 
uczynkiem.

Któryś za nas cierpiał rany…
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Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Na Drodze Krzyżowej Pana Jezusa pojawia się dzielna 

i dobra niewiasta. Pomogła jak umiała. Wzięła chustę i otar-
ła z potu i kurzu Najświętsze Oblicze Żbawiciela. Mógł teraz 
wyraźniej spojrzeć na stojących wokoło. Wielką wartość ma 
dobry uczynek spełniony z miłości.

Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje 
nieskończone Miłosierdzie i przepraszamy za grzechy nie-
nawiści, zazdrości i życzenia źle innym. Nawróć nas, a nawró-
cimy się!

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VII
Pan Jezus upada po raz drugi 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Ciało Chrystusa Pana jest całe pokryte ranami, bruzdami 

po biczowaniu, a do tego wyczerpuje Go jeszcze dotkliwy ból 
głowy. Dlatego siły opuszczają Żbawiciela. Upada na kamie-
nistą drogę po raz drugi. Po chwili z trudem, ale sam podnosi 
się z ziemi. 

Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje 
nieskończone Miłosierdzie i przepraszamy Cię za grzechy 
ciężkie, za świadome opuszczanie niedzielnej Mszy św., za 
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brak modlitwy, za zniewagi, jakich doznajesz w Najświęt-
szym Sakramencie ołtarza, za ośmieszanie Twoich sług i Ko-
ścioła świętego.

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Panie Jezu Chryste, mimo tak wielkich cierpień Twoich 

okazujesz jeszcze miłosierdzie płaczącym niewiastom. Pocie-
szasz je i pouczasz. To samo czynisz z naszym współczesnym 
pokoleniem. Przypominasz nam, byśmy póki czas korzystali 
z Twojego nieskończonego miłosierdzia, bo jak mówisz do  
s. Faustyny, dusze giną mimo Twojej bolesnej męki. 

Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje 
nieskończone miłosierdzie i prosimy, by najbardziej zatwar-
dziali grzesznicy skorzystali z ostatniej deski ratunku, jaką 
jest nieskończone miłosierdzie Boże.

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX
Pan Jezus upada po raz trzeci 

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
W tej stacji widzimy, jak Najmiłosierniejszy Żbawiciel 

umęczony, zakrwawiony i zmęczony upada na ziemię po raz 
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trzeci. Pewnie niektórzy ze stojących wokoło myśleli, że się 
nie podniesie. Ale Jezus po chwili ledwie żywy idzie dalej.

Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje 
nieskończone miłosierdzie i prosimy: przebacz nam, nasze-
mu narodowi grzechy nałogowe, narkomanii, alkoholizmu, 
rozwiązłości i gorszenia maluczkich.

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X
Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
To straszna scena. Ż� ołnierze przystąpili do Pana i zdzie-

rają z Niego szaty, obnażają Go. Rany na całym ciele ponow-
nie się odnawiają, wstyd, ból fizyczny i duchowy przenika 
Żbawiciela. Widzi tłum bezdusznie patrzący wokół Niego. 
Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje nie-
skończone miłosierdzie i w milczeniu serc prosimy o prze-
baczenie grzechów nieczystych, cudzołóstwa i nierządu, za 
publiczne popieranie związków niesakramentalnych i in-
nych niezgodnych z przykazaniami Dekalogu.

Któryś za nas cierpiał rany… 

Stacja XI
Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.



61

Obnażonego z szat Chrystusa żołnierze rzucają na krzyż. 
Przybijają jego ręce i nogi do drzewa krzyża. Jezus cierpi nie-
miłosiernie, opuszczony, wpatrzony w niebo, bez możliwo-
ści poruszenia się. 

Oddajemy Ci, Jezu, cześć i chwałę, wysławiamy Twoje 
nieskończone miłosierdzie i błagamy za ludzi opuszczonych, 
głodnych, skrzywdzonych i niezauważonych także przez 
nas. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, i prosimy: przebacz nam!

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Minęły już trzy godziny. Jezus kona na drzewie krzyża. 

Była już godzina trzecia po południu. Nagle mrok ogarnął 
całą ziemię. Przyroda jakby zastygła… Żasłona w świątyni 
rozdarła się przez środek, a Jezus zawołał donośnym głosem: 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił… Wykonało się! 
Skłonił głowę i oddał ducha Ojcu Niebieskiemu. (Klękamy).

Oddajemy Ci cześć i chwałę, nasz Najmiłosierniejszy Od-
kupicielu, za okrutną śmierć na krzyżu! Nic już większego 
dla nas nie mogłeś uczynić. Błagamy o Twoją Krew i Wodę, 
które wypłynęły z przebitego przed chwilą Twojego Naj-
czystszego Serca jako zdrój miłosierdzia dla nas. Wołamy do 
Ciebie: miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia!…

Któryś za nas cierpiał rany…
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Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Poranione ciało Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża zostało 

oddane Jego Matce, Pani Bolesnej, która jako Współodkupi-
cielka najpełniej poznała wielkość Bożego miłosierdzia. Te-
raz wpatrując się w ślady po gwoździach, upadkach, po koro-
nie cierniowej, na nowo przeżywa mękę swojego Syna.

Oddajemy Ci Jezu cześć i chwałę, wysławiamy Twoje nie-
skończone miłosierdzie za dar Matki Bożej Bolesnej, która 
jest też Królową naszego narodu i prosimy, by wstawiała się 
za rządzącymi naszą Ojczyzną, wypraszając pokój i oddale-
nie pandemii koronawirusa.

Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV
Jezus złożony do grobu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Teraz pozostaje już tylko złożyć ciało Pana Jezusa do gro-

bu. Bolesna męka Chrystusa dobiegła końca. Nasze serca prze-
pełnia wdzięczność za każdą stację Drogi Krzyżowej, a nade 
wszystko za śmierć Żbawiciela. Jednak złożenie do grobu nie 
zakończyło dzieła zbawienia, bo oto Chrystus zmartwych-
wstaje, otwiera nam niebo i wyrywa z otchłani piekielnej. 
Żwyciężył śmierć!
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Oddajemy Ci, Jezu, najwyższą cześć i chwałę, wysławia-
my Twoje nieskończone miłosierdzie, z którego chcemy ko-
rzystać póki czas i napełniać nasze serca pokojem. Sam po-
wiedziałeś do s. Faustyny: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, 
dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego.

Któryś za nas cierpiał rany…
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DROGA KRZYŻOWA ZE ŚW. SIOSTRĄ FAUSTYNĄ
Opracowała Anita Granoszewska

Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
,,Przyszedłem pełnić wolę Ojca swego. Posłuszny byłem 

rodzicom, posłuszny katom, posłuszny jestem kapłanom. Ro-
zumiem, o Jezu, ducha posłuszeństwa i na czym ono polega: 
nie tylko ono obejmuje wykonanie zewnętrzne, ale dotyka 
rozumu, woli i sądu. Słuchając przełożonych, Bogu jesteśmy 
posłuszni; mniejsza o to, czy anioł, czy człowiek w zastęp-
stwie Boga będzie mi rozkazywał, posłuszna zawsze być mu-
szę”.

Jezu, ufam Tobie, Boże, kocham Cię, Duchu S�więty, pro-
wadź mnie – Mój Mistrzu, dziękuję Ci za te słowa, które wy-
paliłeś w moim sercu… są muzyką dla moich uszu… słodyczą 
dla mych warg… siłą napędową do działania… balsamem mi-
łości dla mej duszy.

Te słowa są moją odpowiedzią na Twoją bezgraniczną 
miłość, na Twoją troskę o mnie. Jest w nich wszystko, co naj-
ważniejsze. Tymi słowami odpowiadam: Tak, Panie, pragnę 
iść śladami Twoich stóp i pełnić Twoją wolę. Odkupicielu, 
Ty, który narodziłeś się, by za nas oddać życie. Chrystusie, 
Synu Boga, Twoje posłuszeństwo i pełnienie woli Ojca niech 
będą dla mnie drogowskazem. Pouczaj mnie, jak pouczałeś 
św. Siostrę Faustynę. Poruszaj moje serce, przemieniaj je, by 
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było oddane i posłuszne. Umęczony, ubiczowany Jezu, nie-
sprawiedliwie osądzony. Posłusznie, bez sprzeciwu i buntu 
idziesz na śmierć krzyżową… w Twoich krokach, w Twoich 
oczach, w Twoim oddechu dostrzegam bezgraniczne posłu-
szeństwo i oddanie. Naucz mnie, Jezu, być oddaną i posłusz-
ną Tobie i tym, których dajesz mi jako nauczycieli, opieku-
nów w pełnieniu Twojej świętej woli Bożej.

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
,,Jezu, dziękuję Ci za codzienne drobne krzyżyki, za prze-

ciwności w moich zamiarach, za trud życia wspólnego, za złe 
tłumaczenie intencji, za poniżanie przez innych, za cierpkie 
się obchodzenie z nami, za posądzenia niewinne, za słabe 
zdrowie i wyczerpanie sił, za zaparcie się własnej woli, za 
wyniszczenie swego ja, za nieuznanie w niczym, za pokrzy-
żowanie wszystkich planów”.

Jakaż ogromna siła tkwi w miłości. Nie zastanawiałeś się, 
Odkupicielu, nie targowałeś, z pokorą wypełniłeś wolę Ojca. 
Wziąłeś na święte barki krzyż naszych ludzkich grzechów. 
Mistrzu, prosimy Cię, naucz nas kochać tak, jak Ty kochasz, 
naucz nas przebaczać tak, jak Ty przebaczasz, pomagać tak, 
jak Ty pomagasz, brać krzyż codzienności i iść za Tobą, Pa-
nie. Panie, przymnóż nam wiary, byśmy z zaufaniem szli 
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drogą krzyżową, zwłaszcza wtedy, gdy nasze plany będą inne 
niż Twoje względem nas. Abyśmy jak św. Siostra Faustyna po-
trafili dziękować Ci za każdy krzyżyk położony na naszych 
barkach.

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja III
Pierwszy upadek Pana Jezusa

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
,,Kiedy przyjechałam do Warszawy, weszłam na chwilę 

do małej kapliczki, aby podziękować Panu za szczęśliwą po-
dróż, i prosiłam Pana o pomoc i łaskę we wszystkim, co mnie 
tu czeka – poddaję się we wszystkim Jego świętej woli. – 
Usłyszałam te słowa: Nie lękaj się niczego, wszystkie utrud-
nienia posłużą na to, aby się urzeczywistniła wola Moja”.

Panie mój, dziękuję za Twoje słowa, które tak często wy-
mawiasz również do mnie: ,,Nie lękaj się, Jestem przy tobie, 
nie bój się moje dziecko”. Twój głos jest tak ciepły i pełen 
słodyczy, jest głosem, który dodaje sił i odwagi, jest głosem, 
który mnie prowadzi. Przychodzisz, mój Jezu, kiedy struchla-
ła z lęku, pełna obaw stoję przed kolejnym zadaniem. Żły tak 
często usiłuje mnie odwieść, podsuwa tak wiele myśli, że się 
do tego nie nadaję, że nie dam rady, że jestem do niczego. Ty 
wtedy wyciągasz do mnie swoją silną rękę i mówisz delikat-
nie: ,,Nie bój się, nie lękaj się, wypłyń na głębię”. i tylko wtedy, 
kiedy Ty jesteś ze mną, mogę iść dalej i kiedy mnie umocnisz, 
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mogę działać… Kiedy mnie uzdolnisz, wykonam każde zada-
nie, które przede mną stawiasz. Bo wszystko mogę w Tym, 
Który mnie umacnia…

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja IV
Pan Jezus spotyka Matkę swoją 

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
„W pewnym dniu po naszej Mszy świętej nagle ujrzałam 

swego spowiednika, który miał Mszę świętą w kościele S�w. 
Michała przed obrazem Matki Bożej. Była część Mszy świę-
tej – ofiarowanie – i widziałam małe Dzieciątko Jezus, które 
się garnęło do niego, jakoby przed czymś uciekało, szukając 
schronienia u niego. Jednak kiedy przyszedł czas Komunii 
świętej, znikło jak zwykle. Wtem ujrzałam Matkę Najświęt-
szą, która go osłoniła swym płaszczem – i rzekła: Odwagi, 
synu mój, odwagi, synu mój”.

Popatrzmy w oczy Maryi. Mimo ogromnego bólu i cier-
pienia jest w nich bezgraniczna miłość, oddanie, pokora 
cierpliwość i odwaga. Ona mimo tak wielu ran zadanych 
przez dzieci Jej Niepokalanemu Sercu nadal stoi pod krzy-
żem miłości, bólu i cierpienia. Wznosi oczy ku górze, pro-
sząc Boga Ojca, by ulitował się nad nami. Nasza ukochana 
Matka wstawia się za nami, ale również nas prosi, abyśmy 
nawrócili nasze serca, byśmy powrócili na Boże drogi. 
Wsłuchajmy się w Jej głos, Ona do każdego z nas mówi: Nie 
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lękaj się, odwagi, moje dziecko. Nie bój się iść za moim Sy-
nem, nie bój się, krocz drogą wiary, nadziei, miłości. Krocz 
drogą prawdy. Nie bój się tej drogi krzyżowej swojego ży-
cia. Ja zawsze jestem z tobą... Poczuj, jak blisko ciebie jest 
Maryja, zobacz, że trzyma cię za rękę i mówi: Nie bój się iść 
za moim Synem…

Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy... 
Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-

wadź mnie!

Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
„Po Komunii świętej dusza moja znowuż została zalana 

miłością Bożą. Cieszę się Jego wielkością; tu widzę wyraź-
nie wolę Jego, którą mam spełnić, a zarazem widzę słabość 
i nędzę swoją, widzę, jak nic uczynić nie mogę bez Jego po-
mocy”.

W życiu jak na autostradzie, człowiek jak rozpędzone 
auto, wymija, wyprzedza, przekracza dozwoloną prędkość, 
łamie przepisy. i tak bez chwili zastanowienia, w pośpiechu 
przemierza kolejne kilometry życia. Dom, praca, spotkania 
z przyjaciółmi, wypad do kina, do fryzjera, restauracji, ko-
smetyczki… Siłownia, kurs tańca, lekcje tenisa, kawa z są-
siadką… Tak wiele rzeczy nas absorbuje, wiecznie zaganiani, 
zalatani w ciągłym „niedoczasie”.
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A gdzie w tym wszystkim czas dla Boga? Czy teraz wła-
śnie nie jest odpowiedni moment, by zwolnić, przesiąść się 
na rower bądź przemierzyć kawałek życia pieszo… tak po 
ludzku, po prostu zwolnić. By zatrzymać się przy Jezusie, jak 
to uczynił Szymon, który przymuszony przez żołnierzy przy-
stanął przy Chrystusie, by pomóc nieść krzyż. Przez tę chwi-
lę tak wiele dane mu było zrozumieć i odkryć sens życia. Po-
patrzmy na krzyż Żbawiciela i tak jak Szymon weźmy choć 
na chwilę krzyż odkupienia na swoje barki, bo najwyższy już 
czas, byśmy zaczęli dostrzegać to, co istotne. Krzyż pomoże 
nam zrozumieć i odkryć cel naszej wędrówki. Idąc w ciszy 
serca, pomyślmy przez chwilę, dokąd zmierzamy i gdzie nam 
będzie dane dojść, kiedy zatrzyma się zegar naszego ziem-
skiego życia. 

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusowi 

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
,,Jezus w postaci ubogiego młodzieńca dziś przyszedł 

do furty. Wynędzniały młodzieniec, w strasznie podartym 
ubraniu, boso i z odkrytą głową, bardzo był zmarznięty, bo 
dzień był dżdżysty i chłodny. Prosił coś gorącego zjeść. Jed-
nak [gdy] poszłam do kuchni, nic nie zastałam dla ubogich; 
jednak po chwili szukania znalazło się trochę zupy, którą 
zagrzałam i wdrobiłam trochę chleba, i podałam ubogiemu, 
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który zjadł. w chwili, gdy odbierałam od niego kubek, dał mi 
poznać, że jest Panem nieba i ziemi”.

Dwa wrażliwe, kochające serca... Dwie święte kobiety, 
które z miłością i odwagą wypełniły wolę Bożą: św. We-
ronika niczego się nie lękała, ona widziała w Tobie, Panie, 
cierpiącego człowieka. S�więta Siostra Faustyna w każdym 
chorym, cierpiącym, wzgardzonym, smutnym dostrzega-
ła Ciebie, Jezu. Prosimy Cię, Żbawicielu, daj nam odważne 
i mężne serce św. Weroniki, byśmy się nie lękali iść ku tym, 
do których nas poślesz, by im pomóc. Daj nam oczy Siostry 
Faustyny, byśmy dostrzegali tych, którzy ubodzy, cierpiący, 
poranieni, smutni. Daj potrzebne siły, Mistrzu, zabierz strach 
i egoizm, byśmy z miłością spieszyli do potrzebujących. Bo 
ileż to razy na naszej drodze, Panie, stajesz jako bezdomny, 
chory, zagubiony, samotny, pełen wyszydzenia i bólu? Ileż to 
razy mamy tak mało wrażliwe serca i przechodzimy obojęt-
nie obok Ciebie… Ileż to razy brak nam odwagi, by podejść 
i pomóc? Niech w sercu naszym wciąż będą żywe słowa Jezu-
sa i motywują nas do działania: „Cokolwiek uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” 
(Mt 25,40).

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!
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Stacja VII
Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
„Po chwili usłyszałam głos w duszy taki: Nie lękaj się ni-

czego, nic nie dotknie się ciebie bez woli Mojej. Dziwna siła 
wstąpiła w duszę moją po tych słowach Pana; cieszę się nie-
zmiernie, jak dobrym jest Bóg”.

Tak wiele razy człowiek dostaje po głowie, tak wiele bólu 
i cierpienia, tak wiele ciosów zadanych przez ludzi, a naj-
bardziej bolesne przez tych, którzy są najbliżej, bądź tych, 
którzy udają przyjaciół. To są bardzo trudne, niezrozumiałe 
i bolesne sytuacje.

I kiedy tak człowiek leży skulony z bólu..., przychodzi 
Pan Jezus i mówi do duszy: Nie lękaj się…, nie lękaj się… 
Wszystko, co przychodzi na ciebie, co dane ci doświadczać, 
Ja dopuszczam. Czynię to nie dlatego, by cię upokorzyć czy 
zniszczyć, ale po to, by cię ocalić, by cię umocnić, uświęcić, 
by wypalić w Tobie wszystko, co cię ode Mnie oddala. Nie 
bój się, Ja Jestem przy tobie i włos ci z głowy nie spadnie bez 
mojego pozwolenia. 

Tylko czy słyszymy ten Jego ciepły głos? Głos, który do-
daje odwagi, głos, który niesie na skrzydłach wiary, który daje 
nadzieję. a może wcale nie chcemy go słyszeć i uważamy, że 
te słowa nie są skierowane do nas? Wtedy rodzi się w nas bunt, 
niechęć i oddalamy się od Boga. Wybieramy swoją drogę, 
wygodniejszą, bez bólu i cierpienia, wybieramy autostradę 
przyjemności.
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Ile razy trzeba nam usłyszeć te słowa, by uwierzyć? Ile 
razy Jezus ma do nas mówić, byśmy przestali się bać i od-
ważnie zaczęli kroczyć po tych ścieżkach, które są dla nas 
przygotowane?

Pamiętajmy, że czasami niejedna budowla musi runąć 
w naszym życiu, by w tym miejscu powstało coś wyjątkowego.

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
„Cierpieć – nie skarżąc się, pocieszać innych, a swoje wła-

sne cierpienia topić w Najświętszym Sercu Jezusa. Wszystkie 
wolne chwile od obowiązków spędzę u stóp Najświętszego 
Sakramentu. U stóp Pana szukać będę światła, pociech i siły”.

Spójrzmy na naszego Mistrza, który w tak wielkim cier-
pieniu nie myśli o Sobie, ale o innych... 

A my... Czy potrafimy pocieszać innych, czy jesteśmy 
skoncentrowani tylko na sobie, na swoim bólu i cierpieniu? 
Zajrzyjmy w głąb naszej duszy. Odpowiedzmy na pytania, 
czy potrafimy szczerze zapłakać nad sobą z powodu naszych 
grzechów, czy potrafimy szczerze za nie żałować? Miłosierny 
Jezu, prosimy Cię, daj nam taką mowę, która będzie niosła 
nadzieję i pocieszała strapionych, zrozpaczonych, płaczących 
i smutnych. Panie, daj nam wrażliwe i pokorne serca, niech 
nasze łzy będą szczerymi łzami, które delikatnie płyną po 
policzkach i oczyszczają naszą grzeszną duszę.
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Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja IX
Pan Jezus trzeci raz upada pod ciężarem krzyża

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
„W piątek wieczorem w czasie różańca, kiedy myśla-

łam o jutrzejszej podróży i o ważności sprawy, którą mia-
łam przedstawić ojcu Andraszowi, lęk mnie ogarnął, widząc 
jasno nędzę i nieudolność swoją, a wielkość dzieła Bożego. 
Żmiażdżona tym cierpieniem, zdawałam się na wolę Bożą. 
w tej chwili ujrzałam Jezusa przy moim klęczniku, w szacie 
jasnej – i powiedział mi te słowa: Czemu się lękasz pełnić 
wolę Moją? Czyż ci nie dopomogę, jako dotychczas? Powta-
rzaj każde żądanie Moje przed tymi, którzy Mnie na ziemi 
zastępują, a czyń tylko to, co ci każą. w tej chwili jakaś siła 
wstąpiła w duszę moją”.

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według 
Serca Twego.

Mistrzu, wlej w nasze serca te piękne, święte wartości, 
naucz nas milczeć i w pokorze serca przyjmować wszyst-
ko, co dopuszczasz, by nas uświęcić. Tak często pojawia się 
potok niepotrzebnych, zbędnych słów, bo chcemy udowod-
nić, że zostaliśmy zranieni, że ktoś wyrządził nam krzywdę. 
Chcemy innym pokazać naszą biedę, nasz ból, cierpienie. Po-
myślmy przez chwilę, czemu to ma służyć? Tak bardzo chce-
my, by nas głaskano po głowie, by nas pocieszano? Żobaczmy, 
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jak ogromy ból został zadany Jezusowi, a jak mało jest dusz, 
które gotowe są, by Go pocieszać, by z Nim współcierpieć, by 
choć trochę ulżyć w Jego cierpieniu.

Naucz nas, Mistrzu, pokornie przyjmować wszystkie 
trudne, bolesne słowa i doświadczenia. Daj nam z pokorą 
i ufnością przyjmować zadania, które przed nami stawiasz, 
a które po ludzku są niewykonalne. Przepraszamy, Jezu, za 
lęk, strach, obawy, zniechęcenie, które nas paraliżują, kiedy 
napotykamy na barię niechęci, mur nie do przejścia. i jedyne, 
o czym wtedy myślimy, to by się poddać, by uciec, zdezer-
terować. Ale Ty, Miłości Miłosierna, przychodzisz i mówisz: 
czemu się lękasz pełnić wolę Moją? Czyż ci nie dopomogę, 
jako dotychczas? i wtedy wszystko zmienia się o 180 stopni.

Bo jeśli coś jest zgodne z wolą Bożą, sam Bóg prowadzi 
to dzieło, my jesteśmy jedynie marnymi narzędziami w Jego 
rękach, którymi On się posługuje.

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony 

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
„Stanął nagle Jezus przede mną, obnażony z szat, okryty 

ranami na całym ciele, oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała 
zeszpecona, pokryta plwocinami. – Wtem mi powiedział Pan: 
Oblubienica musi być podobna do Oblubieńca swego. Żrozu-
miałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na jakieś wątpli-
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wości. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie 
i pokorę”.

Popatrzmy na Jezusa poniżonego, upokorzonego, odar-
tego z szat... Ileż to razy nasze ręce zrywają szatę z Miłości 
Miłosiernej... Ileż razy naszymi grzechami poniżamy, obraża-
my, wyszydzamy Jezusa.

Panie, pomóż być tymi, którzy szanują, a nie gardzą, 
przyodziewają szaty, a nie zdzierają je. Panie uczyń nas tymi, 
którzy nie myślą o sobie, lecz o innych, którzy nie kierują się 
dobrami materialnymi, lecz sercem. Spraw, aby nasze serca 
były przepełnione miłością, nasze oczy zawsze potrafiły do-
strzec ludzką krzywdę i nie pozwól nam, Panie, przejść obo-
jętnie obok potrzebujących. Jezu, daj nam siłę, aby być tymi, 
którzy podają rękę chorym, biednym, opuszczonym, wzgar-
dzonym i cierpiącym. Tymi, którzy nigdy nie szydzą i nie 
opuszczają w potrzebie. Prosimy Cię, kochany Jezu, uczyń 
nas sprawiedliwymi i uczciwymi ludźmi, abyśmy nigdy niko-
go nie skrzywdzili swoimi czynami, słowami bądź niespra-
wiedliwym osądem. 

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
„Od samego rana zaczęłam doznawać walki wewnętrz-

nej tak silnej, że jeszcze nie doznawałam takiej. Żupełne 
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opuszczenie od Boga, odczułam całą słabość, jaką jestem, 
przytłoczyły mnie myśli”.

Jak wiele jeszcze przed nami walk duchowych? Ile bitew 
z wrogiem przyjdzie nam stoczyć? Ile razy przyjdzie nam 
zmagać się ze zwątpieniem, zniechęceniem, z pokusami. Ż�y-
cie to wieczna walka…to plac boju pełen min. Wróg stale nas 
obserwuje, jesteśmy pod wiecznym ostrzałem, dlatego trze-
ba nam być bardzo czujnymi i ostrożnymi, ponieważ jesz-
cze wiele bitew musimy stoczyć, zanim dojdziemy do celu. 
Trzeba nam nieustannie być w gotowości, trzeba się ćwiczyć, 
pielgrzymkowe poligony, rekolekcyjne ćwiczenia, pełne wy-
rzeczeń szkoły przetrwania. Tak jak żołnierz w wojsku mu-
simy stale podejmować wytrwałe i systematyczne ćwiczenia 
charakteru, by pokonywać nasze słabości. Trzeba nam trwać 
na modlitwie, byśmy nie posnęli jak uczniowie w Ogrójcu. 
Choć niejednokrotnie jest ciężko, na linii frontu nie można 
nam się poddawać, trzeba walczyć! Diabeł nie zawaha się 
i użyje przeciw nam najcięższej artylerii, rażącej amunicji, 
będzie krążył, by nas pożreć, będzie szukał sposobności, by 
nas zwieść. Dlatego trzeba nam zatopić się w Miłosiernym 
Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi, bo sami nie damy 
rady, sami nic nie uczynimy. Jeśli człowiek pokłada ufność 
w sobie, już przegrał! Tylko z Bogiem możemy wygrać każ-
dą walkę, tylko z Nim z każdej walki wyjdziemy zwycięsko. 
Bądźmy stale w stanie łaski uświęcającej, w zjednoczeniu 
z Chrystusem. Codziennie musimy umierać dla świata, a ro-
dzić się dla Boga. Krok po kroku być coraz bliżej, wtulać się 
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w Jego Serce, zanurzać się w Jego Krwi, która jest ochroną, 
osłodą, uświęceniem i ukojeniem dla duszy.

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu 

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
,,Kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie, ale 

o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi. Chcę, 
ażeby i ostatnie chwile twoje były zupełnie podobne do Mnie 
na krzyżu. Jedna jest cena, za którą się kupuje dusze – a tą jest 
cierpienie złączone z cierpieniem Moim na krzyżu. Miłość 
czysta rozumie te słowa, miłość cielesna nie pojmie ich nigdy”.

Czy potrafimy docenić, zauważyć to poświecenie, ten 
trud, ból, cierpienie Syna Bożego? Jego całe życie było po-
święcone dla ratowania grzesznej ludzkości. Dlaczego bar-
dziej nasz wzrok przykuwa to, co przyziemne, dlaczego 
ważniejsze są dla nas przyjemności i błyskotki tego świata? 
Usiłujemy zaspokoić się ziemskimi przyjemnościami, lecz 
wciąż jesteśmy niespokojni, usiłujemy nasycić się ziemskimi 
przyjemnościami, lecz wciąż nie jesteśmy nasyceni. Groma-
dzimy ziemskie skarby, lecz wciąż jesteśmy biedni. Gonimy 
za ziemskim szczęściem, lecz wciąż jesteśmy nieszczęśliwi. 
Panie, od dziś chcemy żyć i wszystko czynić na Bożą chwa-
łę. Bo tylko z Tobą i w Tobie, Panie, odkryjemy prawdziwy, 
pokój, radość i szczęście! Pomóż nam, Żbawicielu, przymnóż 
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nam wiary, uśmierć nasze grzeszne „ja”, naszą chciwość ser-
ca, uśmierć pychę, egoizm, próżność. Uśmierć wszystko, co od-
dala nas od Ciebie.

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
,,Jezu, odpędź ode mnie myśli, które nie są zgodne z wolą 

Twoją. Poznaję, że nic już mnie nie łączy z tą ziemią, tylko to 
dzieło miłosierdzia”.

Gwar, szum, chaos, pęd tego świata, tak wiele bodźców, 
tak wiele problemów i spraw. Niełatwo przejść przez życie 
w gęstwinie różnych myśli. Bądź przy nas, Jezu, i pomóż 
wyłączyć się z tego, co nie pochodzi od Ciebie. Żamknij na-
sze uszy na zgiełk i wrzawę tego świata, zamknij serce na 
pokusy, zamknij oczy na to, co zbyteczne, zamknij duszę na 
wszystko, co nie jest Boże i co ją od Ciebie oddala. Duchu 
S�więty, przyjdź i prowadź, poruszaj nasze serca, uświęcaj 
myśli, otwieraj oczy na to, co Boże i święte, prowadź duszę, 
rozpal ją ogniem miłości, oddania i ufności. Pragniemy po-
kornie służyć Tobie i wypełniać Bożą wolę. Boże, bądź nie-
ustannie w naszych myślach i sercu. Bądź naszym pragnie-
niem, bądź nam pocieszeniem 

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!
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Stacja XIV
Jezus złożony do grobu

Cytat z Dzienniczka Siostry Faustyny
,,Powiedział mi Pan: Córko Moja, nie ustawaj w głoszeniu 

miłosierdzia Mojego, ochłodzisz przez to serce Moje, które 
pała płomieniem litości dla grzeszników. Powiedz Moim ka-
płanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich 
słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu 
Moim”.

Nie ma już krzyża, jest grób... Pragniemy złożyć w nim to, 
co chore i grzeszne, co słabe i kruche, chcemy złożyć wszyst-
ko, co oddziela nas od Ciebie, Panie.

...Dla Jego bolesnej męki… miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata... w tych słowach zawiera się wszystko, Twoje 
życie, Panie, i Twoja śmierć, Twoja miłość, nasza grzeszność 
i Twoje bezgraniczne miłosierdzie. 

Twoja miłość, Jezu, jest najpiękniejszą, najszczerszą 
i najpotężniejszą miłością. w strumieniach miłosierdzia, któ-
re wypływają z kochającego Serca Jezusowego zawsze znaj-
dziemy schronienie my, biedni grzesznicy... Jezu, daj nam siłę 
i odwagę głosić je wszędzie tam, gdzie nas poślesz ...

Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu Święty, pro-
wadź mnie!

Ża wszystko Ci Panie dziękuję
Ty dajesz mi to czego potrzebuję
Torujesz Boże moją drogę do nieba
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Pstryczka w nos dajesz mi gdy trzeba
Dziękuję za słońce gdy świeci na niebie
Dziękuję za wiatr co osusza ziemię
Dziękuję za deszczu kropelki i za płatki śniegu
Dziękuję za dni leniwe i za te dni w biegu
Dziękuję za łzy i uśmiech na twarzy
Dziękuję za trudne ścieżki i ciężar doświadczeń bagaży
Dziękuję za każdy dzień życia mojego
Poddaję się Twojej Woli chcę żyć według PLANU TWOJEGO 
Dziękuję za wszystko co w moim życiu miejsce miało
Ża to co było radosne i za to co bolało
Uwielbiam Cię Boże i kocham nad życie
Dziękuję za to kim jestem za serca mojego bicie
Ża czas który mi dałeś na ziemskie pielgrzymowanie
I za ten czas kiedy kres mojej wędrówki nastanie.
Oddaje Swoje życie powierzam się Tobie
Kieruj moim życiem STWO� RCO UFAM TOBIE! 
Jezu, ufam Tobie! Boże, kocham Cię! Duchu S�więty, prowadź 
mnie!
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PROGRAM MODLITEWNY  
– TRON BOGA OJCA MIŁOSIERDZIA

To program modlitewny, który ma na celu oddanie Pierw-
szej Osobie Trójcy S�więtej czci w Duchu i Prawdzie. Oznacza 
to modlitwę w duchu przebłagania, prośby, wdzięczności, 
wyznania wiary, wybrania Boga Ojca jako najważniejszej 
osoby – celu swojego życia. Prawda oznacza podjęcie rachun-
ku sumienia – osobistego, jak również w wymiarze rodziny 
i Ojczyzny. Staje się wewnętrzną determinacją, aby wyrzec 
się kłamstwa, grzechu i całkowicie, osobiście powierzyć się 
Bogu Ojcu – tak by należeć do, jak również aby Polska była 
Jego własnością i miejscem panowania, tronem dla majestatu 
i potęgi Stworzyciela. Możemy to osiągnąć tylko dzięki Boże-
mu miłosierdziu, bo nasze grzechy są wielkie, a ono nas jed-
na z Bogiem i przywraca utraconą łaskę. Modlitwa ta może 
być podjęta podczas adoracji Najświętszego Sakramentu lub 
prywatnie w domu. Na wzgórzu łagiewnickim w Krakowie 
nabiera ona szczególnego charakteru. Staje się powrotem 
do spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni oraz przy-
pomnieniem tej Ewangelii przez św. Jana Pawła II w dniu 
konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia. Żaczerpnijmy więc 
od Jezusa Miłosiernego Wody Ż�ywej, a miłość do Boga Ojca 
zdeterminuje wszelkie inne nasze pragnienia. Stańmy na tym 
wzgórzu jako prawdziwi Jego czciciele w Duchu i Prawdzie.

Czuwanie przebłagalne powinno być podjęte przez 
daną osobę jednego dnia razem z postem. Żależy to od moż-
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liwości zdrowotnych. Modlitwa ta ma charakter pokutny. 
Trwa trzy godziny i staje się również ćwiczeniem się w mo-
dlitwie nieustającej. Jest też swego rodzaju żołnierskim 
czuwaniem i bojem dla ocalenia Ojczyzny od nieprzyja-
ciela zewnętrznego i wewnętrznego, nowym impulsem do 
zjednoczenia narodowego. Ma odwołanie do Pisma S�wię-
tego i ocalenia Jerozolimy za czasów rządów króla Jozafata  
(2 Krl 20,-30), jak również czerpie siłę z tradycyjnych na-
bożeństw Kościoła rzymskokatolickiego. Jak mawiał sługa 
Boży August Hlond, Polska nie zwycięży żadną inną bronią, 
tylko różańcem świętym. Odmówienie pięciu koronek do Bo-
żego miłosierdzia jest spełnieniem wskazówki Jezusa do 
św. Faustyny, aby nieustannie odmawiała koronkę, której ją 
nauczył. Liczba „pięć” jest odniesieniem do pięciu ran Chry-
stusa na krzyżu.

Część przebłagalna
1. Przeczytanie tekstu przygotowanego na to czuwanie 

i ok. 15-minutowe rozmyślanie nad nim.
2. Wypowiedzenie intencji, w jakiej się modlę: 
 przebłaganie za grzechy swoje, rodziny, Kościoła, Pol-

ski…
3. Odprawienie drogi krzyżowej.
4. Odmówienie pięciu koronek do Bożego miłosierdzia.
5. Odmówienie czterech litanii: do Boga Ojca, Chrystu-

sa Króla Polski, Matki Bożej Królowej Polski, Litanii do 
wszystkich świętych polskich.
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Część modlitwy prośby
1. Wypowiedzenie intencji: Aby Polska była wierna Bogu 

i została wywyższona przez Niego w potędze i świętości.
2. Odmówienie trzech części różańca świętego: tajemnice 

radosne (za rodziny oraz w intencji dziękczynnej za dar 
życia i piękno stworzenia), bolesne (za Polskę i w inten-
cji dziękczynnej za dar odkupienia) i chwalebne (za Ko-
ściół święty i w intencji dziękczynnej za dar uświęcenia). 

Część modlitwy dziękczynna 
1. Uzmysłowienie sobie opieki Boga Ojca nad sobą, rodzi-

ną, Ojczyzną.
2. Podziękowanie za to Bogu własnymi słowami.

Część wyznania wiary
1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
2. Akt powrotu do Boga Ojca.

Boże Ojcze Miłosierny, powracam w tej chwili z całą 
swoją mocą do Ciebie. Żnasz moją grzeszną przeszłość, 
moje teraźniejsze boje, aby wytrwać w łasce uświęcającej 
i moją przyszłość. Niech one będą całkowicie poświęcone 
Tobie. Przygarnij mnie, swoje słabe dziecko, podnieś do 
swojego oblicza pełnego łaski i zachowaj od grzechu, ducha 
tego świata i wpływów złego. Niech Twoje Boskie miłosier-
dzie będzie ze mną przez całe życie i w godzinę śmierci. 
Amen.
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BERŁO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Wstęp do modlitwy wynagradzającej Berło Królowej 
Polski.

Przypomnijmy sobie na początku, skąd się wziął tytuł 
Matki Bożej Królowej Polski. Otóż z prywatnych objawień 
włoskiego zakonnika, które potwierdzały żywy kult Maryi 
na ziemiach Polski. 

Dnia 14 sierpnia 1608 roku ojciec Juliusz Mancinelli był 
zatopiony w modlitwie w klasztorze Gesu Nuovo w Neapo-
lu. Kiedy oddawał najgłębszą cześć Wniebowziętej, wówczas 
ukazała mu się w królewskiej purpurze Niepokalana Dzie-
wica z Dzieciątkiem na ręku. U Jej stóp klęczał św. Stanisław 
Kostka. Ojciec Juliusz nigdy nie widział Marii w tak wielkim 
majestacie i zapragnął pozdrowić Ją tytułem, jakim jeszcze 
nikt Jej nie uczcił. Wtedy Najświętsza Panna powiedziała:

A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo 
wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponie-
waż osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie.

Objawienia, jakie otrzymał O. Juliusz Mancinelli spowodo-
wały, że mając już 73 lata, postanowił udać się do Polski z piel-
grzymką. Uznając naszą ziemię za świętą, gdyż w niej włada 
tak potężna Pani. Przebył około 1800 km z Neapolu i doszedł 
do Katedry na Wawelu pokłonić się przed konfesją św. Stani-
sława Biskupa. Naprzeciwko niego wyszedł Król Żygmunt III 
Waza z całym dworem. Było to dnia 8 maja 1610 r. Podczas 
jego gorliwej modlitwy za Polskę otrzymał drugie objawienia:
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JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI. JESTEM MATKĄ TEGO NA-
RODU, KTÓRY JEST MI BARDZO DROGI, WIĘC WSTAWIAJ SIĘ 
DO MNIE ZA NIM i o POMYŚLNOŚĆ TEJ ZIEMI BŁAGAJ NIE-
USTANNIE, A JA CI ZAWSZE BĘDĘ, JAKOM JEST TERAZ, MIŁO-
ŚCIWĄ.

Święty zakonnik jeszcze trzeci raz miał objawienia naszej 
Królowej. Powiedziała mu wtedy:

„Juliuszu, synu mój! Ża cześć, jaką masz do mnie, Wnie-
bowziętej, ujrzysz Mnie za rok w chwale niebios. Tu jednak, 
na ziemi, nazywaj Mnie zawsze Królową Polski”.

Niestety dziś obserwujemy nieposzanowanie naszej 
Królowej, nawet pogardę względem Niej. To, co najpiękniej-
sze w Polsce, co charakterystyczne dla ludu mieszkającego 
na tych terenach, to miłość do Matki Bożej Królowej Polski. 
Dlatego jest tak wiele sanktuariów pod tym tytułem i mno-
gość wizerunków ukazujących Ją jako Królową naszej Ojczy-
zny. Wielki mamy względem Niej dług wdzięczności. Berło 
Królowej Polski to inicjatywa, która ma ożywić i obronić kult 
Maryi jako Królowej Polski, spowoduje to też doświadczenie 
Jej opieki nad nami oraz wypełnienie wielkich planów Bo-
żych względem Polski w misji zbawienia świata. 

Ż powodu wielu profanacji oraz ataków na Matkę Bożą, 
a także negacji Jej władania nad Polską powstał ten program 
modlitwy. Można go realizować w formie sztafety wiary więc 
ustalić godziny dyżurujących po sobie. Czas modlitwy może 
przebiegać od godziny do dwóch. Łatwo więc zaplanować 
grafik modlących się osób.
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1. Uświadomienie sobie obecności Królowej Polski. 
Jest to rozpoczęcie swego rodzaju straży przed świętym Ob-
razem Matki Bożej Królowej Polski. Mogą to być też wize-
runki Lokalne nie tylko obraz jasnogórski np. matka Boża 
Osuchowska, Szczyrkowska itd.

2. Wymienienie intencji wynagradzającej Matce Bo-
żej Królowej Polski. 

Ża niewdzięczność osobistą i rodaków względem Jej 
opieki, oraz własnych próśb… 

3. Odmówienie jednej lub trzech części Różańca 
Świętego

4. Koronka do Krwawych łez Maryi
O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i skła-

damy 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.

Na dużych paciorkach:
O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię naj-

mocniej 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: 
(3x) O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowa-
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ła Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię 
w Niebie.

Modlitwa
O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosier-

dzia! 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 ła-
godność uchroń świat przed zagładą! Amen.

5. Litania do Matki Bożej Królowej Polski
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu 

S�więty, Boże – zmiłuj się nad nami.
S�więta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Matko Boża Królowo Narodu Polskiego – módl się za nami,
Królowo Polski, dana nam za opiekunkę przy krzyżu Chry-

stusa,
Królowo Polski, o bolesnym obliczy Matki Bożej Jasnogór-

skiej,
Królowo Polski, z Białym Orłem na Sercu,
Królowo Polski, zawsze obecna w cierpieniach swego ludu,
Królowo Polski, ratująca nas w dziejowych niebezpieczeń-

stwach,
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Królowo Polski, nasza Władczyni i Hetmanko,
Królowo Polski, wspierająca i rozumiejąca polskie matki,
Królowo Polski, wzorze czystości,
Królowo Polski, dodająca męstwa polskim żołnierzom,
Królowo Polski, wstawiająca się za dziećmi poczętymi, by 

mogły się narodzić,
Królowo Polski, kształtująca cnoty w młodym pokoleniu Po-

laków,
Królowo Polski, filarze Polskich Rodzin,
Królowo Polski, rodząca w każdych dziejach nowych świę-

tych Polskich,
Królowo Polski, Królowo wymordowanych dla zniszczenia 

naszego narodu,
Królowo Polski, Królowo walczących o wierność Bogu,
Królowo Polski, wzywająca nas do modlitwy różańcowej 

i pokuty za grzechy,
Królowo Polski, wynagrodzenie skrzywdzonych przez na-

szych okupantów,
Królowo Polski, mistrzyni życia zakonnego, 
Królowo Polski, opiekunko gór, lasów i pól,
Królowo Polski, czczona w przydrożnych kapliczkach,
Królowo Polski, będąca natchnieniem dla twórców Polskiej 

kultury,
Królowo Polski, zatroskana o błądzących,
Królowo Polski, króluj w naszych sercach,
Królowo Polski, króluj w naszych domach,
Królowo Polski, króluj w naszej Ojczyźnie,
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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
Królowo Polski, Twej opiece Bóg powierzył nasz naród 

słowiański. W Tobie objawiła się nasza przedziwna pomoc 
i obrona. Ciebie za Królową Polski ponownie obieramy 
i z Bożą łaską wierność Bogu i większą miłość do Ciebie 
przyrzekamy. Postanawiamy dołożyć wszelkich starań, aby 
Polska była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Odnowienie Ślubów Jasnogórskich
Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, 

Bogiem sławiona Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym 

zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego 
i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów 
przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i na-
dziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty 
Żbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy Maryjo znów do 
Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosier-
dzia i wszelkiego pocieszenia.
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Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności 
Bogu, Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczyt-
nemu posłannictwu Narodu, obmytego w wodach Chrztu 
świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co 
mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne 
i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki my-
śli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam 
Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszli-
wych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, 
w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przy-
rzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twe-
go i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem 
rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów 
oddanego Ci Ludu Bożego.

Królowo Polski! Odnawiamy dziś S� luby przodków na-
szych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu pol-
skiego uznajemy.

Żarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie 
i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w wal-
ce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Ko-
ściołowi świętemu i jego pasterzom, Ojczyźnie naszej świę-
tej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu 
Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko-



91

-Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród, 
który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim pod opieką 
najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, 
aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego 
Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu 
naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy 

polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był 

świątynią Boga,
– aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego,
– aby stał się Domem Bożym i Bramą niebios dla pokoleń 

wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Ko-
ścioła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.

Królowo Polski, przyrzekamy!
S�więta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady! Przyrzeka-

my Ci z oczyma utkwionymi w Ż� łóbek Betlejemski, że odtąd 
wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej 
kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wol-
ność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy 
raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca 
wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Królowo Polski, przyrzekamy!
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Matko Chrystusowa i Domie złoty! Przyrzekamy Ci stać 
na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności ko-
biety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim ży-
cie Polaków było bezpieczne.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna 
Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszcze-
piać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku 
Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i oj-
czystych.

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierno-
ści Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem 
i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski, przyrzekamy!
Żwierciadło sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwiecz-

ne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem 
sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie 
naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedli-
wości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawi-
ści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami 
ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domo-
stwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Królowo Polski, przyrzekamy!
Żwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod 

Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi 
wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę le-
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nistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i roz-
wiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, 
pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wza-
jemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecz-
nej.

Królowo Polski, przyrzekamy!
Królowo Polski! Ponawiamy S� luby ojców naszych i przy-

rzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będzie-
my w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabo-
żeństwo do Ciebie, Bogarodzico-Dziewico, wsławiona w tylu 
świątyniach naszych, a szczególnie w Twej jasnogórskiej 
stolicy.

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy pol-
ski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawa-
ła w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich 
świąt.

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico 
i Panno wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze 
przyrzeczenia.

Królowo Polski, przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe wotum 

Narodu, milsze Ci od granitów i brązów.
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, 

Prawdy i Życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpew-
niej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz 
niezawodną dłonią.
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Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach na-
szych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy S�więtej Jedyne-
go. w Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, 
całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego 
i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram 
Ojczyzny niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż 
nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

7. Modlitwa na zakończenie
Maryjo Królowo Polski starałam/łem się służyć Tobie jak 

najlepiej. Dziękuje Ci za wszelkie dobro jakie doświadczy-
łam od Ciebie i jakie mogło się również dokonać przez moje 
modlitwy i działanie. Przepraszam za wszelkie niewierności 
… (chwila na zastanowienie). 

Maryjo Królowo Polski błogosław moją Ojczyznę, aby 
była zawsze wierna Bogu i wdzięczna za Twa opiekę. Nie 
zapominaj też o mnie, strzeż tej nocy, i prowadź moje myśli 
do Jezusa Chrystusa Króla przy, którego Sercu chcę zasnąć. 
Amen.
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