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DOMOWE OGNISKA MIŁOSIERDZIA
– ODPOWIEDŹ NA ROK WIARY
Domowe Ogniska Miłosierdzia to inicjatywa,
która jest odpowiedzią wiary, nadziei i miłości na
liczne zagrożenia naszych rodzin.
Bóg powołał nas do sprawiedliwości, pokoju
i radości. Do współtworzenia tej rzeczywistości,
w której żyjemy. Mamy budować królestwo Boże
pośród nas przez miłosierdzie i wzajemny szacunek. Czy to nie wspaniałe zadanie? Bóg daje ci
ziemię obiecaną, na której będziesz bezpieczny
i obronisz swoją własność. Jest nią Dekalog. Jeśli
go zachowasz, będziesz błogosławiony i szczęśliwy. Bardzo ważne jest to, żeby zachowali go twoi
najbliżsi. Wiemy dobrze, że bez pomocy Jezusa
Chrystusa to nam się nie uda. Bóg liczy na ciebie,
że dochowasz Mu wierności.
Niestety, ze zdumiewającą prędkością na naszych oczach dokonuje się coś odwrotnego – upadek moralny. Tysiące polskich rodzin rozbił grzech
cudzołóstwa, na który dano przyzwolenie lub
wobec którego wykazano obojętność. W rezultacie wiele tysięcy dzieci żyje jak sieroty odcięte od
stałego kontaktu z ojcem lub matką. Poraża liczba osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków,
współczesnych mediów: komputerów, telewizorów, telefonów komórkowych itp. To wszystko
doprowadza społeczeństwo polskie, pozbawione
jeszcze stabilnych warunków materialnych, do
rozpaczy. Ów stan rzeczy jest konsekwencją braku
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życia duchowego. Krótko mówiąc: kto skąpi czasu na modlitwę, ten przegrywa w życiu. Daje sobie ukraść to, co najcenniejsze: miłość, wierność
i uczciwość. Pozwala ograbić się z wartości, które
ślubował przed Bogiem i wspólnotą Kościoła drugiej osobie, zawierając związek małżeński. Jeśli
odrzuci się Dekalog, zamiast komunii rodzą się:
nieufność, niesprawiedliwość, gniew, niezgoda,
chciwość i nieczysta żądza.
Człowiek niewierny Bogu zmierza do samozatracenia. Unicestwia wszystko, co otrzymał od
Boga, niszczy nie tylko siebie, ale i ludzi wokół siebie, przede wszystkim własną rodzinę. Nie możemy być obojętni na rzeczywistość grzechu, który
trawi nas niczym najgorsza zaraza. Wobec niego,
jak pokazuje życie Jezusa, nie ma tolerancji i przyzwolenia, lecz pozostaje ciągła troska o nawrócenie
tych, którzy błądzą i są w niewoli złego ducha. Oto
misja Jezusa Chrystusa: przynieść ulgę cierpiącym
i wyzwolić człowieka spod mocy zła osobowego.
Dokonać się to może tylko wtedy, kiedy przeprowadzimy naszych bliskich przez bramę modlitwy
i pokuty do życia w pełni łaski w sakramentach
świętych – do osobistego doświadczenia Boga Żywego.
Pamiętajmy, że Bóg nie pozostawił nas samych
i w sytuacjach dramatycznych potrafi objawić
swoją wszechmoc. Przecież otrzymaliśmy orędzie
nadziei – orędzie Bożego Miłosierdzia, które Bóg
głosie przede wszystkim każdej rodzinie. Umiejmy
je odczytać dziś i w przyszłości.
Gromadźmy się w domach na wspólnych modlitwach do Bożego Miłosierdzia, aby obronić to,
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co nam najdroższe – nasze rodziny. Bóg nie po to
skierował do nas to przesłanie, byśmy je zlekceważyli, ale abyśmy tę drogocenną szczepionkę duchową przyjmowali systematycznie, kiedy gorączka
choroby nas osłabia.
Mówi się, że rodzina to podstawowa komórka
społeczna. Jeśli ona nie przyjmie lekarstwa, jakim
jest ucieczka do Bożego Miłosierdzia, bardzo szybko cały organizm, czyli społeczeństwo, zacznie
chorować. To z kolei może spowodować śmierć całego narodu.
Walczmy więc o rodzinę, a wtedy przez nią
przyjdzie wyzwolenie od cywilizacji śmierci. Ta
ostatnia niczym kolos na glinianych nogach rozpadnie się pod wpływem wołania: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Bóg okaże swoje
miłosierdzie tym, którzy Go wzywają, przywróci
wierność i miłość, za którą dziś tak tęsknimy!
Cele modlitwy Domowych Ognisk Miłosierdzia
➤O
 chrona przed działaniem złego ducha, by ro-

dzina zachowała jedność.
➤U
 mocnienie w wierze, by przyjąć moc z wysoka.
➤U
 mocnienie w nadziei, aby każdy potrafił pokonać trudności życia.
➤U
 mocnienie w miłości, aby każdy potrafił przebaczyć i kochać dalej.
➤R
 ealizacja orędzia Bożego Miłosierdzia w rodzinach w codziennym życiu.

DOMOWE OGNISKA MIŁOSIERDZIA
PROGRAM SPOTKANIA
Modlitwę odmawia się co miesiąc w domu,
w gronie rodziny lub znajomych. Przyświeca jej
następująca intencja:
By Polska była wierna Bogu, a On wywyższył ją
w potędze i świętości.
Program spotkania
1. Część Różańca świętego.
2. Tekst nowenny na święto Bożego Miłosierdzia (co miesiąc inny dzień) i Koronka do
Bożego Miłosierdzia.
3. Akt zawierzenia rodzin i domów Bożemu
Miłosierdziu.
Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie
nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać o miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy
świadomi naszych słabości i niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci
skruchą, prosimy Ciebie. Uzdrów naszą rodzinę od
pychy. Wybaw przez Twoje Miłosierdzie od ducha
oskarżeń i braku przebaczenia. Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), który najbardziej nas
niszczy i obraża Ciebie. Przywróć nam wzajemną
miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie świadkami miłosierdzia w czynie, słowie i modlitwie.
Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej
i rodzinnej.
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Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo
Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie, domowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas
strzegli na drogach Twych przykazań, i doprowadź
do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
4. Jako owoc spotkania podejmuje się modlitwę
przez kolejny miesiąc za daną rodzinę lub
osobę, która najbardziej jej potrzebuje (rodzaj duchowej adopcji).
Na początku spotkania można odmówić Modlitwę o łaskę pełnienia uczynków miłosierdzia. Na
końcu – tekst Społecznej Krucjaty Miłości Sługi
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego lub tekst
Ślubów Jasnogórskich jako postanowienie do pracy
nad tworzeniem zdrowych relacji w rodzinie.
W naszych modlitwach odwołujemy się przede
wszystkim do wszechmocy Bożego Miłosierdzia.
Powyższy program modlitwy można ubogacić
lekturą Dzienniczka św. Faustyny. Owocem spotkania powinna być modlitwa za daną rodzinę lub
osobę, która bardzo jej potrzebuje. Modlitwa ta
może być podjęta w ciągu jednego dnia, tygodnia
lub przez cały miesiąc codziennie do następnego
spotkania. Należy odmówić Koronkę do Bożego
Miłosierdzia i, jeśli jest to możliwe, przyjąć Komunię Świętą w intencji tej osoby i we własnych modlitwach powierzać ją Bożemu Miłosierdziu.
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Wskazówki
● J
edna osoba powinna odpowiadać za porządek spotkania.
● W
 szyscy podczas modlitwy powinni być
zwróceni w jednym kierunku, np. w stronę
obrazu Jezusa Miłosiernego.
● Warto ustalić stałą datę spotkania.
● I
 nicjatywę można podjąć w cyklu nowenny
przez dziewięć miesięcy oraz inicjować po raz
kolejny.
● C
 zytanie Dzienniczka św. Faustyny. Dzienniczek może być czytany jako reguła życia dla
czciciela Bożego Miłosierdzia. Lektura powinna trwać ok. 15 min i owocować podjęciem
konkretnego postanowienia dla duchowego
rozwoju. W gronie członków danego Ogniska Miłosierdzia można wypowiedzieć swoje
spostrzeżenia dotyczące przeczytanego tekstu.
Nie należy komentować wypowiedzi innych
osób.
Przyjmij zasadę: Słucham uważnie tego, co mówią inni, własną myśl stawiając na ostatnim miejscu.
W ten sposób dokona się spotkanie ludzi w doświadczeniu ich osobistej i wspólnej wiary.
W prowadzeniu modlitwy pomocą może być
pozycja Przygotujcie drogę Panu, w prowadzeniu
spotkań – broszurki z cyklu Domowe Ogniska Miłosierdzia (zamówienia drogą telefoniczną: 517
402 392; 697 159 690).
Zgłoszenia oraz informacje szczegółowe: www.
swfaustyna.eu.
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Intencje do Różańca świętego
Intencje główne:
by Polska była wierna Bogu;
o realizację orędzia Bożego Miłosierdzia w naszych rodzinach.
Tajemnice radosne
1. Za miejsce, w którym się modlimy: ten dom
i tę rodzinę, miejscowość, parafię.
O łaskę wiary w naszej rodzinie i za tych,
którzy ją stracili. O łaskę nawrócenia dla
nich, szczególnie tych, którzy żyją w grzechu
śmiertelnym.
2. O łaskę świadczenia miłosierdzia w naszych
domach przez: nieosądzanie, niepotępianie,
słowa miłosierne, wzajemną pomoc, modlitwę za siebie nawzajem.
3. O łaskę nadziei dla tych, którzy pośród nas
żyją pogrążeni w rozpaczy lub depresji.
4. W intencji osobistego, szczerego, mocnego
i trwałego nawrócenia.
5. O łaskę miłości wzajemnej.
Tajemnice światła
1. Za miejsce, w którym się modlimy: ten dom
i tę rodzinę, miejscowość, parafię.
Dziękczynna za łaskę chrztu świętego.
2. Dziękczynna za łaskę sakramentu małżeństwa.
3. Dziękczynna za dar sakramentu pokuty.
4. Dziękczynna za dar sakramentu kapłaństwa;
z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej rodziny.
5. Dziękczynna za dar sakramentu Eucharystii.
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Tajemnice bolesne
1. Za miejsce, w którym się modlimy: ten dom
i tę rodzinę, miejscowość, parafię.
O
 łaskę przebaczenia krzywd i urazów zadanych przez osoby najbliższe. Jako przebłaganie za brak przebaczenia.
2. O łaskę wytrwania w czystości i wierności.
Jako przebłaganie za grzechy: zdradę małżeńską, pornografię, cudzołóstwo.
3. O łaskę wzajemnego szacunku. Jako przebłaganie za pychę i miłość własną.
4. O łaskę pokonania pokus i zwyciężenia złego
ducha. Jako przebłaganie za grzechy uzależnień (pijaństwo, narkotyki i inne).
5. Za osoby chore, cierpiące, starsze, konające,
dusze w czyśćcu cierpiące z naszej rodziny.
Jako przebłaganie za brak miłosierdzia wobec
najbliższych i obojętność wobec nich.
Tajemnice chwalebne
1. Za miejsce, w którym się modlimy: ten dom
i tę rodzinę, miejscowość, parafię.
Za naszą Ojczyznę, Polskę, aby była wierna
Bogu, by On wywyższył ją w potędze i świętości.
2.Za dzieci i młodzież z tej rodziny, aby Bóg
zachował je od zepsucia duchem tego świata.
3.O potrzebne dla nas dary Ducha Świętego
(można wymienić).
4. O uwolnienie od trosk materialnych.
5. O świętość w naszej rodzinie i wzrost duchowy dla każdego.
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Skutki wspólnej modlitwy w domu
Modlitwa sprawia, że ludzie patrzą w jednym
kierunku, w stronę Boga. Jako owoc dobrej modlitwy otrzymują jedność i zgodę. Bóg udziela łaski
tym, którzy wzywają Jego imienia. Wtedy tworzy
się wspólnota ludzi wiary silniejsza niż więzy krwi.
Dzięki modlitwie powstaje rodzina Boża, czyli ci,
którzy Boga mają za Ojca i Maryję za Matkę. Jest to
więź nadprzyrodzona.
Bóg błogosławi tym, którzy Go kochają i zachowują Jego przykazania. Rozlewa na nich łaski
miłosierdzia. Jak powiedział Jezus w Ewangelii
św. Jana, sama Trójca Święta przychodzi do tego
człowieka, do jego rodziny oraz domu: „Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14,23). Oznaką miłości Jezusa jest przecież modlitwa. Jest ona
niczym innym jak powiedzeniem naszemu Zbawicielowi: „kocham Ciebie!”.
Przyjście Boga przez wspólną modlitwę i zachowanie Bożych przykazań objawia się w miłości i wzajemnym szacunku. Rodzina umacnia
się w walce przeciw zdradom, nałogom, niezgodzie itp.
Modlitwa poza tym powoduje, że ludzie, którzy
się razem modlą, zawiązują pewną komunię, dokonuje się pomiędzy nimi lepsza współpraca. Wypraszają również łaskę dla innych, taka rodzina jest
źródłem łaski dla całej okolicy.
Modlitwa wspólnotowa wzmacnia władze duszy człowieka: rozum i wolę, dzięki czemu staje się
13

on bardziej odporny na pokusy. Z większą ochotą
podejmuje pracę nad sobą i jest gorliwszy w działaniu.
Przez modlitwę ratujemy własną duszę i dusze
naszych bliźnich.

DOMOWE OGNISKA MIŁOSIERDZIA
– ROZWÓJ POBOŻNOŚCI
Pobożność to szczególny szacunek i miłość do
tego, co święte oraz związane z Bogiem i Kościołem. To dar Ducha Świętego, który uczy oddawania
czci Bogu jako Ojcu. Dzisiaj szczególnie brakuje
takiej postawy w naszych domach. Doświadczamy
czegoś przeciwnego: pogardy i złości na to, co Boże.
Modlitwa Domowych Ognisk Miłosierdzia rozwija pobożność tak bardzo potrzebną w rodzinie.
Szczególnie przez praktykowanie nabożeństwa do
Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej, które są zawarte w programie tej modlitwy.
Ważne, by podczas comiesięcznego spotkania
urozmaicić modlitwy różnymi nabożeństwami z bogatego kalendarza liturgicznego Kościoła rzymskokatolickiego.
Poza nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia
warto wymienić również inne:
● n
 abożeństwa do Boga Ojca, np. litania, akt zawierzenia;
● n
 abożeństwa do Chrystusa: Droga krzyżowa,
Gorzkie żale, Nabożeństwo do Krwi Chrystusa
Bolesnego Oblicza, do Rany Boku, do Najświętszego Serca Jezusowego, do Chrystusa Króla;
● n
 abożeństwa do Ducha Świętego: liczne hymny, litanie, uwielbienia;
● n
 abożeństwa do Matki Bożej: Różaniec święty, Szkaplerz, Pierwsze soboty miesiąca, Matki
Bożej Nieustającej Pomocy;
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bogactwem Kościoła. On za nie odpowiada i przekazuje je jako drogocenne dziedzictwo tradycji i pokarm ducha. Nabożeństwa wzmacniają naszą wiarę,
pobożność i moralność. Ci, którzy z nich żartują i je
lekceważą, przechodzą kryzys wiary, ich zachowania są naganne moralnie i wzmacniają sekciarstwo.
Podążajmy więc wiernie drogą Kościoła, śledząc
kalendarz liturgiczny, i odkrywajmy w nim skarby
dane nam na każdy dzień przez Matkę Kościół. Kto
nie wpatruje się w świętych na co dzień, zapomniał,
że jest powołany do świętości. A jeśli o tym nie pamięta, wchodzi na szczyty górskie bez przewodnika, którego daje nam Chrystus w każdym świętym.

p
 ozostałe nabożeństwa do świętych, np.
św. Michała Archanioła, św. Józefa, św. Faustyny oraz innych patronów.
Taka postawa świadczy o właściwym zakorzenieniu w glebie duchowej Kościoła.
Protestanci odrzucili więź z naszymi orędownikami w niebie, a przecież modląc się do świętych,
wraz z nimi wołamy do Boga. W Credo wyznajemy: „wierzę w świętych obcowanie”. Oni są pośród
nas! Dlatego chcemy o nich pamiętać oraz ich nie
pomijać.
Obecnie zrezygnowano z wielu nabożeństw,
gloryfikując ludzkie przeżycia, a nie Boga. W ten
sposób człowiek stał się złotym cielcem. Świadczą
o tym następujące sformułowania: moje zranienia,
moje problemy, moje pragnienia. Gdzie w tym jest
cześć dla Boga? Czy ktoś liczy się z Jego wolą? Taka
postawa prowadzi do „herezji antropocentryzmu
i humanizacji wiary”.
Niestety, ulegamy dziś również wschodnim metodom medytacji praktykowanym przez buddystów i zachodniemu racjonalizmowi oraz fałszywej gnozie. Dlatego rodzą się na potęgę sposoby
relaksacji, medytacji, psychoanalizy pod szyldem
duchowości chrześcijańskiej, chociaż nie mają z nią
nic wspólnego! To synkretyzm religijny, promujący
niezmiennie to samo – adorację siebie w oderwaniu od Boga. A przecież Chrystus wzywa do duchowej walki, by wiernie nieść krzyż każdego dnia.
Te błędne nauki rodzą się jak grzyby po deszczu,
ponieważ ludzie odeszli od bojaźni Bożej i pobożności. Odrzucili nabożeństwa, które zastąpiono
hybrydami. Jest to smutny widok. Nabożeństwa są

Skutkiem Domowych Ognisk Miłosierdzia powinno być życie orędziem Bożego Miłosierdzia.
Modlitwa, którą podejmujemy, powinna rodzić
w nas mocne postanowienia poprawy, by realizować ewangeliczne miłosierdzie pośród najbliższych. Szczególnie ważne, by wyzwolić się w rodzinnych relacjach od ducha oskarżeń i braku
przebaczenia. Inaczej pochwycą nas zawziętość
i gniew, który upodabnia nas do demonów. Wówczas sami będziemy przyczyniać się do niszczenia
rodziny. Modlitwa nie wystarczy, potrzebne są
czyny, które przekonują o szczerej miłości i tworzą codzienne życie. Niestety, bywają przykłady, że
członkowie rodziny modlą się, chodzą do kościoła,
biorą udział w pielgrzymkach i nawzajem się przeklinają oraz nienawidzą, żyją osobno. Cóż to za
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●

Wezwanie do miłosierdzia

modlitwa, jeśli człowiek bardziej słucha diabła niż
Boga. Taka modlitwa nie zostanie wysłuchana i to
nie z winy Boga, ale naszej. Jeśli za nią nie pójdą
czyny nawrócenia, to nic nie odnowi się w życiu.
Tylko miłosierdzie może zmieniać pogmatwaną
rzeczywistość współczesnych rodzin porażonych
grzechem. Miłosierdzie odbudowuje to, co zniszczył grzech ludzki. Miłosierdzie Boże jest potęgą
miłości jednoczącą ludzi. Potęgą dającą przebaczenie, czyli nadzieję wyzwolenia z grzechu i chorej
przeszłości. Poprzez miłosierdzie otwierasz bliźniemu nowy dzień po nocy braku dobra.
Jako świadek miłości silniejszej niż grzech możesz się stać męczennikiem we własnej rodzinie.
Mimo iż wielokrotnie doświadczysz zlekceważenia
twojej osoby, wykorzystania twojej dobroci, kochaj
swoich najbliższych mimo wszystko, jak mawiała
św. Matka Teresa z Kalkuty. Ofiarowując swe cierpienia, przyczynisz się do zbawiania najbliższych
– czy to nie będzie wystarczająca nagroda za powzięty trud?
Miłosierdzie objawia się w trosce o przyszłość
bliskich, czyli o miejsce ich przebywania po śmierci. Wielkim dowodem miłosierdzia jest również
modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące.
Miłosierdzie należy rozumieć nie jako pobłażliwość, lecz upomnienie, kiedy ktoś grzeszy lub trwa
w grzechu. Miłosierdzie oznacza obronę prawdy
o człowieku, jaką daje nam Chrystus. Może łączyć
się z odrzuceniem przez rodzinę i samotnością.
Człowiek, który świadczy miłosierdzie, może
być wyrzutem sumienia dla innych. Nie chowajmy
jednak tego światła pod korcem.

Warto każdy dzień przeżyć z miłosierdziem.
Przyjmować je od Boga i przekazywać innym jak
Serce Jezusa, które wciąż oświeca wszystkich ludzi
cierpliwą miłością Ojca.
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Dziesięć przykazań dla rodziny
Rachunek sumienia jako pomoc przed przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania z Bogiem i najbliższymi.
I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
Jak wygląda realizacja przykazania miłości Boga
i bliźniego?
Czy Bóg jest twoim największym dobrem, czy jednak jest nim coś innego?
Czy poznajesz Boga przez lekturę duchową?
Czy kochasz Boga ?
Czy za Nim tęsknisz?
Czy masz do Niego pretensje?
Czy wypełniasz wolę Boga, strzegąc Jego przykazań?
Czy służysz Bogu?
II. 
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego
nadaremno.
Czy wymieniasz imię Boga z szacunkiem?
Czy nie przeklinasz i nie złorzeczysz?
Czy swoimi słowami tworzysz jedność w rodzinie?
Czy rozmawiasz z żoną, mężem, dziećmi, ojcem,

matką w duchu wzajemnej miłości i poznania
prawdy, odnosząc się do wspólnego życia rodzinnego?
Czy wykonujesz swoją pracę na chwałę imienia
Bożego?
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czy w niedzielę przychodzisz na Mszę Świętą?
Czy czynisz to z obowiązku, czy z miłości do Boga?
Czy tego dnia powstrzymujesz się od pracy?
Czy ten dzień spędzasz na modlitwie?
Czy ten dzień jest uwielbieniem zmartwychwstania Chrystusa?
Czy w tym dniu spotykasz się z rodziną i masz czas
dla najbliższych?
Czy tego dnia nie poddajesz się lenistwu, ospałości, obżarstwu?

V. Nie zabijaj.
Czy kochasz najbliższych?
Czy dostrzegasz i umiesz docenić dobro, które ktoś
uczynił?
Czy jesteś otwarty na przyjęcie potomstwa, którym
Bóg chce was obdarzyć?
Czy używasz środków antykoncepcyjnych?
Czy nie pałasz gniewem na kogoś z rodziny?
Czy nie chcesz przebaczyć komuś z bliźnich?
Czy źle komuś życzysz?
Czy masz dosyć kogoś?
Czy nie oskarżasz i nie żywisz pretensji?
Czy nie wypominasz komuś dawnych grzechów?
VI. Nie cudzołóż.

Czy szanujesz rodziców?
Czy jesteś wobec nich cierpliwy?
Czy wysłuchujesz ich?
Czy potrafisz znosić ich niedoskonałości?
Czy wspierasz ich, udzielając pomocy duchowej
i materialnej?
Czy modlisz się za nich?
Czy zachowujesz szacunek wobec swoich przełożonych w pracy i nie obmawiasz ich?
Czy dbasz o swój dom, czy jesteś gospodarny?
Czy kochasz swoją Ojczyznę i czy zależy ci na jej
dobru?

Czy zdradziłeś fizycznie swoją żonę/ swojego
męża?
Czy zdradziłeś w myślach swoją żonę/ swojego
męża?
Czy nie oglądasz programów telewizyjnych szkodliwie promujących seksualność?
Czy panujesz nad własną seksualnością, czy ona
panuje nad tobą?
Czy umartwiasz swoje ciało przez post?
Ile czasu poświęcasz na oglądanie telewizji?
Czy potrafisz zrezygnować z korzystania z radia
w samochodzie i słuchania muzyki?
Czy umartwiasz zmysł wzroku, słuchu, dotyku, zapachu, smaku?
Czy jesteś wierny wobec zasad, które daje Ewangelia?
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IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.

Czy pokładasz nadzieję w wartościach materialnych?
Czy jesteś wierny swemu powołaniu jako ojciec
i matka?
VII. Nie kradnij.
Czy zabrałeś komuś jego własność?
Czy nie jesteś pyszny, zarozumiały?
Czy nie przypisujesz sobie zbyt wiele?
Czy dostrzegasz działanie łaski Bożej?
Czy potrafisz w pokorze oceniać siebie i bliźnich?
Czy potrafisz dziękować za otrzymane dobro oraz
cierpliwie znosić niepowodzenia?
Czy kochasz siebie samego?
Czy dziękujesz Bogu za swoje istnienie?
VIII. 
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu.
Czy dobrze mówisz o innych?
Czy jesteś człowiekiem prawdy?
Czy dążysz do prawdy i obnażasz kłamstwo?
Czy potrafisz walczyć o prawdę w życiu swoim
i własnej rodziny?
Czy wymagasz prawdomówności od innych?
Czy kłamiesz?
Czy rozpowiadasz niesprawdzone informacje
o innych osobach?
Czy mówisz źle o innych?
Czy oczerniasz innych, zarzucając im to, czego nie
popełnili?
Staraj się tak mówić, jakby ta osoba była przy tobie.
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IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Czy jesteś wierny wobec własnej żony?
Czy walczysz z pokusami przez modlitwę i umartwienie?
Czy szybko odsuwasz myśli, w których dopuszczasz się zdrady?
Czy unikasz okazji do grzechu?
Czy kogoś nie kokietujesz i nie uwodzisz nawet
w drobnostkach?
Czy traktujesz kobiety jak swoje siostry lub
matki?
Czy umiesz docenić dobra duchowe, moralne,
intelektualne kobiety?
Czy traktujesz mężczyzn jako swoich braci
i ojców?
Czy potrafisz uświadomić sobie, że mężczyzna często inaczej myśli niż ty?
Czy pomagasz małżeństwom w kryzysie modlitwą
i dobrą radą?
Czy zachęcasz do rozwodu?
Czy jesteś wierny żonie?
Czy jesteś wierna mężowi?
Jak wyglądają relacje w waszym małżeństwie?
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Czy nie zazdrościsz jakichś dóbr materialnych lub
duchowych swemu bliźniemu?
Czy cieszysz się z powodzenia innych?
Czy potrafisz się dzielić tym, co masz, z innymi?
Czy nie jesteś skąpy?
Czy potrafisz komuś coś pożyczyć?
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Czy potrafisz komuś darować zwrot pożyczki?
Czy lubisz przepych i bogactwo?
Czy wolisz skromne wyposażenie domu?
Wskazówki do przemyślenia
w odniesieniu do życia rodzinnego
O czym myślisz najczęściej w ciągu dnia?
Czy jesteś do czegoś przywiązany?
Czy na pewno Bóg jest pierwszy w twoim sercu?
Jeśli czegoś nie możesz zrobić, pamiętaj, że Bóg
może wszystko. Jeśli Go pokornie poprosisz,
niemożliwe stanie się możliwe.
Zastanawiasz się, dlaczego Bóg nie interweniuje
w twoim życiu. Czy pomodliłeś się w tej intencji? Łaska spływa do nas przez modlitwę.
Jeśli wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał, powinieneś wierzyć, że wszystko może się zmienić
na lepsze.
Nie pragnij zrozumienia od innych, ale staraj się
innych zrozumieć.
Nie bądź pochopny w ocenie ludzi, zostaw to Bogu.
Nie oczekuj dowodów miłości od najbliższych, lecz
sam je im ofiaruj.
Niczego nie oczekuj od najbliższych.
Wszystkiego oczekuj od Boga.
Nie licz na wdzięczność i docenienie u ludzi na ziemi, lecz poczekaj na nagrodę w niebie.
Jeśli Bóg jest dla ciebie wszystkim, przyjmij to, że
jesteś wszystkim dla Boga.
Czy w twoich planach na przyszłość odczytujesz
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wolę Boga? Czy prowadzą one do wypełnienia
Jego przykazań?
Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. To, co
uczyniłeś drugiemu, spotka ciebie.
Staraj się bardziej słuchać, niż mówić.
Więcej mów do Boga, mniej natomiast do ludzi.
Bez umartwienia ciała będziesz umartwiony przez
demona.
Jeśli nie pokonasz pokusy, ona będzie panować nad
tobą. Warto ją zwyciężyć i pozostać wolnym.
Jeśli jesteś samotny, pomyśl, że bardziej samotny
jest Jezus.
Odpowiedź na wszelkie twoje pytania znajduje się
w życiu i słowach Jezusa.
Wybieraj to, co trudniejsze.
Jeśli przyszedł do ciebie smutek, módl się aż do powrotu radości.
Jeśli twoi rodzice ciebie nie kochają, to pomyśl,
że masz kochającego Ojca, który jest Stwórcą
wszechświata, i Matkę, która jest zawsze przy
tobie, kiedy odmawiasz Różaniec święty.

MODLITEWNIK
1. Modlitwy podstawowe
SIGNUM SANCTAE CRUCIS
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE
TRINITATIS
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak
była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

SYMBOLUM APOSTOLORUM
Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem
caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius
unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est
de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; passus
sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus;
descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris
omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et
mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam
Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem;
remissionem peccatorum; carnis resurrectionem;
vitam aeternam. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha
Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych
i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.
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ORATIO DOMINICA
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen
tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas
in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
SALUTATIO ANGELICA
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus
ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro
nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
ORATIO AD ANGELUM CUSTODEM
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum
pietate superna; Hodie, Hac nocte illumina,
Custodi, rege et guberna.
Amen.
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MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź
wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
ode złego.
Amen.
POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku
pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie
do żywota wiecznego. Amen.
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Mysteria Sacratissimi Rosarii

Tajemnice Różańca świętego

Mysteria Gaudiorum
1. Beata Maria Virgo ab Angelo salutatur.
2. Beata Maria Virgo Elisabeth visitat.
3. Iesus Christus in Bethlehem nascitur.
4. Iesus infans in templo praesentatur.
5. Iesus puer in templo inter doctores invenitur.

Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Mysteria Lucis
1. Baptisma Iesu apud Iordanem.
2. Revelatio sui ipsius ad nuptias Cananenses.
3. R
 egni Dei proclamatio simul, cum invitatio
ad conversionem.
4. Transfiguratio Iesu Christi.
5. Institutio Eucharistiae.

Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Pan Jezus objawia siebie na weselu
w Kanie Galilejskiej.
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia.
4. Przemienienie Jezusa Chrystusa na górze
Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

Mysteria Dolorum
1. I esus Christus, in horto orans,
sanguinem sudat.
2. Iesus Christus ad columnam flagellis caeditur.
3. Iesus Christus spinis coronatur.
4. I esus Christus, Calvariae locum, crucem
baiulans, petit.
5. Iesus Christus, cruci affixus.
Mysteria Gloriae
1. Resurrectio Iesu Christi.
2. Ascensio Iesu Christi.
3. Descensio Spiritus Sancti.
4. Assumptio beatae Mariae Virginis in caelum.
5. Coronatio beatae Mariae Virginis.
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Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa.
4. Pan Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię.
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa.
Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
na Królową nieba i ziemi.
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Litania loretańska
do Najświętszej Maryi Panny
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 Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
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Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
przepuść nam, Panie.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, –
zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom
swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
† i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

2. Modlitwy do Bożego Miłosierdzia
Corona Divinae Misericordiae
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Pater noster…
Ave Maria…
Credo in Deum…
Ad singula grana in qua PATER NOSTER dicitur:
Pater aeterne, offero tibi Corpus et Sanguinem,
animam et divinitatem dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, in propitiatione pro peccatis nostris et totius mundi.
Ad singula grana in qua AVE MARIA dicitur:
Pro dolorosa Eius passione, miserere nobis et totius mundi.
In conclusione, ter dicitur:
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis,
miserere nobis et totius mundi.
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Koronka do Bożego Miłosierdzia
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy
nasze i świata całego.
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas
i świata całego.
Na zakończenie (trzy razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Modlitwa o łaskę nawrócenia grzeszników
O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.

36

Nowenna do Bożego Miłosierdzia
Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała
dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie.
W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym
życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy
niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia
mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.
Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić
w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział mi
Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego. (Dz. 1209)
Dzień pierwszy:
Dusze grzeszników i cała ludzkość
Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie
wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.
Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością
jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie
patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką
mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij
nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego,
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i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię
przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych
grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż
nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.
(Dz. 1210-1211)
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień drugi:
Dusze kapłańskie i zakonne
Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu
moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej
męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko
co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy
godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na
nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest
w niebie.
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Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia
swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą
błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna
swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im
mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym
na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć
niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki
wieczne. Amen. (Dz. 1212-1213)
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień trzeci:
Dusze pobożne i wierne
Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne
i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego;
dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były
tą kroplą pociech wśród goryczy morza.
Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy
Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała
Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.
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Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.

Niech światło Twej miłości
Oświeci dusz ciemności.
Spraw, aby Cię te dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia
na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego
i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby
nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby
z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne.
Amen. (Dz. 1214-1215)

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia
na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają,
a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie
wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować;
spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia
Twego na wieki wieczne. Amen. (Dz. 1216-1217)

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień czwarty:
Dusze pogan i nieznających jeszcze Jezusa
Dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie
jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej
męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce
moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego.
Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością
świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze
nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą
ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania
najlitościwszego Serca swego.

40

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień piąty:
Dusze heretyków i odszczepieńców
Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego;
w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest
Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem,
goją się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki.
I dla tych co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią
samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca
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swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców,
i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia
na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich
błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę
Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni
wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki
wieczne. Amen. (Dz. 1218-1219)
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień szósty:
Dusze ciche i pokorne oraz dusze małych dzieci

go dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci.
Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są
szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są
bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem
sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie
wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
Prawdziwie dusza pokorna i cicha
Już tu na ziemi rajem oddycha,
A wonią pokornego jej serca
Zachwyca się sam Stwórca.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia
na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci,
które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego
Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione
do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi
i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu
całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne.
Amen. (Dz. 1220-1223)

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze
małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim.
Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego,
one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą
czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi
strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam
swoim zaufaniem.
Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział:
uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca –
przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swe-

Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą
i wysławiają miłosierdzie moje, i zanurz je w miło-
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Koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień siódmy:
Dusze szczególnie czczące i wysławiające
miłosierdzie Jezusa

sierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją
męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są
żywym odbiciem mojego litościwego serca. Dusze te
jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym,
żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej
szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą
i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze
te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich
udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich.
Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie
Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia
na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje
– które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne
uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona
weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu.
Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech
się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione
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miłosierdzie moje – ja sam bronić je będę w życiu,
a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały.
(Dz. 1224-1225)
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień ósmy:
Dusze czyśćcowe
Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu
czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia
mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą
ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę.
Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę,
ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha
i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.
Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam
do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze
czyśćcowe; dusze, które Ci są bardzo miłe, a które
jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości.
Niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca
Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby
się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.
Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
W strumieniu wylanym krwi i wody.
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Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia
na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez
bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza,
okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod
sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na
nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. (Dz. 1226-1227)
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień dziewiąty:
Dusze oziębłe

Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia
na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez
trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby
i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego...
(Dz. 1228-1229)
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Litania do Bożego Miłosierdzia

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce moje. Największej obrazy doznała dusza
moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich,
jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna
deska ratunku uciec się do miłosierdzia mojego.
Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą,
wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe; niechaj w tym ogniu czystej
miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze,
które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem
napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy
miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości
swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko
możesz.

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 Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca, –
ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga,
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta,
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy
Przenajświętszej,
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł
ludzki ni anielski,
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Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie
i szczęście,
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa,
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie
Słowa Wcielonego,
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany
Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas,
a szczególnie dla grzeszników,
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu
Hostii świętej,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła
świętego,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego,
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez
Jezusa Chrystusa,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe
życie,
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie
w godzinie śmierci,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym
momencie życia,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia
piekielnego,
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników
zatwardziałych,
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów,
niepojęte dla świętych,

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich
tajemnicach Bożych,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej
nędzy,
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia
i wesela,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do
bytu,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła
rąk Jego,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga,
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni,
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju
wśród trwogi,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz
świętych,
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.
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Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, – przepuść
nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za
nas w każdej Mszy Świętej, – wysłuchaj nas,
Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia
gładzisz grzechy nasze, – zmiłuj się nad nami.

K: M
 iłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła
Jego.
W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.
Módlmy się. Boże, którego miłosierdzie jest
niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj
na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz
zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest
samym miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki
wieków. Amen.
Litania do Świętej Faustyny
Kyrie, elejson, – Chryste, elejson. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad
nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie, – módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, – módl się za nami.
Święta Faustyno od Najświętszego Sakramentu, –
(po poszczególnych wezwaniach powtarzamy)
wypraszaj Boże Miłosierdzie dla nas i całego
świata.
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Święta Faustyno, oblubienico Jezusa Ukrytego,
Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki Bożej
Miłosierdzia,
Święta Faustyno, polny kwiecie polskiej ziemi,
Święta Faustyno, promieniami Bożego Miłosierdzia przeniknięta,
Święta Faustyno, żywy obrazie dobroci Boga,
Święta Faustyno, mężna wiarą,
Święta Faustyno, wzorze bezgranicznej ufności,
Święta Faustyno, wzorze ofiarnej miłości,
Święta Faustyno, wzorze milczenia,
Święta Faustyno, wzorze wierności Bogu,
Święta Faustyno, wzorze pokuty za grzechy,
Święta Faustyno, naśladująca Dzieciątko Jezus
w prostocie i pokorze,
Święta Faustyno, zakochana w Jezusie Ukrzyżowanym,
Święta Faustyno, współodczuwająca mękę Odkupiciela,
Święta Faustyno, patronko naszej Ojczyzny Polski,
Święta Faustyno, patronko nawrócenia grzeszników,
Święta Faustyno, patronko czcicieli Bożego Miłosierdzia,
Święta Faustyno, opiekunko kapłanów i osób konsekrowanych,
Święta Faustyno, opiekunko misjonarzy,
Święta Faustyno, opiekunko polskich rodzin,
a szczególnie dzieci,
Święta Faustyno, opiekunko chorych i cierpiących,
Święta Faustyno, ratująca dusze zrozpaczone,
chcące popełnić samobójstwo,
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Święta Faustyno, ratująca dusze konające przed
piekłem,
Święta Faustyno, dająca jałmużnę modlitwy za
dusze w czyśćcu cierpiące,
Święta Faustyno, głosząca orędzie Bożego Miłosierdzia,
Święta Faustyno, sekretarko Bożego Miłosierdzia,
Święta Faustyno, zapowiadająca dzień sprawiedliwości i gniewu Bożego,
Święta Faustyno, proroku naszych czasów.
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.
K: Módl się za nami, św. Faustyno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, który wejrzałeś na ofiarę całopalną św. Faustyny, podjętą dla ratowania grzeszników, pobłogosław Ojczyźnie naszej i naszym
rodzinom, abyśmy za przykładem naszej świętej
bezgranicznie ufali Twemu miłosierdziu. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Modlitwa o łaskę pełnienia
uczynków miłosierdzia
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje
i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten
największy przymiot Boga, to jest niezgłębione
miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę
moją do bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne,
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według
zewnętrznych pozorów,
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich
i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny,
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje
nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla
każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne
i pełne dobrych uczynków,
bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, a na
siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były
miłosierne,
bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.
Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności
bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było
miłosierne,
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię swego serca.
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Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których
wiem, że nadużywać będą dobroci mojej,
a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu
Jezusa.
O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie
mój (...).
Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko
możesz. (Dz. 163)
Akt ofiarowania dnia Bożemu Miłosierdziu
Trójco Najświętsza, oddaję Tobie: modlitwy, prace,
cierpienia, myśli, słowa, zdarzenia tego dnia, ludzi,
których spotkam, ażeby Twoje miłosierdzie było
poznane, obdarzone zaufaniem i ukochane. Ufam,
że stworzysz we mnie serce szlachetne i wytrwałe,
które nakarmi głodnych Twojej miłości. Jezu, oddaję się do Twojej dyspozycji, aby orędzie Bożego
Miłosierdzia dotarło do każdego człowieka, a Bóg
naszą Ojczyznę wywyższył w potędze i świętości.
Jezu, ufam Tobie.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Amen.

Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci skruchą prosimy Ciebie. Uzdrów naszą rodzinę od pychy tego życia. Wybaw przez Twoje miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku przebaczenia.
Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), który
najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. Przywróć
nam wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się
dla siebie świadkami miłosierdzia w czynie, słowie
i modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej i rodzinnej.
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo
Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie, domowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas
strzegli na drogach Twych przykazań i doprowadź
do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Akt zawierzenia
losów Polski Bożemu Miłosierdziu

Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie
nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać
o miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości i niewierności.

Boże, który jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje,
Ty dałeś nam tchnienie życia.
Powołałeś Ojczyznę naszą, Polskę,
do przekazywania światu iskry
Bożego Miłosierdzia
na powtórne przyjście Twoje.
Nie opuszczaj nas
mimo naszych grzechów, waśni,
słabości i niewierności,
pychy i egoizmu.
Pozostań z nami.
Pragniemy Cię przebłagać,
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Akt zawierzenia rodzin Bożemu Miłosierdziu

zatrzymać naszą modlitwą,
byś dokonał zmartwychwstania serc naszych.
Boże, który jesteś Miłosierdziem
i Sprawiedliwością,
nie pozwól nam zmarnować
dziedzictwa posługi bł. Jana Pawła II
i naszych świętych rodaków.
Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny,
jej teraźniejszość i przyszłość.
Amen.
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
(Jana Pawła II)
Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego
człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze Przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego
Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
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Modlitwa o łaskę przebaczenia w rodzinie
Jezu, Ty wybaczasz moje grzechy każdego dnia
i w każdej chwili, kiedy za nie żałuję. Wiem, że jestem dłużnikiem Twego miłosierdzia. Modlę się
również tak często słowami modlitwy Pańskiej:
„odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”, a jest mi tak trudno przebaczyć.
Wiem jednak, że bez Twej pomocy nie potrafię
tego uczynić. Wciąż powracam do moich urazów
i krzywd doznanych w rodzinie. Przypominam
sobie złe słowa i czyny moich bliskich.
Jezu, uzdrów mnie. Moją chorą pamięć, wolę,
rozum, serce.
Proszę, wzmocnij moją wolę, abym zdecydował
się przebaczyć i z tej mojej krzywdy uczynił ofiarę,
którą złożę przy najbliższej Mszy Świętej.
Proszę, wzmocnij mój rozum, abym już na zawsze
zapomniał o tym złu, które nas dzieli, a widział to,
co jest dobre w naszej rodzinie.
Proszę, wzmocnij moje serce, abym myślał o tym,
co przed nami, i Twoim miłosierdziu, które kolejny
raz zwyciężyło.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak
była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
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Modlitwa o uzdrowienie
przed obrazem Jezusa Miłosiernego
Panie Jezu, przynoszę w pokorze przed Twe miłosierne oblicze N.N.
Wejrzyj na biedę i cierpienie tego człowieka.
Ufam wszechmocy Twojego miłosierdzia.
Wierzę, że możesz uzdrowić N.N. i dać wolność
dziecka Bożego.
Niech strumienie Twojej krwi i wody oczyszczą
duszę i ciało tej osoby.
Daj N.N. siłę aby powstała/ powstał i mogła/ mógł
pójść dalej z Tobą, byśmy wszyscy razem wielbili Boże Miłosierdzie.
Amen.
3. Egzorcyzmy i modlitwy
o uwolnienie od złego ducha
Modlitwy te uzyskują wielką skuteczność, jeśli
są wypowiadane z wiarą, dzięki której wchodzimy
w obecność Boga i Jego odkupieńcze działanie.
Modlitwa o pokonanie pokusy
pożądliwości cielesnych
Duchu nieczysty, rozkazuję ci w imię Jezusa, naszego Pana, odejdź!
* * *
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Modlitwa ogólna
O Jezu Zbawicielu,
Panie mój i Boże mój,
który poprzez ofiarę krzyża odkupiłeś nas
i zwyciężyłeś szatana.
Proszę Cię o uwolnienie mnie
od wszelkiej obecności diabelskiej
i od wszelkiego wpływu szatana.
Proszę Cię o to w Twoje imię.
Proszę Cię o to przez Twoje rany.
Proszę Cię o to przez Twoją krew.
Proszę Cię o to przez Twój krzyż.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Niepokalanej i Bolesnej Twojej Matki.
Krew i woda, które wypływają z Twego boku,
niech spłyną na mnie,
aby mnie oczyścić, wyzwolić i uzdrowić.
Amen.
* * *

Przez rany Chrystusa, całą mękę Jego, zachowaj
mnie, Boże Ojcze, od zła wszelkiego.
* * *

Modlitwa o jedność w rodzinie
Przez wszechmoc miłosierdzia Twego, Chryste,
uwolnij nas od ducha gniewu, oskarżeń, braku
przebaczenia, chciwości, nieczystości.
Bądź dla nas, Jezu, dobrym Pasterzem.
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Prosimy:
słabych pośród nas nakarm,
zdrowych umocnij,
zranionych opatrz,
zagubionych odnajdź,
Spraw, abyśmy byli jedno z Tobą i jedno
w rodzinie.
Amen.
* * *

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca,
Syna i Ducha Świętego, uchodźcie, duchy złe, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie
niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest
waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie pracz i nie
wracajcie.
Amen.
* * *

Mocą Boga, Mocą Najwyższego, Panie, uczyń nas
niewidzialnymi dla naszych wrogów.
Amen.

* * *

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by
zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie,
strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie
– brońcie nas i strzeżcie nas.
Amen.
* * *

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

* * *

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju,
a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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4. Modlitwy różne
Jasnogórskie Śluby Narodu
(26 sierpnia 1956 r.)
Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico
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 i nadziei, jakie ożywiały ongiś
Ojców naszych.
My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud
nabyty zbawczą krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego, Pośredniczko
Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego
pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe
wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego 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 myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była
nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
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Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu
winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem miłosierdzia
Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci ludu Bożego.
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków
naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową
Narodu polskiego uznajemy.
Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej
opiece i obronie.
Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej
przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko
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.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
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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 Kościoła katolickiego –
do Ojczyzny wiecznej.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek
Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży
budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka
i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi
walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie
krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę
Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb
Narodu.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego,
obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności
Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się
w odwieczne 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 sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy
i wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym
dachem domostwa naszego nie było głodnych,
bezdomnych i płaczących.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy
Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska
domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie
Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia
Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć
pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy
bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się
siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
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Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych
i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać
i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie,
Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej
Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała
Twoja nie ustawała 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.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe
Wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów.
Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania
serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego
chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich
i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy
i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu
nas wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy
66

Świętej Jedynego. 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.
Społeczna Krucjata Miłości
(Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim
żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka,
twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś
dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle
o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości.
Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj
w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę
do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak
czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest, kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
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7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz
z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz
się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
Modlitwa do św. Józefa
Pomnij, o najczystszy oblubieńcze Maryi, o mój
najmilszy opiekunie, Józefie Święty, że nigdy nie
słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki,
Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. Tą
ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą
żarliwością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj
modlitwy mojej, o przybrany ojcze Odkupiciela,
ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.
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