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Książkę tę dedykuję wszystkim rodzinom jako pomoc w budowaniu
Królestwa Jezusa Chrystusa w naszych domach.
Bracia i siostry – którzy pytacie co mam czynić, by uratować swoje
rodziny – uwierzcie we wszechmoc Bożego Miłosierdzia, a uratujecie siebie i innych.
Ta książka jest adresowana właśnie do was.
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Wstęp
Polskim rodzinom życzę, ażeby w modlitwie znajdowały
światło i moc do wypełniania swoich zadań, szerząc w swoich
środowiskach przesłanie miłości miłosiernej.
Jan Paweł II, 19 sierpnia 2002 r.

Naszym rodzinom potrzeba nadprzyrodzonej pomocy
zmartwychwstałego Jezusa, jego przyjścia z darem pokoju dla
naszych domów. On potrafi wejść mimo zamkniętych drzwi,
jak do Wieczernika gdzie przebywali przestraszeni apostołowie. Potrafi przyjść mimo zamkniętych ludzkich serc. Wołajmy,
ile mamy sił, przyjdź, Panie Jezu Miłosierny, z darem przebaczenia do naszych rodzin. Dokonaj zmartwychwstania naszej
przygaszonej miłości w rodzinach. Pozostań z nami w życiu
naszych najbliższych i umocnij naszą jedność. Dajemy Ci, Jezu,
to czego od nas oczekujesz – nasze zaufanie. Ufając Tobie,
będziemy widzieć cuda zmartwychwstania – wskrzeszenia
umarłej miłości – dzięki wszechmocy Twego miłosierdzia.
Często jesteśmy świadkami niewidzialnej wojny. Toczy się
ona między Bogiem a Jego i naszym przeciwnikiem, czyli złymi
duchami. Celem jest człowiek, szczególnie młode pokolenie.
Jeśli chcemy obronić dziś w jakiś sposób młodzież, ratujmy
wiarę w rodzinach. Potrzeba katechezy rodziców, ażeby
odkryli, że przyrzekali przed Bogiem, świętymi, całym niebem
i wspólnotą Kościoła katolickiego, że przyjmą z miłością i po
katolicku wychowają potomstwo. Tego nie zrobi ksiądz czy
siostra zakonna, to jest najważniejsze zadanie dla rodziców.
Można dostrzec, że łańcuch przekazu wiary został zerwany.
To czasem dzieci uczą rodziców pobożności i wiedzy o Bogu.


Często relacja z Bogiem ludzi dorosłych ogranicza się do
paciorka i zatrzymała się na poziomie przygotowania do Komunii Świętej. A przeciwnik tylko na to czeka. Najpierw osłabia
życie modlitwy, potem życie sakramentalne, doprowadzając do
śmierci w grzechu. Na początku małe niewierności, spóźnianie
się na niedzielną Mszę Świętą, a potem całkowite odejście od
Kościoła i negacja prawd wiary i moralności, na której straży
stoi Kościół z papieżem na czele. Przy takim potopie deprawowania człowieka nie można pozwolić na chwilę bezczynności.
Kto uratuje polskie rodziny? Przecież coraz więcej jest nierządu, cudzołóstwa, a ofiarami są bezbronne dzieci. Rodzice,
czy tylko formacja intelektualna jest ważna? Trzeba rozwijać
serce młodego człowieka. Co z tego, że wasze dziecko będzie
miało dużo wiedzy, np. dwa doktoraty, jak nie będzie potrafiło
kochać, a rodziców odda na starość do domu opieki społecznej. Czy wasze dziecko kocha Boga, Kościół i zgadza się z jego
nauką? Czy kocha Polskę? Czy wy też to czynicie? Dbajmy
przede wszystkim o rozwój duchowy, potem intelektualny
i fizyczny. Pomocą i często ostatnią deską ratunku w obliczu
trudności i zawiłości życiowych jest przełożenie orędzia Bożego
Miłosierdzia, przekazanego nam przez św. Faustynę, na życie
rodzinne. Taką próbą jest ta książeczka. Zawiera ona zbiór katechez na temat przeciwstawienia się osobowemu złu i modlitewnik rodzinny. Książeczka odpowiada na pytania: Jak odbudować życie rodzinne? Co zrobić, by w naszych domach, gdzie
tak często zranieni są dorośli i dzieci, znów zagościła miłość?
Co czynić, by w naszych rodzinach zamieszkało Boże Miłosierdzie, by stały się one schronieniem dla innych, potrzebujących
wsparcia. Tylko wszechmoc Bożego Miłosierdzia może tego
dokonać. Polecam inicjatywy i materiały formacyjne związane
z rozszerzaniem orędzia Bożego Miłosierdzia, jako dopełnienie
tej książki zawarte na stronie www.swfaustyna.eu


Dzieciństwo św. Faustyny wzorem życia
wiarą w rodzinie
Święta Faustyna Kowalska pochodziła
z ubogiej chłopskiej rodziny. ,,Rodzina
żyła w bardzo ciężkich warunkach materialnych. Do ich skromnego gospodarstwa należało zaledwie trzy hektary
piaszczystej ziemi ornej i dwa hektary
łąki”. Jej ojciec Stanisław Kowalski, był
,,zaprawiony w ciesiołce, którą zarabiał
całe życie”. Ojciec Helenki podejmował
trud pracy o utrzymanie rodziny i wychowanie dzieci. Z natury był surowy
i wymagający, od jego decyzji nie było odwołania. On wyznaczał obowiązki do wykonania. Do niego należała niewielka
chałupa we wsi Głogowiec i trochę ziemi, na której gospodarzył. W 1900 roku wraz z żoną zbudował nowy dom: ,,(...) z kamienia i cegły, składa się z kuchni, izby i skromnego warsztatu
stolarskiego oraz sieni, przez którą przechodziło się do stajni”.
Rodzinna wieś Heleny, Głogowiec, leży na szerokiej piaszczystej równinie, w centrum Polski około dwudziestu kilometrów
od Łęczycy.
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Jej matka nazywała się Marianna Babel. Ślub rodziców
odbył się 28 października 1892 roku. Marianna zajmowała się
nielicznym żywym inwentarzem, stanowiącym własność ich
niewielkiego gospodarstwa. Matka późniejszej świętej: „(...)
w domu utrzymywała wzorowy ład, a o niego samego dbała,
(...) jak tylko mogła”. Była wzorową gospodynią domu, takie
świadectwo pozostawiły po niej dzieci. ,,Zdaniem synów była
dzielna, pracowita, pełna zaparcia się siebie”. Wychowała
dziesięcioro dzieci. ,,Pomagała mężowi jak mogła. Nosiła mu
obiady do pracy. Gdy wracała, nosiła na plecach drzewo na
opał. Czyniła to także w zimie, choć śnieg był po kolana”.
M. Tarnawska w książce pt. Siostra Faustyna Kowalska, życie
i posłannictwo pisze o jej rodzicach, że żyli ,,zgodnie, pracowicie i uczciwie”.
Dopiero po dziesięciu latach wspólnego życia urodziło się
im pierwsze z dziesięciorga dzieci, z których przeżyła ósemka,
sześć córek i dwóch synów. Faustyna była trzecim dzieckiem,
urodziła się 25 sierpnia 1905 roku. Matka św. Faustyny po pewnym czasie od jej urodzenia powiedziała: ,,To błogosławione
dziecko uświęciło moje łono”. ,,Dwa dni później ksiądz Józef
Chodyński, proboszcz parafii Świętego Kazimierza w Świnicach Warckich ochrzcił ją, nadając imię Helena”. M. Tarnawska pisze, że od rodziców św. Faustyna przejęła wszystko co
najlepsze: ,,ich religijność prostą i szlachetną, ich pracowitość,
prawość i wytrwałość”. Wspomnienia rodziny i przyjaciół
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podkreślają, że Helenka wyróżniała się od reszty rodzeństwa:
,,Szczególnie kochana przez rodziców, zawsze stanowiła
główną wyrękę(...)”10.
W domu już od najmłodszych lat wyróżniała się odpowiedzialnością, w odpowiedzi na co jej rodzice, okazując wielkie zaufanie, powierzali jej opiekę nad młodszym
rodzeństwem.
Zasadniczym elementem życia dla tej rodziny była wiara.
Ona wpływała na ich codzienne życie i wyznaczała codzienny
rytm. Najważniejszym miejscem w domu był ołtarzyk, przed
którym wszyscy się modlili. Ojciec Helenki zaczynał dzień od
śpiewania Godzinek ku czci NMP. Uczynił z tego swoisty obyczaj. ,,Zaczynał śpiewać zaraz, gdy wstał, nieraz przed świtem i budził śpiewem całą rodzinę”11. Śpiewał je przez cały
rok. Poza nimi śpiewał pieśni, które były związane z rokiem
liturgicznym: Gorzkie żale w Wielkim Poście, kolędy w okresie
Bożego Narodzenia, pieśni majowe, różańcowe w październiku. Stanisław Kowalski zrobił kapliczkę na wprost swojego domu. Tu gromadziły się dzieci i sąsiedzi z okolicznych
domów na modlitwie. Helenka przyozdabiała święty obraz
licznymi kwiatami. ,,Dla wygody starszych stały tam dwie
ławki”12. Helenka dostawiała w miarę potrzeby stołeczki.
Matka „uczyła je pacierza i podstawowych prawd wiary”13.
Czyniła to tak dobrze, że dzieci niewiele miały do nauki
z zakresu Katechizmu i nauki religii. Pójście na Mszę św.
w niedzielę dla całej rodziny stanowiło problem, ponieważ
w parafialnym kościele św. Kazimierza w Świnicach War10
11
12
13
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ckich była tylko jedna Msza Święta. ,,Kolidowało to z pewnymi obowiązkami domowymi (...)”14. Helenka potrafiła
sobie z tym poradzić, byleby tylko przyjąć Eucharystię. W
niedzielę wychodziła wcześnie rano by wyprowadzić krowy
na pastwisko, zanim obudzą się domownicy. Pewnego razu
przy tej czynności przyłapał ją ojciec, myśląc w pierwszej
chwili, że z obory złodzieje wykradli mu krowy: ,,Zwierzęta
szły ścieżką pomiędzy dwoma łanami zboża, niespiesznie
przystając i poskubując rosnącą po bokach trawę i – o dziwo!
– nie sięgając po kłoszące się zboże”15. W rodzinie opowiadano później o cudownym zdarzeniu, kiedy ,,krowy, jakby
trzymane niewidzialną siłą, zadawalały się marną trawą przy
miedzy, nie sięgając po zboże”16. Na tym przykładzie z życia
Helenki widzimy jej upór w dążeniu do celu, którym było
zjednoczenie z Bogiem. Potrafiła pokonać wszelkie trudności, by zrealizować pragnienie serca. Często zdarzało się,
że nie mogła uczestniczyć we Mszy Świętej, ponieważ nie
miała świątecznego ubrania. ,,Dzieci nie miały odpowiednich ubrań, by pójść do kościoła w niedzielę. Cierpiała z tego
powodu Helena”17. Ponieważ nie była egoistyczna, często
pozostawała w domu. ,,Zaszywała się wtedy w kącie ogrodu
z wielką książeczką do nabożeństwa i tam odmawiała nakazane niedzielne modlitwy”18. Pozostawała na modlitwie, aż
skończyła się Msza Święta, ,,by duchowo łączyć się z kapłanem celebrującym”19. Tłumaczyła się matce dlaczego, nie było
14
15
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jej w domu: ,,Wszakże Pan Jezus bardzo by się rozgniewał,
gdybym nie dopełniła tego obowiązku”20.
Twarda ojcowska szkoła zahartowała i umocniła jej charakter. Dzięki niemu bardzo wcześnie nauczyła się posłuszeństwa.
,,Bardzo wcześnie nauczyła się dostosowywać do cudzej woli,
zachowując przy tym całkowicie wewnętrzną swobodę”21. Żyła
szczerze według nakazów rodziców. Pamiętała o właściwej hierarchii: posłuszeństwo na pierwszym miejscu Bogu, na drugim
miejscu rodzicom. Helenka jako pięcioletnie dziecko bardziej
interesowała się układaniem kwiatów przy ołtarzyku niż zabawą
z dziećmi: ,,Zamiast iść do nich, szła do ogrodu, gdzie zrobiła
sobie ołtarzyk i tam się modliła”22. Jej dziecięcą wyobraźnię zafascynowały modlitwy ojca, opowieści i czytane w domu książki
o świętych oraz pustelnikach żyjących w odosobnieniu: ,,Opowiadała rodzeństwu sny o Matce Bożej w pięknym ogrodzie
i zapewniała, ze kiedyś pójdzie do pielgrzymów – pustelników
mieszkających w lesie, żywiących się korzonkami i jagodami”23.
Już wtedy przejawiała skłonność do poświecenia życia Bogu.
Pierwsze doświadczenie mistyczne, które opisała w Dzienniczku, miała w wieku siedmiu lat. Znajdowała się w kościele,
gdy podczas nieszporów wystawiono Najświętszy Sakrament
w monstrancji. Jak sama pisze, ,,(...) wtenczas po raz pierwszy
udzieliła mi się miłość Boża i napełniła moje serce, i udzielił mi
Pan zrozumienia rzeczy Bożych; od tego dnia aż do dzisiaj wzrasta moja miłość do Boga utajonego, aż do najściślejszej zażyłości”24. Po latach powie: ,,Cała moc mojej duszy płynie z Naj20
21
22
23
24
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świętszego Sakramentu. Wszystkie wolne chwile z Nim przepędzam na rozmowie, On jest Mistrzem moim”. Ta pobożność
wobec Najświętszego Sakramentu utwierdzała się przez lata.
Sama po latach, wyznaczając sobie imię zakonne, określiła siebie jako siostra Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu.
Pierwszą Komunię Świętą przyjęła w 1914 roku. Proboszczem
w parafii pw. św. Kazimierza był wtedy ks. Roman Pawłowski.
,,Tak bardzo przeżywała ten dzień, że nie wróciła do domu
z innymi dziećmi, lecz osobno. Zapytana przez sąsiadkę, dlaczego idzie sama, odpowiedziała, że idzie z Panem Jezusem”25.
Największym dla niej zdziwieniem było to, że inne jej koleżanki
cieszyły się bardziej ze ślicznych sukienek niż z Komunii Świętej. Jako dziecko lubiła pozostawać sama na modlitwie. Modliła
się długo po nocach. Jej mama straszyła ją, mówiąc: ,,że dostanie pomieszania zmysłów od klepania pacierzy”26. Helenka
usprawiedliwiała się, że to Anioł Stróż ją budzi i nakłania do
modlitwy. Często się spowiadała. ,,Do spowiedzi chodziła
co tydzień, przed udaniem się do niej zawsze przepraszała
rodziców, całując ich ręce”27.
Faustyna stroniła również od wiejskich potańcówek, na które
była namawiana przez koleżanki. Będąc wrażliwą na potrzeby
ludzkie, od najmłodszych lat w szczególny sposób okazywała
swoje zatroskanie ubogim. Relacja siostry Helenki, Józefy, mówi
o tym, jak mając 10 lat, postanowiła zbierać pieniądze dla biednych: ,,Przebrała się więc za żebraczkę i chodziła po wsi od
chaty do chaty, odmawiając pacierze i prosząc o wsparcie”28.
Doświadczyła, ile zniewag kosztuje zbieranie na chleb. Gdy
25
26
27
28

SBzŁ, s. 37.
Tamże, s. 32.
S. Szymański, dz. cyt., s. 6.
SFżP, s. 15.
11

miała dwanaście lat, zorganizowała loterię na rzecz biednych:
,,Obeszła więc sąsiadów, poprosiła o jakieś drobne przedmioty,
wypisała losy i sprzedawała je za drobne sumy pieniężne (...)”29.
Pieniądze zaniosła proboszczowi na pomoc dla biednych. Ze
wspomnień jej matki wiemy, że często pomagała innym w pracy:
,,Wszyscy, którzy znali Helenkę, mówią, że lubiła innym ulżyć
w pracy. Chętna była do każdej roboty. Nigdy nikomu nic nie
odmówiła”30. Charakterystyczne było dla niej to, że nigdy nie
narzekała. Mając dwanaście lat, zaczęła uczyć się w szkole. Była
zdolną uczennicą. Niestety naukę musiała przerwać po trzech
latach, głównie ze względu na obowiązki w domu, ponieważ
była nieocenioną pomocą dla rodziców. ,,Uczyła się dobrze.
Nauczycielem jej był p. Łaziński. Po trzech latach przerwała
naukę. Był to okres pierwszej wojny światowej”31.
Już w dzieciństwie Helenki widzimy błogosławione skutki
środowiska wiary, w jakim wzrastała. Proste i ubogie życie jej
rodziny miało w sobie bogactwo życia duchowego wynikające z bezpośredniego odniesienia do Boga. Dziedzictwo tej
wyjątkowej więzi z Bogiem św. Faustyna dzięki łasce Bożej
rozwinęła do szczytów doskonałości. Jej świętość ma swoje
korzenie w świętości rodziny.
Drogi czytelniku, niech dalszy tekst, który będziesz czytał,
stanie się zachętą i wezwaniem, aby powrócić do dziedzictwa
wiary naszych przodków i przyjąć misję św. Faustyny w życiu
rodziny.

29
30
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1. Wspólna modlitwa
w rodzinie – pierwszy etap
Dom nasz jest domem prawdziwie Bożym, bo co wieczora się tylko mówi o Bogu. (Dzienniczek [Dz.] 401)
Tak określiła swój dom
św. Faustyna, kiedy odwiedzała chorą matkę. Życzmy
sobie mieć taki dom i taką
rodzinę, jaką miała święta.
To właśnie w środowisku
modlitwy jej ojca i matki
rodziło się w niej życie
duchowe. Patrzyła na ojca,
który klękał rano do modlitwy, śpiewał Godzinki ku czci NMP,
zapraszając rodzinę do uwielbiania Boga. Odznaczał się wielką
prostotą w rozmowie z Bogiem i żywą wiarą, której św. Faustyna uczyła się od niego. On jej był pierwszym przewodnikiem i wzorem w spotkaniu z Bogiem.
Niektórzy współcześni małżonkowie dbają często z przesadą o zabezpieczenie materialne rodziny. Porywają się na
budowę domów, brnąc w kredyty, których spłacić nie mogą.
Presja długów i przegranej życiowej jest tak wielka, że zakładają na siebie jarzmo niewoli. A przecież mogą mieszkać
w skromniejszych warunkach. Iluzja szczęścia w posiada14

niu własnego domu za wszelką cenę i wysokim standardzie
życia staje się głównym celem wszystkich wysiłków małżonków. Pierwsza na bok odsunięta zostaje osobista modlitwa,
nie mówiąc o wspólnej. Potem ucieka życie sakramentalne
i młode małżeństwa wchodzą w coraz większa pustkę, którą
chcą zapełnić tym, co jest trucizną. Zapominają o tworzeniu
duchowego domu rodzinnego. Pozwalają złemu duchowi
ograbić go i zniszczyć. Człowiek, który się nie modli i nie żyje
w łasce uświęcającej, przestaje posiadać system alarmujący
o włamaniu złodzieja do jego rodziny. Pierwszy zrabowany
skarb duchowego domu to wiara w potrzebę obecności w nim
Boga, później nadzieja oparta o wzajemne zaufanie i miłość,
która staje się tylko wspomnieniem przeszłości. Tym, co może
tę sytuację zmienić, jest wspólna modlitwa w rodzinie. Tak
jak wspólny posiłek tworzy wspólnotę rodzinną, tak o wiele
bardziej i głębiej działa wspólna modlitwa. Podczas jej trwania
mogą powstać więzy nadprzyrodzone, silniejsze od więzów
krwi. Modlitwa jest życiem duszy jej oddychaniem. Modlitwa
wspólna w rodzinie tworzy jej jedność duchową.
Początkiem odbudowania duchowej siły rodziny jest
wspólne zawierzenie się Bożemu Miłosierdziu małżonków,
oddanie swoich lęków o przyszłość, swoich wzajemnych
niewierności. Potem przyjęcie Boga w Jezusie Chrystusie do
swojej rodziny, aby On był najważniejszy i stał się jednym
z domowników, a nade wszystko Panem domu.
Bardzo ważna jest modlitwa na początku dnia, często jest
jednak niechlujna, bo odmawiana w pośpiechu, dokańczana
w samochodzie. Nie może tak być. Modlitwa zaraz po przebudzeniu jest bardzo ważna, jest oddaniem pierwocin dnia Bogu,
uznaniem Go za najważniejszego. Należy od razu po przebudzeniu skierować swoje myśli ku Bogu, wstać lub uklęknąć,
uczynić znak krzyża i rozpocząć krótką modlitwą zawierzenia
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się Bożemu Miłosierdziu, np.: Jezu oddaję ci ten dzień, chroń
mnie przed wszelkim złem. Oddaję ci mojego męża, dzieci,
dzisiejszą pracę, moje obowiązki. Bądź ze mną i mnie wspomagaj. Jezu, ufam Tobie. Okaż mi swoje miłosierdzie. Jezu,
ufam Tobie. Daj mi siłę do realizacji mojego postanowienia
z ostatniej spowiedzi (tutaj wymienić). Jezu, ufam Tobie. Błogosław mnie, Boże, na ten dzień. Trzeba pochylić głowę i zrobić czytelny znak krzyża. Jeśli się to zrobi świadomie i bez
pośpiechu, bo muszę jeszcze zdążyć coś zrobić, to w całym
dniu będę doświadczał słodkiej obecności Jezusa, który wspomaga mnie w moim działaniu. Będę odczuwał pokój, że Bóg
zajął się moimi sprawami i je przeprowadza, bo Mu zaufałem.
Jezus przecież przyszedł po to na świat i jest z nami, by stać się
naszą podporą i przewodnikiem. Modlitwa poranna powinna
być zawierzeniem się mocy Bożego Miłosierdzia.
Ciągłość więzi duchowej z Bogiem i rodziną można kontynuować przez krótkie akty strzeliste, np.: Jezu, ratuj, pomóż…
Ważna jest modlitwa o 15.00 w godzinie Bożego Miłosierdzia aby wspólnie czerpać łaski Bożego Miłosierdzia dla całej
rodziny, szczególnie dla tych, którzy stracili wiarę, są w nałogach… Ta modlitwa scala wszystkich przy krzyżu Chrystusa.
Powinien to być czas pamięci o samotnym Jezusie i o sobie
nawzajem. Błagając i żebrząc miłosierdzia, wyrywaj szatanowi
grzeszników. O godzinie 15.00 mamy możliwość szczególnego
przepraszania za grzechy własne i swojej rodziny. Ten czas jest
jak pobyt w sanktuarium, gdzie wszystko z wiarą możemy
wyprosić, bo prosimy Boga Ojca przez mękę Jego Syna. Jest to
czas przyjęcia Ducha Świętego, którego daje nam Bóg Ojciec
przez Syna. Z tą godziną wiąże się dar pokoju. W rodzinie
ważna jest wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia
i na różańcu. Tą modlitwą uruchamiamy Boże Miłosierdzie do
interwencji w tym, o co prosimy. Szczególnie doświadczyłem
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mocy działania nowenny na święto Bożego Miłosierdzia.
Polecam ją wszystkim do praktykowania. Ona naprawdę
czyni cuda.
Dzień kończymy rachunkiem sumienia, w którym dziękujemy za dobro i przepraszamy za grzechy. Wspólną modlitwę
w rodzinie udaje się praktykować najczęściej pod koniec dnia.
Ważne, by małżonkowie byli razem. Dzieci czasem trudno
do tego nakłonić, ale dobry przykład zachęca. W czasie bycia
razem przed Bogiem tworzy się domowy kościół – nadprzyrodzona łączność ze sobą przez więź z Bogiem, miejsce dla
Boga w życiu rodziny. Modlitwę powinien prowadzić ojciec.
Można prowadzić ją w formie np. dziękczynienia, przeproszenia i prośby, w sposób spontaniczny. Najważniejsza jest
systematyczność, chociaż pięć minut dziennie wspólnej modlitwy. Można ułożyć swój własny kanon modlitw domowych,
np. jedna dziesiątka różańca świętego dziennie, a w niedzielę
cały. Można tu naprawdę użyć wyobraźni, znaleźć swój
psalm dla całej rodziny i codziennie go recytować. Ważne
jest wspólne czytanie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
W domu powinna być przestrzeń sakralna, to znaczy miejsce wyjątkowe, wydzielone od reszty, sprzyjające modlitwie.
Mój znajomy zrobił w domu kaplicę w miejscu przeznaczonym na służbówkę. Potrzebny jest krzyż, którym można błogosławić rodzinę, obraz np. Matki Bożej i Bożego Miłosierdzia
albo rzeźba, jakiś mały kuferek, gdzie można składać intencje
do modlitwy, miejsce do zapalenia świecy (powinna być też
świeca gromniczna), miejsce gdzie z szacunkiem jest położone
Pismo Święte.
Dobrze jest przygotować domowy ołtarzyk, skąd płynąć będzie modlitwa do Boga. Przy wejściu, na korytarzu,
powinno być też naczynie z wodą świeconą, aby każdy, kto
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wchodzi do domu, uczynił znak krzyża i oddalił od siebie
wszelkie zło, które mógłby wprowadzić do wspólnoty rodzinnej. Tak jak pisałem, na drzwiach domu może być obraz
Bożego Miłosierdzia, który inspiruje do okazywania sobie
nawzajem dobroci. Ważna jest też przestrzeń przed domem,
by ją uświęcić. Można przecież zrobić kapliczkę, przy której
będzie się łączyć rodzina i sąsiedzi. Wtedy przed figurą Matki
Bożej powinno się odprawiać nabożeństwo majowe. Obecność
znaku wiary przed domem jest bardzo ważna. Rozmawiałem
kiedyś, będąc na kolędzie, z pewnym starszym mężczyzną.
Przed jego domem był duży dębowy krzyż. Powiedział mi:
„Ustawiłem go, by mój syn nie zapomniał w życiu, kto jest
najważniejszy, by nie zapomniał swoich korzeni, z których
wyrósł. Jakże ważnym duchowym ubogaceniem dla rodziny
mogłaby być na przykład kapliczka Bożego Miłosierdzia.
Rodzinę bardzo integruje również modlitwa przed posiłkiem. Jest to wyraz czci oddanej Bogu za Jego opiekę nad
domem i chleb powszedni. Ojciec rodziny powinien mieć osobiste nabożeństwo do Świętego Józefa i chociaż raz w tygodniu odmawiać litanię do tego świętego. To on opiekował się
św. Rodziną i uczy nas wypełniania woli Bożej i jak być podporą dla najbliższych. Ważne jest uczenie dzieci miłości do
Matki Bożej i pamięci o obecności Aniołów Stróżów.
Na pierwszym miejscu życia modlitwy jest niedzielna Msza
Święta. Trzeba ją wcześniej zaplanować. Nie może być ona
potraktowana jako dodatek do reszty planów, lecz reszta ma
być dopasowana do niej. Brak obecności rodziny na Mszy
Świętej jest początkiem pustki, życia bez Boga i początkiem
kryzysu małżeńskiego. Msza Święta stanowi centrum życia
rodziny, ważne jest nasze zaangażowanie podczas Mszy Świętej. Tata może być ministrantem. Mama może zaśpiewać psalm,
dzieci mogą przynieść dary do ołtarza itp. Po powrocie do
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domu można zapytać dzieci, o czym była Ewangelia itp. Bardzo ważne jest w rodzinach nabożeństwo do Świętego Józefa.
Jest on wzorem dla ojców. Sam był podporą Świętej Rodziny
i jest ustanowiony przez Boga jako pomoc dla każdego domu.
Można w domu wspólnie lub i indywidualnie odmawiać do
niego litanię. Obecnie, kiedy brak wzorców dobrego ojcostwa,
on staje się przykładem życia rodzinnego dla mężczyzn.
Drodzy rodzice tym, co możecie dać najcenniejszego swoim
dzieciom, jest osobista wiara w Boga Trójcy Jedynego. Możecie
uczyć, jak kochać Maryję i przekazać wzór wzajemnej miłości małżeńskiej. To zaś jest możliwie dzięki modlitwie i życiu
sakramentalnemu.
Zadania:

1.	Stworzę w domu przestrzeń do modlitwy. Miejsce sakralne,
gdzie rodzina będzie gromadzić się na modlitwie.
2.	Podejmę modlitwę wspólną w rodzinie. Formę modlitwy
i czas uzgodnię z domownikami.
Temat uzupełniający do rozważań w grupie: Jak zachować
przekaz wiary w rodzinie? Jakie były początki mojej wiary?

Czerwiec

2. Życie sakramentalne – drugi etap
1. Sakrament pojednania szkołą przebaczania
w rodzinie
a) Prawda w rodzinie
Ja pragnę poznać prawdę i za nią iść (Dz. 130). Największą radość mam w duszy, kiedy poznaję prawdę
(Dz. 410).
Św. Faustyna raduje się prawdą, bo
pierwsza prawda, którą poznaje całą
sobą, to prawda o Bożym Miłosierdziu, której jest apostołką. Lecz również nie boi się zmierzyć z prawdą
o sobie, czyli własną niedoskonałością. Ma świadomość, że ma być strażnikiem prawdy, bo ona oczyszcza
i przybliża do Boga. Chociaż jest to związane często z męczeństwem (Dz. 1103). Św. Faustyna idzie za prawdą, bo jest nią
Jezus Chrystus. Tylko ten, kto żyje w prawdzie, może wzywać
do życia w niej innych.
Pierwszym krokiem, by przystąpić do sakramentu pokuty
i pojednania, jest uświadomienie sobie prawdy o nieskończonym Bożym Miłosierdziu. O miłości, która pochłania nasze
grzechy. Lecz potem umocnieni tą świadomością konkretnie
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przypominamy sobie własne grzechy. Upomnienie kogoś
z rodziny, jeśli żyje w grzechu, jest naszym obowiązkiem
(upomnienie grzeszących jest uczynkiem miłosierdzia wobec
duszy).
Najpierw uświadamiam sobie, kim jest dana osoba dla mnie,
kim ja jestem wobec niej. Jakie dobro mi wyświadczyła. Następnie należy spojrzeć na nią z miłością, pamiętając o tym, jak bardzo Bóg ją kocha i pragnie odkupić. Trzeba się też zastanowić,
czy ja nie popełniłem jakiegoś błędu wobec niej. Dopiero po
takim przygotowaniu z pokorą i miłością zwrócić się do niej
z upomnieniem, jeśli żyje w kłamstwie lub mnie obraziła. Jeśli
kogoś nie potrafię upomnieć z miłością, to lepiej tego nie robić.
Drogą do pojednania w rodzinie jest umiłowanie prawdy.
Ono zajmuje centralne miejsce w nauczaniu Jezusa, który powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” i każde najmniejsze
nawet kłamstwo odcina nas od tej drogi. Jest to bardzo ważne,
by to pojąć, bo dzisiaj modne jest mówienie małych kłamstw
w imię źle pojętego „większego dobra”. W takim rozumowaniu kryje się zasadzka. Na przykład w szpitalu najbliżsi odkładają moment zaproszenia księdza, gdyż boją się, żeby kochana
przez nich osoba nie przestraszyła się, że znajduje się w bardzo
ciężkim stanie. Faszerują taką osobę soczkami, pomarańczami,
by mogła zachować iluzję zdrowia. Zupełnie nie zdają sobie
sprawy, że chory myśli innymi kategoriami i naprawdę pragnie pomocy duchowej. To jest źle pojęta miłość, która kultywuje
iluzję, czyli ostatecznie wielki egoizm rodziny. Cierpiący Hiob
wykrzyknął: „Ileż potęgi jest w słowach szczerych” (Hi 6, 25).
Jan Paweł II zapytany po upadku komunizmu przez dziennikarza, które zdanie z Ewangelii było w tym kontekście dla niego
najważniejsze, odpowiedział: „Miłujcie prawdę, bo prawda
was wyzwoli” (por J 8, 32). Dotyczy to jeszcze bardziej naszego
życia rodzinnego. Nigdy rodzina nie będzie uzdrowiona, jeżeli
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będziemy przymykali oczy na grzech naszych najbliższych.
Wiele tragedii rodzinnych bierze się z tego, że rodzice nie potrafili w porę interweniować, gdy ich dzieci skłaniały się do zła,
przestępczości itp. Podobnie jest w relacji między małżonkami.
Zapominamy często, że w słowach szczerego wypowiedzianego napomnienia w trosce o drugą osobę jest obecny Duch
Święty, który jest Duchem Prawdy i nadaje on takim słowom
mocy nadprzyrodzonej, a osoby upomniane w duchu miłości są
często bardzo wdzięczne i przemieniają swoje życie. Prawda jak
sól konserwuje przed zepsuciem. Jezus przyszedł na świat, by
dać świadectwo prawdzie o nieskończonej miłości Boga i ludzkim grzechu. Pozbawieni prawdy żyjemy pod wpływem ojca
kłamstwa – Szatana. Niestety tak często neguje się naukę Kościoła katolickiego w sprawach moralności i wiary. Widać tego
rezultaty w kryzysie rodzin. Najpierw trzeba przyjąć prawdę
o Bożym Miłosierdziu, a dopiero potem zmierzyć się z prawdą
o sobie samym, a następnie z prawdą o życiu najbliższych.
b) Przebaczenie w rodzinie nie ma granic – szkoła
przebaczania
Zawsze jestem gotów ci przebaczyć. Ile razy mnie
o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie moje (Dz.
1488). Większe jest miłosierdzie moje aniżeli nędze twoje
i świata całego. Kto zmierzył dobroć moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się
do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze Serce swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia
(Dz. 1485).
Jezus tymi słowami zachęcał zarówno św. Faustynę, by
zaufała Jego Miłosierdziu, jak i wszystkich grzeszników. Nic
nie może nas zamknąć na przebaczenie udzielane od Boga, my
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również nie zamykajmy się na przebaczenie wobec innych.
Trwanie w złości i niechęci do człowieka nie zmieni sytuacji.
Korzystając z przebaczenia od Boga, udzielajmy go innym.
Św. Faustyna starała się natychmiast wybaczać wszelkie
krzywdy i pokonywać opór natury w urażonych uczuciach,
a podporządkować je rozumowi i woli. ,,Nie jest to łatwo znosić wesoło cierpienia, a zwłaszcza niewinne. Natura zepsuta
burzy się i choć wola i rozum są wyższe ponad cierpienie, bo
są w stanie czynić dobrze tym, co zadają im cierpienie, to jednak uczucie robi dużo hałasu” (Dz. 1152). Św. Faustyna daje
nam jeszcze jedną naukę, by w sposób nadprzyrodzony, który
jest po ludzku niemożliwy i trudny do zrozumienie bez wiary,
widzieć Jezusa w osobach, który nas skrzywdziły. ,,W takich
chwilach staram się odkryć, więcej niż kiedy indziej, w danej
osobie Pana Jezusa i dla tego Jezusa czynię wszystko dla tych
osób” (Dz. 766). Przebaczanie tym, którzy nas krzywdzą, nie
jest możliwe bez szczególnego działania Boga. Prośmy go
o łaskę przebaczania, abyśmy mogli pokonać skutki działania
osobowego zła. Św. Faustyna opisuje moment otrzymania tego
daru. ,,Udzielił mi Pan mocy ducha i miłości do tych, przez
których przychodzi mi cierpienie” (Dz. 1454).
Św. Piotr zapytał Jezusa, ile razy ma przebaczać. Czy siedem
razy? Jezus odpowiedział, że siedemdziesiąt siedem razy, to
znaczy w nieskończoność. Nie ma granicy w przebaczaniu. Ta
umiejętność darowania win jest darem Boga, o który powinniśmy się modlić. Jezus szedł dalej w szkole przebaczania i żądał
miłości nieprzyjaciół. Po ludzku jest to niemożliwe, ale nie po
Bożemu. Chociaż o ten dar modlimy się każdego dnia w modlitwie Pańskiej: ,,Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, to często o nim zapominamy.
Życie pokazuje, że mamy w tej kwestii duże problemy. Przeciwnikiem przebaczenia jest pycha, mylna świadomość, iluzja,
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że zawsze mam rację i nie mogę się przed nikim upokorzyć.
Przebaczenie jest często przez ludzi odbierane jako słabość. Jednak ten, kto przebacza, naśladuje Boga i jest przedstawicielem
mądrości krzyża. Powody do obrażenia się na drugą osobę do
końca życia mogą być naprawdę błahe, np.: ktoś nie zgodził się
być ojcem chrzestnym, nie odwiedził rodziny w święta, zwrócił uwagę, że ktoś z rodziny żyje w konkubinacie, nie oddał
pożyczonych pieniędzy. Ten, kto pierwszy podaje szczerze rękę
do zgody, jest wielki. Morderstwem byłoby odrzucenie pojednania. Nie może być w naszym życiu chwili, w której byśmy żyli
z nienawiścią do drugiej osoby. Trzeba dążyć ze wszystkich sił
do zgody i pojednania. To diabeł nieustannie chce rozbić nasze
rodziny przez wsączanie jadu wzajemnej nieufności i pamięć
doświadczonego zła. Co gorsza, zły duch prowadzi nasze myśli
do kontemplacji własnych krzywd tak mocno, że nie ma już żadnej nadziei na zmianę danej sytuacji rodzinnej. W ten sposób zło
się powiększa i rozprzestrzenia, blokując działanie łaski przebaczenia. Dlatego w rodzinie są samotne dzieci i samotni rodzice.
Można te osoby porównać do samotnych wysp, które odłączyły
się od kontynentu wspólnego życia domowego. Nic już ludzi
nie łączy, bo umarło wzajemne przebaczenie. Nie można odbudować łączących ich mostów, bo tego nie chcą. Każdy członek
rodziny może wejść w tak mocną izolację od innych, że dom
staje się tylko hotelem, miejscem noclegowym i usługowym,
miejscem pewnych obowiązków koniecznych do spełnienia.
Ten proces odśrodkowego rozbicia rodziny przez osobowe zło
można zahamować tylko dzięki osobistemu doświadczeniu
przebaczenia grzechów, szczególnie w sakramencie pojednania. Tu następuje poznanie prawdy o sobie, prawdy, że jest się
grzesznikiem. Prosi się o przebaczenie i otrzymuje się. Przemienia to sposób myślenia. Kto przyjmuje Boże Miłosierdzie
w postaci rozgrzeszenia, rozumie, że trzeba nim też obdarzać
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innych, tych, którzy zawinili wobec nas. A może z chęcią pojednania wyjść pierwszym... Tak rozpoczyna się proces jednania
zapoczątkowany przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, gdzie
pojednał świat ze sobą. Dał wtedy możliwość pojednania każdemu człowiekowi, jeśli tego chce. W krzyżu Chrystusa objawiła się najpełniej moc miłosierdzia silniejszego od wszystkich
grzechów świata wszystkich pokoleń.
Jezus, kiedy umierał, doświadczał niewdzięczności i odrzucenia Jego miłości, lecz jednak modlił się za swoich morderców: ,,Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Modlił się
o łaskę przebaczenia ich grzechów, bo wiedział, że ono może
ich uratować. To Boże Miłosierdzie udzielone nam z Krzyża
naszego Pana Jezusa Chrystusa daje nam moc przebaczania,
czyli zaczynania życia na nowo, tak jak dzieje się to po przyjęciu sakramentu pojednania. Odpuszczenie naszych grzechów
dokonuje się za cenę krwi i wody Zbawiciela. I tylko dzięki
tej odkupieńczej miłości Jezusa Chrystusa mamy siłę komuś
zaufać na nowo i dać mu szansę poprawy. Czyni to wobec nas
nieustannie Bóg. Zachowajmy ten piękny zwyczaj pojednania
w rodzinie przed przystąpieniem do sakramentu pojednania,
przez skruchę i słowo przepraszam.
Jeśli ktoś nie chce przebaczyć drugiemu człowiekowi, który
go o to prosi, to jak może otrzymać przebaczenie grzechów od
Boga. Słowa przepraszam i wybaczam mają charakter uzdrawiający w życiu rodziny, są jak sakrament rodzinnego pojednania.
Zachowajmy ten piękny zwyczaj wzajemnego przeproszenia
siebie przed sakramentem spowiedzi. Spowiadajmy się więc
jak najczęściej, a rodziny nasze będą w jedności, silne mocą
przebaczenia udzielonego najpierw od Boga. Modlitwa za
osobę, która zawiniła wobec nas, stwarza w nas życzliwość do
niej – miejsce w naszym sercu. Można dojść nawet do wdzięczności za istnienie takiej osoby, która przez wyrządzane nam
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przykrości, oczyszcza nas z pychy i pozwala składać Bogu
duchowe ofiary z naszego cierpienia.
2. Sakrament Eucharystii fundamentem przymierza
małżeńskiego
Kiedy me siły poczną słabnąć, oto Komunia Święta
podtrzyma mnie i doda mi mocy (Dz. 1826). Odwaga
i moc, która jest we mnie nie jest moja, ale Tego, który
mieszka we mnie – jest Eucharystia (Dz. 91).
Te dwa cytaty mówią o tajemnicy świętości św. Faustyny
i o jej duchowej mocy. Tak samo i małżonkowie siłę do realizacji swego powołania w rodzinie powinni czerpać z Eucharystii. To Jezus Chrystus obecny w tym sakramencie daje nam
siebie jako duchowy pokarm do walki z naszymi słabościami,
udoskonalając naszą miłość. Odnawia On również więzy przymierza małżonków przez swoją moc miłosierdzia. Nawet jeśli
pojawiają się zdrady i niewierności, Jezus Chrystus przychodzi z pomocą, by odnowić i uświęcić przymierze małżonków.
Sakrament Eucharystii staje się sakramentem jedności rodziny
przez więzy krwi nie tylko rodzinnej, lecz przez więzy krwi
Syna Bożego. Uciekajmy się w naszych problemach do adoracji
i życia tym sakramentem za przykładem św. Faustyny.
a) Odnowienie przymierza
Przymierze odnosi się do umów, różnego rodzaju paktów
w relacjach międzyludzkich. Miało ono również charakter
nadprzyrodzony w odniesieniu do Boga. W Starym Testamencie występują przymierza braterskie, pokoju, pakty przyjaźni.
Przy zawarciu przymierza występowało podanie warunków
i przywilejów, a także kar za ich złamanie. Karą mogła być również śmierć. Występowała też praktyka upamiętnienia przy27

mierza, np.: sadzono drzewo, ustawiano kamień, spisywano
umowę. Był to tak zwany znak przymierza, który miał za zadanie nieustannie przypominać o zobowiązaniach dwóch stron.
Występowały też przy tym pewne rytuały i zaklęcia. Krajano
zwierzę na dwie połowy, przechodzono przez nie i recytowano
przekleństwa na tego, kto by pogwałcił przysięgę.
W Starym Testamencie Bóg wielokrotnie zawierał przymierze
z człowiekiem począwszy od Adama i Ewy, Noego, Mojżesza,
Jozuego. Znakiem przymierza z Noe była tęcza, a z Mojżeszem
– tablice świadectwa (kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami), później powstała arka przymierza, symbol ocalenia przez
Boga, jeśli zachowane zostanie posłuszeństwo wobec zobowiązań podjętych przed Stworzycielem. Bóg wybierał pewne osoby,
by one jako reprezentanci swojego ludu w jego imieniu zawierały
przymierze. W Starym Testamencie działo się to zawsze z inicjatywy Boga. To On żądał od Izraelitów, jako ludu wybranego
i poślubionego Jemu, bezkompromisowości i wyrzeczenia się
wszelkich układów z ludami pogańskimi. Jedynym gwarantem
bezpieczeństwa tego ludu miał być Bóg, On sam jako Król tego
narodu, Ten, który jest Panem spełniającym obietnice i prowadzącym lud przez proroków. Człowiek nie mógł być królem Izraela.
Przymierza Starego Testamentu były jednak łamane. Mojżesz po
zawarciu przymierza już po czterdziestu dniach spędzonych na
górze Synaj widział zdradę. Izraelici zrobili cielca i jemu oddawali pokłon. Jozue po śmierci Mojżesza odnawiał przymierze,
które polegało na wypełnianiu prawa. Niestety, wciąż było ono
łamane. Wszystko zmierzało do Nowego Przymierza, zawartego w Jezusie Chrystusie. Dokonało się ono podczas ostatniej
wieczerzy, a wypełnione zostało przez śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie. Zawiera ono symbole i figury starego przymierza. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus łamie chleb, który jest już
Jego ciałem (symbol przekrojonych zwierząt ofiarnych), podaje
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kielich Krwi swojej (krew – symbol zawarcia przymierza, krew
zwierząt – przypieczętowanie przymierza). Jest to przymierze,
które się opiera nie na literze prawa, lecz na mocy Ducha Świętego. Warunkiem przymierza jest przykazanie miłości, które
Jezus dał uczniom po Wieczerzy Pańskiej (zob. J 13, 31-35). Z nim
związane są wcześniejsze przykazania miłosierdzia (Mt 25, 31-46) i błogosławieństwa (Mt 5, 1-12), zobowiązanie do takiej
miłości, jaką umiłował Jezus. Kochać tak, jak Jezus... Czy jest
to możliwe? Spełnienie tego przykazania jest możliwe jedynie
dzięki przyjęciu mocy Bożej, udzielanej w sakramentach świętych. W Nowym Przymierzu uczestniczy ten, kto spożywa Ciało
i Krew Baranka Bożego i realizuje miłość i miłosierdzie w życiu.
Obietnicą Nowego Przymierza jest życie wieczne (,,Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym” (J 6, 54)) oraz zjednoczenie z Bogiem i bycie
Jego mieszkaniem („Jeśli kto Mnie miłuje, będzie zachowywał
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
mieszkanie u niego uczynimy” (J 14, 23)). Nowe Przymierze
jest silniejsze od zdrad, kłamstw i sprzeniewierzenia się Jemu,
ponieważ to Jezus bierze na siebie konsekwencje jego złamania,
ponosząc śmierć na krzyżu (karę za niewierność). Zwycięża
miłością. Udziela przebaczenia, dając możliwość powrotu do
przymierza (przyjaźni z Bogiem). Człowiek otrzymuje tę łaskę
w sakramencie pojednania, nowe życie podczas Mszy Świętej,
przyjmując Komunię Świętą. Znakiem Nowego Przymierza jest
krzyż, a jego materialną obecnością Eucharystia. W niej połączone jest i Bóstwo, i Człowieczeństwo Syna Bożego. Warunkiem
obdarowania człowieka Miłosierdziem Bożym jest jego żal za
grzechy i wyznanie ich. Jezus Chrystus w tym przymierzu jest
i ofiarą przebłagalną, i ofiarnikiem jako Najwyższy Kapłan. Przyjęcie uwolnienia z grzechów mocą potęgi miłości Boga zawsze
jest możliwe, jeśli zrywasz z grzechem. Nie ma dojrzałej miłości
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małżeńskiej bez uczestniczenia w sakramencie Eucharystii. To
od Chrystusa uczymy się miłości ofiarnej, dającej siebie do końca
tak jak On. Młodzi ludzie często myślą, że miłość jest możliwa
bez ofiary. Nie ma miłości bez ofiary i nie ma ofiary bez miłości.
Jeśli ktoś z miłości nie potrafi z czegoś zrezygnować, to niech się
zastanowi, czy w ogóle kocha. A jeśli nie, to niech prosi Jezusa
eucharystycznego, by go tego nauczył, bo On się daje do końca,
niczego nie zostawiając dla siebie.
b) Przymierze małżeńskie – sakrament małżeństwa
KKK 1660: Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta
stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało
z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono
nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez
Chrystusa Pana do godności sakramentu (por. Sobór Watykański II,
Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055 § 1).
KKK 1661: Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu
udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego (por.
Sobór Trydencki, DS 1799).
KKK 1662: Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy
na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania
przymierza wiernej i płodnej miłości.
Trzy pytania zadawane przez kapłana podczas zawarcia
tego sakramentu:
1.	Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu
zawrzeć związek małżeński?
Oznacza, że do zawarcia małżeństwa nikt nie może zmuszać
i każda ze stron jest wolna w swej decyzji.
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2.	Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia?
Pytanie o wierność przymierzu do końca życia wśród różnych przeciwności. Wszelkiego rodzaju pornografia, myśli,
w których człowiek pobudza się seksualnie, są już zdradą.
3.	Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować
potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
W tym pytaniu zawiera się zobowiązanie do przyjęcia owoców przymierza, czyli potomstwa.
Wszelkie zabiegi, by ograniczyć dar płodności są łamaniem
przymierza małżeńskiego. Stosunek przerywany, antykoncepcja jest zdradą danego słowa wypowiedzianego przed Bogiem
i świętymi w niebie. Wychowanie potomstwa po katolicku jest
również niełatwym zadaniem. Rodzice maja objawić swoim
dzieciom miłość Stwórcy przez świadectwo życia. Celem jest
doprowadzenie dzieci do poznania Boga i dojrzałej wiary.
To nie tylko zadanie katechety i księdza, ale wasze, drodzy
rodzice, na pierwszym miejscu!
Znakiem przymierza są pobłogosławione obrączki. Znałem pewne małżeństwo, w którym kiedy mąż krzywdził żonę,
ona zdejmowała obrączkę i rzucała na ziemię. Każdy grzech
przeciwko miłości małżonków jest złamaniem przymierza,
czyli oznacza również zniszczenie jego znaku.
Skutki przymierza: węzeł małżeński wyłączny i nierozdzielny, nawet jeśli jedno z małżonków zdradza, profanuje
sakrament i przysięgę wypowiedzianą przed Bogiem. Może
zdarzyć się tak, że ktoś nie mieszka już nawet z mężem lub
żoną, sakrament jednak cały czas trwa.
Wnioski: Przymierze małżeńskie jest możliwe do wypełnienia tylko dzięki mocy odkupienia objawionej w krzyżu
Chrystusa, udzielanej w sakramentach świętych. To tylko On
może udzielić siły do wypełnienia przysięgi wierności mał31

żeńskiej aż do śmierci, a także pozostałych zobowiązań. Jeśli
nie modlisz się i nie karmisz sakramentami, twoje przymierze
małżeńskie jest poważnie zagrożone! Nawet jeśli je złamiesz,
tylko Bóg może pomóc naprawić tego tragiczne skutki. Teraz,
jak nigdy dotąd, kiedy sakrament małżeństwa jest deptany
i kwestionowany, trzeba podkreślać jego świętość. Każdy
sakrament twa wiecznie i jego skutki w pełni zrozumiemy
i dostrzeżemy dopiero w życiu wiecznym. Jeśli ktoś je łamie,
profanuje przysięgę wypowiedzianą wobec Boga, ściąga na
siebie śmierć duszy i ciała, czyli potępienie. Jak wielką obrazą
Bożej miłości i człowieka jest zdrada małżeńska! Boże, Ty
widzisz coraz większe przyzwolenie w środkach masowego
przekazu na perwersyjne profanowanie tego sakramentu.
Czy ktoś zaprotestuje, czy zapanuje ogólne przyzwolenie jak
w Sodomie? Polacy, nie naśladujcie bezbożników, nie idźcie
za ciałem, lecz za Duchem. Mężczyźni i kobiety, szczęście
jest możliwe tylko dzięki dawcy miłości i wierności – Bogu.
Brońcie waszych ciał przed nierządem i jakąkolwiek zdradą.
Pamiętajcie, Boże Miłosierdzie może odbudować z ruin zniszczone domy.
Odbudujmy nasze polskie rodziny, a wychowamy nowe
pokolenie młodzieży. Dając im wiarę, uczynimy z nich pokolenie niezwyciężone. Widać duchowe ruiny polskich rodzin
jak po kataklizmie jakiejś niewidzialnej wojny. Ale to może
się zmienić tylko dzięki mocy Nowego Przymierza w Jezusie
Chrystusie, dzięki mocy krzyża objawiającej potęgę miłosierdzia, lecz biada temu, kto je odrzuca, bo sam wtedy będzie
się musiał zmierzyć ze sprawiedliwością Bożą. Biada temu,
kto miłosierdzia innym nie okazuje (zob. Mt 18, 21-35). Biada
temu, kto łamie przymierze wierności małżeńskiej.
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Zadania

1.	Zastanowię się, jak wypełniam swoje zobowiązanie przymierza małżeńskiego wyrażonego w pytaniu: Czy chcecie
z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo,
którym was Bóg obdarzy? Podejmę realizację własnych
przyrzeczeń.
2. Postaram się modlić za tych, którzy wyrządzili mi krzywdę
i przebaczyć im.
Temat uzupełniający do rozważań w grupie: Omówienie
warunków dobrej spowiedzi jako modelu pracy nad sobą
i poprawy życia w rodzinie.

Lipiec

3. Sakramentalia i pobożność w życiu
rodziny – trzeci etap
Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam Go
błagać o błogosławieństwo (Dz. 39).
Święta Faustyna ogromną rolę
przywiązywała do błogosławieństwa
Jezusa. On sam ukazał się jej w Płocku
22 lutego 1931 roku, jak pisała, i miał
wzniesioną rękę do błogosławieństwa.
Jezus mówił do niej, że dla niej udziela
błogosławieństwa całej okolicy (Dz.
719). Święta Faustyna prosiła o błogosławieństwo Boże dla rodziny (Dz.
1581), najbliższych, Polski (Dz. 39).
Święta rozpoznała błogosławieństwo
jako dar miłosierdzia i dlatego wypraszała go dla innych. Jezus Miłosierny
jest udzielającym błogosławieństwa, w Nim jest udzielana
moc przebaczenia i pokoju, moc Zmartwychwstałego. Warto
więc prosić Jezusa o błogosławieństwo przez wstawiennictwo
św. Faustyny, bo ona została przez Niego ustanowiona szafarką
łask Bożego Miłosierdzia (Dz. 570). Jezus przez nią chce rozdawać swe dary Bożego Miłosierdzia również w swym błogosławieństwie. Dobrze to ukazywał obraz z kanonizacji świętej.
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1.	Wzajemne błogosławieństwo w rodzinie – źródłem
bogactwa duchowego
KKK 1667: Sakramentalia są to znaki święte, które z pewnych
podobieństw do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim
duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła.
KKK 1669: Każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być błogosławieństwem i by błogosławić.
Zapomnianym znakiem miłości i źródłem łaski w rodzinie
jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest darem duchowym. Przyjmuje się je od Boga i nawzajem udziela. W symbolice Starego Testamentu jest związane z wodą – źródłem życia
i obfitowania. W Piśmie Świętym pierwszym, który udziela
błogosławieństwa, jest Bóg, po Nim ojciec rodziny. ,,Zaraz po
Bogu źródłem życia jest ojciec rodziny. Do niego tedy należy
również udzielanie błogosławieństw. Bardziej niż jakiekolwiek
inne, skuteczne jest błogosławieństwo ojcowskie(…)” (Xavier
Leon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994, s. 80)
O mocy ducha przekazywanej przez ojca synowi świadczy błogosławieństwo, które Jakub uzyskał od Izaaka. Przypadało ono
w pierwszej kolejności starszemu synowi, Ezawowi, lecz ten
sprzedał je za miskę soczewicy. Później bardzo tego żałował. Oto
błogosławieństwo Izaaka, które uzyskał Jakub: ,,Oto woń mego
syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan! Niechaj tobie Bóg
użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu
winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody.
Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie
twej matki!” (Rdz 27, 27-29). Ważną rolę w Starym Testamencie odgrywało błogosławieństwo kapłańskie. Przypomina nam
o tym Księga Liczb, w sytuacji, kiedy Bóg zażądał od Arona
i jego synów, by błogosławili Izraelitów: ,,Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą,
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niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).
W Nowym Testamencie pełnia błogosławieństwa udzielana
jest nam przez Chrystusa. To On na krzyżu sam przez ukrzyżowane ciało stał się wiecznym błogosławieństwem dla nas. Tak
jak pisze apostoł Jan, przez Niego dana jest nam wszelka łaska:
,,Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymaliśmy – łaskę po łasce”
(J 1, 16). Nie przyjmując błogosławieństwa od Boga nie potrafimy się dzielić darem błogosławieństwa i życie rodzinne staje
się ubogie. Bogactwo duchowe domowników, które może być
ożywione, zamiera. W rodzinie, która nie przyjmuje Bożego
błogosławieństwa i której członkowie nie dzielą się ze sobą
tym duchowym darem, zamiera łaska Boża. A jednak możemy
sobie nawzajem udzielać błogosławieństwa jako jego szafarze
na mocy sakramentu chrztu. Błogosławieństwo przyjmujemy
już od samego początku dnia, gdy zawierzamy dzień w porannej modlitwie, pochylając pokornie głowy i prosząc Boga o błogosławieństwo. Msza Święta jest szczytem błogosławieństwa
Boga dla nas, ponieważ sam Jezus jest dla nas błogosławieństwem Boga Ojca. Znak krzyża wymownie nam o tym przypomina. W Eucharystii w sposób substancjalny przyjmujemy
Ciało i Krew Syna Bożego, przez co wypełnia się nasze przebłaganie za grzechy i dziękczynienie. Kielich z Krwią Pańską
jest kielichem błogosławieństwa Nowego Przymierza.
Przez Chrystusa jest nam dany Duch Święty. Zbawiciel dał
nam Ducha z krzyża przez swoje Serce i przez błogosławieństwo udziela nam Jego owoców, wszelkich potrzebnych darów
i skarbów duchowych, czyli: miłości, wesela, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wspaniałomyślności, łaskawości,
wierności, skromności, wstrzemięźliwości, czystości. ,,Dziś
widziałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rany Serca Jego
sypały się drogocenne perły i brylanty. Widziałam jak mnó37

stwo dusz zbierało te dary, ale była tam dusza, która jest
najbliżej Jego Serca, a ta z wielką hojnością zbierała nie
tylko dla siebie, ale i dla innych, znając wielkość daru. Rzekł
do mnie Zbawiciel: – Oto są skarby łask, które spływają na
dusze, lecz nie wszystkie dusze umieją korzystać z hojności
Mojej” (Dz. 1687).
Czerpmy nieustannie to błogosławieństwo z obrazu Jezusa
Miłosiernego, bo On przez tę ikonę, jak przez okno miłości
swego Serca, chce dawać nam dary Ducha Świętego i jego owoce,
których tak bardzo potrzebują nasze rodziny. Jego prawica jest
wzniesiona nad tymi, którzy adorują obraz Bożego Miłosierdzia. Z Niego Bóg cały czas udziela nam błogosławieństwa
i rozpromienia swoje oblicze nad tymi, którzy uwielbiają Jego
miłość pełną przebaczenia i troski o nasze zbawienie. Widać
jak z tego obrazu w symbolu krwi i wody wytryskuje dla nas
łaska Boża, tak jak w momencie przebicia Serca Jezusa na Golgocie. Jeśli nikt w rodzinie ciebie nie błogosławi, lecz przeklina,
pamiętaj, Bóg, jeśli w pokorze do Niego przychodzisz, obdarowuje ciebie błogosławieństwem, byś był dziedzicem jego królestwa. Pamiętaj, Jezus jest twoją podporą w ucisku.
„Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego
dokona” Ps 138, 7-8.
Ważne jest również życie rodzinne w duchu błogosławieństw Jezusa wypowiedzianych w Ewangelii św. Mateusza.
Jeśli pragniesz szczęścia w rodzinie, idź drogą ośmiu błogosławieństw, a wtedy Jego łaska będzie z tobą. Błogosławieństwo jest znakiem przymierza Boga z człowiekiem. Przymierze
opiera się na przykazaniu miłości. Jeśli tę miłość ktoś odrzuca
przez lekceważenie życia sakramentalnego i brak świadczenia miłosierdzia drugiemu człowiekowi, wybiera śmierć
i nieszczęście. ,,Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście,
śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuje ci kochać Pana twego
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Boga, i chodzić Jego drogami” (Pwt 30, 15-20). Drogi Pana są
drogami miłosierdzia!
Święty Paweł uczy nas w rodzinie błogosławieństwa: ,,Błogosławcie się, a nie złorzeczcie”. Błogosławieństwo jest znakiem przebaczenia, miłości silniejszej niż ludzka niewdzięczność, zaproszeniem Boga do interwencji, walki ze złem osobowym. Ile w naszych rodzinach przekleństw, narzekania,
marudzenia.
Błogosławmy się nawzajem, a życie nasze od razu będzie lepsze, w naszych sercach będzie więcej radości i więcej uśmiechu
na twarzy. Błogosławieństwo w sytuacji różnych ludzkich urazów naprawdę uzdrawia, bo jest znakiem zwycięskiego krzyża
Zbawiciela, mocy Jego Miłosierdzia. Ludzi nie za bardzo wierzących można błogosławić w duchu, gdyż mogą oni nie zrozumieć
naszego gestu błogosławieństwa i wyśmiać go. Błogosławmy
taką osobę w myślach. Wiele razy przekonałem się, że to działa
i pomaga się nie gniewać na osobę, która wyrządziła mi przykrość. Zwyczaj udzielania błogosławieństw w rodzinie był kiedyś bardzo powszechny. O jego skuteczności może zaświadczyć
przykład podany w czasopiśmie „Różaniec”. Jest w nim opisane
pewne zdarzenie z rekolekcji rodzinnych. ,,Wspólnota liczyła
ponad 100 osób, w tym około 30 dzieci w wieku do 5 lat, sprawiały one wiele trudności. Podczas Mszy Świętej ciągle biegały
i coś wymuszały na rodzicach. Ksiądz polecił rodzicom położyć
ręce na głowach dzieci. Spotkało się to z wielką niechęcią z ich
strony. Kapłan w imieniu wszystkich rodziców wypowiedział
błogosławieństwo dla tych dzieci i zapadła cisza. Żadne już nie
płakało i nie przeszkadzało podczas Mszy Świętej („Różaniec”,
nr 7-8, Lipiec-Sierpień 2008, s. 18).
Błogosławić możemy sytuacje życiowe. Pamiętam, jak
z przyjacielem byliśmy w Tatrach. Szliśmy już około ośmiu
godzin, zmierzaliśmy do pewnego miejsca, gdzie liczyliśmy na
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posiłek. Byliśmy ledwo żywi. Mówiłem koledze, że tutaj mają
sery, masło, chleb własnego wyrobu. Czuliśmy smak tych rzeczy. Wchodzimy do domu i spotykamy pewnego mężczyznę.
Mówimy mu o naszych planach i słyszymy kategoryczne nie.
Boże, co robić? Było już ciemno, nie mieliśmy sił. Powiedziałem temu człowiekowi, że nigdzie nie pójdę i już tu zostanę.
Wyszliśmy jednak i przypomniałem sobie modlitwę kolegi tuż
przed wejściem do tego miejsca: jeśli nas nie przyjmą, bądź
Boże błogosławiony. I faktycznie zaczęliśmy uwielbiać Boga
w tej sytuacji. Przypomina mi to modlitwę św. Faustyny, która
uwielbiała Boga w każdej sytuacji: ,,Zabierzesz mnie w młodości – bądź błogosławiony; dasz mi doczekać sędziwego wieku –
bądź błogosławiony; dasz zdrowie i siły – bądź błogosławiony;
przykujesz mnie do łoża boleści choćby życie całe – bądź błogosławiony; dasz same zawody i niepowodzenia w życiu –
bądź błogosławiony; dopuścisz, aby moje najczystsze intencje
były potępione – bądź błogosławiony; dasz światło umysłowi
mojemu – bądź błogosławiony; pozostawisz mnie w ciemności
i we wszelakiego rodzaju udręczeniu – bądź błogosławiony.
Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie
mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia wie,
że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie” (Dz.
1264). Zgoda w rodzinie na różne sytuacje życiowe jest pokojem, a tego pragnie każdy człowiek. Pokój ten może uzyskać
tylko ten u kogo Bóg jest na pierwszym miejscu.
Błogosławić można rzeczy. Pewien znajomy ksiądz opowiadał mi, że pewnego razu kiedy głosił rekolekcje, jego słowa,
które zostały nagrane, nie dały się przegrać na płyty. Pomodlił
się i pobłogosławił komputer i zaczęło wszystko działać. Błogosławieństwo jest bronią w walce ze złym duchem, musimy
o tym pamiętać, bo przeciwnik nasz jest źródłem zamętu i grzechu. Można go pokonać przez modlitwę i błogosławieństwo
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w imię Trójcy Przenajświętszej. Błogosławieństwo można przekazywać komuś na odległość. Łaska błogosławieństwa nie jest
ograniczona czasoprzestrzenią. Kiedy moja siostra cioteczna
była w trudnej sytuacji, błogosławiłem ją, chociaż była oddalona o kilkaset kilometrów. Błogosławiłem ją krzyżem, prosząc
Boga o miłosierdzie dla niej i uwolnienie od działania złego
ducha. Błagałem w tym błogosławieństwie, by na nowo stała
się własnością naszego Pana Jezusa Chrystusa przez poznanie
i przyjęcie Jego odkupienia.
Błogosławić powinno się miejsca, gdzie przebywamy.
Ważne jest, że tym błogosławieństwem uwalniamy naszą przestrzeń życia, dom, miejsce pracy od wpływu osobowego zła.
W posłudze egzorcysty jest też modlitwa o uwolnienie danego
miejsca od działania przeciwnika Boga. Uświęcajmy nasze
domy błogosławieństwem, wtedy od wielu sprzeczek i kłótni
można byłoby je uchronić. Błogosławieństwo można wypraszać dla innych, kogoś z rodziny, znajomych, uczy nas tego
św. Faustyna. Błogosławieństwo odcina nas od wpływu złego
ducha i daje nam łaskę uczynkową, po prostu dary duchowe,
których potrzebujemy. O błogosławieństwo Boże powinniśmy
częściej prosić. Bóg nam go udziela nie tylko przez kapłanów,
ale rodziców, przełożonych itp. Prośmy o błogosławieństwo,
kiedy mamy jakieś zadania do wykonania, ono naprawdę nas
ochrania. ,,Kiedy się żegnałam z rodzicami i prosiłam ich
o błogosławieństwo, uczułam moc łaski Bożej, która spłynęła na moją duszę” (Dz. 402). Drodzy rodzice, nie tamujcie
łaski Bożej przez brak waszego błogosławieństwa w rodzinach,
a szczególnie dzieci!
W życiu rodzinnym ważne jest na przykład pobłogosławienie posiłku przed zjedzeniem. Uczy się wtedy dzieci, że
mamy błogosławić to, co Bóg nam daje. ,,Możemy błogosławić osoby, przedmioty i miejsca, gdzie przebywamy lub pra41

cujemy” (por. KKK 1671). Błogosławieństwo jest konkretnym
sposobem uwolnienia od działania złego ducha.
2. Obraz pojednania w rodzinie
Jezus w obrazie Bożego Miłosierdzia błogosławi prawą ręką,
ale można też uznać, że czyni znak rozgrzeszenia. Zaprasza nas
w ten sposób do wzajemnego pojednania, by z każdym dniem
zaczynać na nowo budować królestwo miłości Pana. Obraz ten
wzywa do świadczenia sobie nawzajem miłosierdzia, szczególnie przez postawę wzajemnego przebaczenia, by później dzielić
się miłością, tak jak podczas Mszy Świętej najpierw jest pojednanie, a potem uczta miłości. Dlatego domaga się on wspólnego
i indywidualnego uwielbienia i adoracji w rodzinie, by czerpać
z niego moc do wzajemnego podania sobie dłoni i powiedzenia przepraszam. Chroni on przed nienawiścią i chęcią odwetu.
W dniu ślubu moich znajomych podarowałem im ten obraz.
Otrzymali mnóstwo prezentów: pieniądze, meble itp. Gdy ich
spotkałem po trzech latach, dowiedziałem się, że obraz Jezusa
Miłosiernego był najlepszym prezentem, bo przy nim się godzili,
wzajemnie sobie przebaczali i potrafili przejść przez pierwsze kryzysy małżeńskie. Sądzę, że jeśli ten obraz jest czczony
w rodzinie, wypełni się obietnica Jezusa, że da On tej rodzinie
zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi i sam będzie jej bronić jako
swojej chwały. Tak więc obraz Bożego Miłosierdzia jest obecnością Bożego Miłosierdzia i z niego ono promieniuje na całą
rodzinę i cały dom. Obraz ten jest źródłem łask i miejscem wzajemnego przebaczenia i ocaleniem dla całej rodziny. Można tu
zrobić analogię do Księgi Wyjścia ze Starego Testamentu. Myślę
o opisie plagi śmierci pierworodnych. Izraelici zabezpieczyli
się przed nią pokropieniem progu i obu odrzwi krwią baranka
paschalnego. Pan kiedy przechodził, by porazić śmiercią, okazał
miłosierdzie wszystkim domom, gdzie zobaczył krew baranka
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ofiarnego. To właśnie krew i woda Baranka Bożego – Jezusa
Chrystusa, która wytryskuje z tego obrazu, ratuje przed zniszczeniem naszej rodziny przez śmierć grzechu. ,,Gdy ujrzę krew,
przejdę obok i nie będzie wśród was plagi niszczycielskiej”.
Warto by wprowadzić zwyczaj umiejscowienia obrazu Bożego
Miłosierdzia na wejściowych drzwiach domu, po dwóch stronach. Byłaby to piękna analogia do Starego Testamentu, która
zrealizowała się w Nowym Przymierzu. Dzisiaj widać dobrze tę
plagę niszczycielską wśród rodzin w postaci nienawiści, braku
wierności małżeńskiej… Progiem naszego duchowego domu,
przez który nie wśliźnie się żadne zło, jest nasze zawierzenie
Bożemu Miłosierdziu w słowach: „Jezu, ufam Tobie”. Pamiętam
kolegę, który ten obraz powiesił na drzwiach wejściowych do
domu. W rodzinie były częste nieporozumienia z babcią. Wiedział intuicyjnie, że ten obraz chroni go przed wszelką złośliwością i da mu siłę do przyjmowania fałszywych oskarżeń.
3. Używanie egzorcyzmowanej wody, soli i oleju
Trzeba dbać o oczyszczanie środowiska duchowego, w którym żyjemy. Modlitwa różańcowa, koronka do Bożego Miłosierdzia, błogosławienie, używanie wody świeconej jest dezynfekcją
przed niewidzialnymi złymi duchami. One to nieustannie obmyślają kolejne intrygi i sposób zniszczenia rodziny. Trzeba mieć
świadomość, że walczymy z pokusami diabła (por. Ef 6, 10-18).
Ilu nieszczęść można byłoby uniknąć, gdyby się stosowało częściej te sakramentalia. Nasze domy często są dotknięte wprost
obecnością złego ducha, który zagnieździł się przez grzech.
Trzeba tu użyć odpowiednich środków, by walczyć z naszym
przeciwnikiem. Wierni doświadczają błogosławionych skutków
praktyki stosowania, egzorcyzmowanej wody soli i oleju. Szczególnie w sytuacjach ataków złego, widzialnych w nienawiści
i braku przebaczenia! Siostry, które opiekują się dziewczynami
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z trudnych rodzin, wieczorem kropią je wodą świeconą. Pomaga
to, gdyż się uspokajają i łatwiej jest im zasnąć.
4. Pielgrzymka rodzinna raz w roku dla wszystkich
Dorosły Izraelita raz w roku powinien przybyć do świątyni jerozolimskiej, oddać cześć Bogu. Jaki to będzie wspaniały rodzinny zwyczaj, raz w roku wybrać się do jakiegoś
sanktuarium i tam zawierzyć swoje życie. Pielgrzymka ma
charakter nadprzyrodzony i symboliczny. To cała nasza
rodzina staje przed Bogiem w świętym miejscu, by wspólnie
dziękować, przepraszać i prosić o dalsze błogosławieństwo.
Istnieją różne formy pielgrzymowania: piesze, rowerowe,
autokarowe, indywidualne. Jednak najgłębszy charakter
i wymiar najbardziej tradycyjny ma pielgrzymka piesza.
Warto tak ją zaplanować, by w niej wzięli udział wszyscy
członkowie rodziny. Może to być tradycja rodzinna, punkt
odniesienia w ich wspólnym życiu. W polskiej tradycji przyjęła się pielgrzymka do Matki Bożej na Jasną Górę. Warto
w niej wziąć udział. Polska jest ziemią sanktuariów maryjnych, a od niedawna również miejscem objawień Chrystusa.
Pielgrzymujmy więc również szlakiem św. Faustyny, tam,
gdzie mówił do niej Bóg, by w tych miejscach prosić o miłosierdzie dla rodzin. Są to Głogowiec, Świnice Warckie, Łódź,
Warszawa, Płock, Kraków, Wilno. Bóg obiecał, że przez wstawiennictwo św. Faustyny błogosławi w sposób szczególny
tym, za którymi ona prosi. Przecież jest ona obecna nadal
nie tylko w historii, lecz i rzeczywiście tam, gdzie doznała
Bożego Miłosierdzia, by rozdawać jego łaski.
5. Poznawanie Boga
Mogę kogoś kochać, jeśli go wcześniej poznałem. Tak jest
z Bogiem. Ludzie nie odpowiadają na Jego miłość, bo go nie
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znają. Dlatego tak ważne jest indywidualne lub wspólne czytanie Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego i innych
lektur duchowych.
Często wierni czytają jakieś opracowania i książki, zapominając o wymienionej powyżej hierarchii.
Bez poznawania Boga w Jego słowie, nie będzie rozwoju
duchowego. Czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego daje
solidne podstawy wiary, których często nam brakuje. Znamy
szczegóły, ale podstaw nie znamy. Trzeba to zmienić, by móc
powiedzieć tak, jak w słowach pieśni: „Ja wiem, w Kogo ja wierzę”. Dzienniczek św. Faustyny ma wyjątkowy charakter, gdyż
jest opisem kierownictwa duchowego świętej dokonanym
przez samego Jezusa Chrystusa i Maryję. Poza tym jest opisem
rzeczywistości niewidzialnej dla nas, kiedy św. Faustyna opisuje niebo, czyściec, piekło. Ważna jest rola ojca rodziny, który
wprowadza dzieci w dojrzałą wiarę i wraz z nimi prowadzi
żonę do spotkania z Bogiem. On jest pierwszym odpowiedzialnym za duchowe bezpieczeństwo rodziny.
Wskazania do modlitwy słowem Bożym w Piśmie Świętym.
1.	Ważny jest szacunek do Pisma Świętego. Zanim je podniosę, powinienem mieć świadomość, że biorę na ręce
Chrystusa. Powinienem więc ucałować tę Świętą Księgę
Życia i zrobić znak krzyża, który otwiera dla mnie
mądrość Bożą, uwielbić Boga krótką modlitwą.
2.	Jeśli czytam słowo Boże, jest to już modlitwa, bo słucham
tego, co mówi do mnie Bóg.
3.	Przed modlitwą słowem Bożym powinienem poprosić Matką Bożą o pomoc. To Ona przyjęła Słowo do
końca i najlepiej ze wszystkich ludzi odpowiedziała na
nie w swoim fiat. Potrzebna jest również modlitwa do
Ducha Świętego!
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4.	Czytać trzeba powoli najlepiej kilka razy: rozumem
i sercem.
5.	Trzeba poznać symbolikę biblijną, tło historyczne, różne
tłumaczenia…
6.	Zaangażować swoją wyobraźnię i stać się świadkiem
wydarzeń z czytanej Ewangelii, towarzyszyć danym
bohaterom.
7.	Czytam kilka razy dany fragment i wybieram jedno zdanie lub parę słów, które mnie jakoś poruszyły. Zastanawiam się nad nimi. Powtarzam je często np.: trzy razy
w ciągu dnia. Pozwalam, by słowo Boże wsiąknęło we
mnie jak życiodajna woda w ziemię i przemieniło moje
życie oraz zaowocowało.
8.	Czytam fragment Pisma Świętego i zastanawiam się: nad
ogólnym przekazem; próbuję odczytać, co Bóg mówi do
mnie w konkretach życia; jak to słowo mam wprowadzić
w życie.
Tak samo mogę rozważać słowa Jezusa Chrystusa, które
zapisała św. Faustyna w Dzienniczku.
Zadania:

1.	Będę błogosławił osoby z mojej rodziny i z czcią przyjmował błogosławieństwo.
2.	Umieszczę w domu obraz Bożego Miłosierdzia.
3.	Zaplanuję wspólną pielgrzymkę rodzinną do sanktuarium.
Temat uzupełniający do rozważań w grupie: modlitwa słowem Bożym.

Sierpień

4. Rodzenie miłości – czwarty etap
Miłosierdzie jest kwiatem miłości (Dz. 651). Zadaniem twoim jest zdobywać mi dusze modlitwą i ofiarą
(Dz. 1690).
Święta Faustyna dawała
miłość, wokół siebie przez
modlitwę i ofiarę, czyli przez
umieranie dla siebie, a rodzenie dla innych w konkretnych
czynach, słowach, modlitwach.
Ofiara to słowo dzisiaj tak nieatrakcyjne. Ono stało się drugim imieniem świętej. Do zaparcia siebie samej wzywał ją
Jezus, pytając: czym jest hostia – ofiara, a więc…? Ile okazji do
dawania siebie w darze mamy w rodzinie, a więc co? Kto kocha
swoje życie, straci je, a kto straci je z miłości do Boga i drugiego
człowieka, wygra je i żyć będzie na wieki w radości.
1.	Jałmużna, post, modlitwa – wcielanie Bożego Miłosierdzia w życie
a) Jałmużna w rodzinie – miłosierdzie w czynie
Nasza rodzina może być domem miłosierdzia dla innych
nie tylko przez modlitwę, ale również poprzez jałmużnę.
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Oto fragment responsorium, który znajduje się w Liturgii godzin
(z soboty drugiego tygodnia Wielkiego Postu): „Jałmużna uwalnia
od śmierci. Ona oczyszcza z każdego grzechu. Jałmużna uwalnia.
Woda gasi płonący ogień, a grzechy gładzi jałmużna”. Dzieląc się
z tymi, którym brakuje pieniędzy, tym co mamy, jakimkolwiek
dobrem materialnym, zyskujemy wolność: wolność od lęków,
że nam zabraknie pieniędzy. Przedziwne, że dając, zyskujemy
to, czego się pozbawiamy. Stawiając Boga i dobro bliźniego na
pierwszym miejscu, otrzymujemy również radość z rozszerzania miłości w świecie przez konkretne dobro, które uczyniliśmy.
Jałmużna oczyszcza z grzechu samowystarczalności i ludzkich
zabezpieczeń, ćwiczy w nas ufność w Boże Miłosierdzie, w to,
że Bóg da nam to, czego trzeba na każdy dzień. Jeśli rodzina
myśli tylko o swoich potrzebach i nie potrafi się dzielić z innymi
dobrem materialnym, to jest dowód snobizmu i izolacji od innych
współbraci i sióstr, którzy czekają na pomoc. Jeśli nie potrafisz się
podzielić z głodnym swoim chlebem, doświadczysz jarzma na
twoim sercu. Serce ma założone kajdany egoizmu. Z nich może
wyzwolić właśnie jałmużna. Dobrze wiedziała o tym św. Faustyna, kiedy jeszcze jako dziecko przebierała się za żebraka, by
zbierać pieniądze dla ubogich. Jak można żyć w luksusie, wiedząc, że inni cierpią biedę. Często spotykamy na ulicach tych,
co udają biednych, ci najbardziej potrzebujący są ukryci. Nasza
miłość bezinteresowna ma ich odkryć i usunąć wszelkie braki.
Jałmużna jako ogołocenie z dóbr materialnych ma głęboki charakter duchowy, jest podobieństwem do Jezusa z X stacji drogi
krzyżowej. Jezus dał wszystko, co miał, niczego sobie nie pozostawił. Dajmy coś innym z miłości. Okryjmy biedę materialną
innych na tyle, na ile potrafimy, a świadectwo nasze będzie światłem łaski Bożej dla naszych rodzin. Często ludzie zastanawiają
się i pytają, dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich próśb, czemu nie
odpowiada na wołanie. Prorok Izajasz pokazuje prawdziwy kie49

runek: „Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać. Dzielić swój
chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego,
którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków” (Iz 58, 6-7). Jeśli to zrobisz, twój dom będzie domem miłosierdzia, miejscem schronienia dla wielu. Wyzwolisz się z lęku
troski o sprawy materialne. Twój dom będzie domem miłości
prawdziwej i uśmiech będzie na twoim obliczu. To my mamy
być żywymi ikonami Jezusa dla ludzi przez miłość i miłosierdzie
(por. Dz. 1446). Nasza świętość objawiająca się w pomocy innym
będzie tego dowodem!
b) Jałmużna ducha – modlitwa za zmarłych z rodziny
Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jak bardzo jest potrzebna
modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące. To nasi krewni czekają na naszą jałmużnę ducha (modlitwy wynagradzające za
ich grzechy). Wielu świętych opisywało czyściec jako miejsce bardzo wielkiego cierpienia, gdzie oczyszczają się dusze
i osiągają świętość. Oto opis św. Faustyny. „Zapytałam się
Pana Jezusa: Za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział
mi Jezus, że da mi znać, za kogo mam się modlić. Ujrzałam
Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili
znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem,
a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się
bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy
im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały
mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę.
I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla
nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę
Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję
«Gwiazdą Morza». Ona im przynosi ochłodę. Chciałam wię50

cej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak
do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego.
[Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: «Miłosierdzie moje nie chce, ale sprawiedliwość każe». Od tej chwili
ściślej obcuję z duszami cierpiącymi” (Dz. 20).
Naszym zadaniem jest więc niesienie pomocy tym, którzy
już sobie nie mogą pomóc. Wielkim uczynkiem miłosierdzia
jest modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące. Jezus mówił do
św. Faustyny: „gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowywała za nie jałmużnę ducha” (Dz. 1226). Współczesny
człowiek lituje się nad żabami, które przechodzą przez jezdnię,
a jest obojętny na cierpienie najbliższych. Bóg daje nam możliwości niesienia ulgi cierpiącym w czyśćcu. Tak pisze o tym
Maria Simma, do której przychodzą dusze zmarłych.
„Jest to tak ważne, aby wykorzystywać ogromną moc,
jaką posiada każdy z nas w swoich rękach, aby wyzwalać
i nieść ulgę tym cierpiącym duszom. Na przykład – nigdy nie
przyszłoby nam do głowy nie pomóc dziecku, które spadło
z drzewa i potwornie się połamało – oczywiście zrobilibyśmy wszystko dla niego. Podobnie powinniśmy przejąć się
tymi duszami, które oczekują wszystkiego od nas, gdyż są
całkowicie zależne od najmniejszej z naszych ofiar, od najmniejszej z naszych modlitw”.
Kościół daje nam największy dar – możliwość uzyskania
odpustu zupełnego, czyli wprowadzenia danej duszy do nieba.
By zrozumieć to zagadnienie, podaję kilka definicji:
Czyściec
,,Czyściec to znaczy stan oczyszczenia, stan, w którym
dusze przygotowane do zbawienia, do szczęścia wiecznego,
oczyszczają się jeszcze, żeby dojrzeć do ostatecznego spotkania
z Bogiem” (Jan Paweł II).
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Czym są odpusty?
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za
grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców
odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych, Indulgentiarum
doctrina 1 (Paweł VI).
Skarbiec Kościoła
Kościół udziela odpustów ze swego skarbca. Ten skarbiec to
zasługi Chrystusa, Matki Bożej i świętych, ze względu na nie
Kościół prosi Boga o całkowite lub częściowe usunięcie kary
doczesnej za grzechy ludziom, którzy przebywają na ziemi lub
w czyśćcu.
Odpust zupełny
Powoduje on całkowite darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy w sakramencie
spowiedzi.
Odpust cząstkowy
Powoduje on częściowe darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już w odniesieniu do winy w sakramencie spowiedzi. Odpusty można zyskiwać każdego dnia
zarówno dla siebie, przez co możemy uniknąć kary czyśćcowej, jak i dla dusz zmarłych, które teraz cierpią w czyśćcu,
dzięki czemu skraca się ich oczyszczanie przed pełnym zjednoczeniem z Bogiem.
Popełniając grzech, zaciągamy winę oraz karę doczesną
lub karę wieczną.
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Winy odpuszcza nam Bóg poprzez sakrament pokuty
i pojednania (spowiedź).
Kara doczesna
Karą doczesną są pozostające w nas negatywne skutki grzechu, które wymagają oczyszczenia. Może się ono dokonać już
tu na ziemi przez spełnienie pokuty nadanej przez spowiednika, a także dobre uczynki, modlitwę, jałmużnę, trudy życia,
cierpienia, wyrzeczenia i posty lub po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem.
Od kary doczesnej uwalnia nas także Bóg przez łaskę
odpustu.
Kara wieczna
Jest ona skutkiem grzechu ciężkiego, przez który zamykamy
sobie dostęp do życia wiecznego w niebie oraz pozbawiamy
się pełnej jedności z Bogiem i Kościołem, czyli tracimy stan
łaski uświęcającej i nie możemy przyjąć Komunii Świętej.
Od kary wiecznej uwalnia nas Bóg w sakramencie spowiedzi, ale pozostaje wtedy jeszcze kara doczesna, którą należy
odpokutować.
Aby każdego dnia uzyskać odpust zupełny należy spełnić
następujące warunki:
1. Być w stanie łaski uświęcającej, czyli być bez grzechu
ciężkiego (śmiertelnego).
2. Być wolnym od przywiązania do grzechu – nawet
powszedniego – tzn. nie chcieć grzeszyć, wyrzec się jakiegokolwiek grzechu i uczynić mocne postanowienie, by żadnego
grzechu w przyszłości nie popełnić.
3. Przyjąć Komunię Świętą.
4)	Pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego –
dowolną modlitwą (nie trzeba znać tych intencji).
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5) Spełnić jeden z następujących warunków:
a) Czytać Pismo Święte z czcią należną słowu Bożemu
przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną i traktować to czytanie
jako lekturę duchową. Kto nie może czytać osobiście,
wystarczy gdy słucha czytającego nawet przez środki
audiowizualne.
b) Nawiedzić i adorować Najświętszy Sakrament przez
przynajmniej pół godziny.
c) O
 dmówić różaniec w kościele lub kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, w stowarzyszeniu
wiernych, zwłaszcza, gdy wielu modli się w jakimś
szlachetnym celu. Wystarczy odmówić ustnie jedną
z części różańca, ale należy odmówić ją całą, bez przerwania. Z modlitwą ustną należy połączyć rozważanie
tajemnic różańcowych.
d) O
 dmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy przed Najświętszym Sakramentem
wystawionym publicznie lub przechowywanym
w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby
lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale
odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością,
także zyskuje odpust zupełny.
e) O
 dprawić drogę krzyżową – przed stacjami zatwierdzonymi przez Kościół – w połączeniu z rozważaniem
męki i śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do
stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego.
f) W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie zyskać
odpust zupełny (tylko dla zmarłych), za nawiedzenie
cmentarza z równoczesną modlitwą w intencji zmarłych (może być myślna).
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• W wypadku niespełnienia któregoś z opisanych wymogów odpust będzie cząstkowy.
• Aby uzyskać odpust należy mieć intencję uzyskania go,
czyli chcieć go uzyskać.
• Odpust zupełny, w przeciwieństwie do odpustu cząstkowego, można uzyskać tylko jeden raz dziennie.
Penitencjaria Apostolska w 1999 roku opublikowała wykaz
ponad 70 odpustów zupełnych i cząstkowych. Pełną ich listę
ze szczegółowymi wyjaśnieniami można znaleźć m.in. na:
• http://www.katecheza.info/zycie/odpusty.html
O czyśćcu i odpustach możemy też przeczytać w podanej
niżej literaturze:
• Katechizm Kościoła Katolickiego
• Breviarium fidei
• „L`Osservatore Romano” 2(220) 2000
• M. Pastuszko, Odpusty
• Św. Katarzyna z Genui, Traktat o czyśćcu
• M. Simma, Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi
• S. Maria od Krzyża, Rękopis z czyśćca
Wypraszajmy więc Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu
cierpiących z powodu słów, które wyrażają duchową pustkę
i wynagradzajmy w ten sposób Bożej sprawiedliwości.
Post w rodzinie – miłosierdzie w słowie
Jaki post w rodzinie byłby najlepszy? Od niepotrzebnych
słów. To najbardziej potrzebny post w naszych wspólnotach.
Ile słów jest wypowiedzianych za dużo, ile nieszczęść przez
nie się dzieje? Ileż samobójstw młodych ludzi z powodu
słów, wyrażają duchową pustkę. Ileż żartów kosztem drugiego człowieka i jego dobrego imienia. Zabawa i naigrywanie ze słabszych przypomina scenę skazania Jezusa na
śmierć. Asceza języka jest czymś podstawowym. Doskona55

łość człowieka można poznać po mowie. Jeśli mówisz dużo
słów, to daleki jesteś od doskonałości życia wewnętrznego.
Asceza języka prowadzi do umiłowania milczenia, a ono do
kontemplacji Boga. To już św. Jakub pisze katechezę o grzechach języka.
„Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może bracia moi!” (Jb 3, 10). Apostoł określa
mianem męża doskonałego tego, który nie grzeszy mową. Tu
jest pole walki o świętość w rodzinie. Jak często nie zdajemy
sobie z tego sprawy. W sytuacjach trwania kogoś w grzechu śmiertelnym warto podjąć w jego intencji post o chlebie
i wodzie, łącząc się z męką Jezusa Chrystusa.
• Modlitwa w rodzinie – miłosierdzie w trosce o duszę
Wyróżnia się w rodzinie trzy rodzaje modlitwy: indywidualną, małżeńską (mąż i żona) i rodzinną (cała rodzina).
Nie może zabraknąć żadnej z nich. Inaczej nie będzie prawidłowego rozwoju duchowego. To dzięki modlitwie rozeznajemy wolę Boga i wspólnie przed Nim oddajemy cześć
i należne Mu pierwsze miejsce w rodzinie, aby ustrzegł ją
przed zamętem i chaosem. Muszą to uznać wszyscy członkowie rodziny. Ważna jest pamięć o sobie nawzajem, duchowe
towarzyszenie, kiedy fizyczna obecność jest niemożliwa.
Warto często odprawiać w rodzinie nowennę do Bożego
Miłosierdzia (zob. Dz. 1210-1230). O jej skuteczności przekonałem się wiele razy. Można też jako przebłaganie za grzechy
wspólnie odprawiać drogę krzyżową: ustawić w widocznym
miejscu krzyż i klękać przed nim po wymienieniu kolejnej
stacji. Jest to polecenie Jezusa, określające godzinę Bożego
Miłosierdzia. Ważne jest czytanie w rodzinie słowa Życia
– Pismo Święte – i wcielanie go w naszą codzienność. Jest
to budowanie na skale.
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• Rodzina jednym ciałem
Jeśli choruje jedna osoba w rodzinie to cała rodzina zaczyna
odczuwać cierpienie. Jeśli jedna osoba nawraca się i zmienia
swoje życie, to cała rodzina zaczyna zdrowieć. Rodzina to
jeden organizm stanowiący jedno ciało. Jeśli jedna cześć jego
choruje, to cały organizm cierpi.
Jeśli chcesz, by w twojej rodzinie się coś zmieniło, to zmień
siebie. Może tego dokonać tylko Bóg przez twoją z Nim
współpracę. Możesz się stać świadkiem Zmartwychwstania. Lecz najpierw musisz umrzeć dla siebie dla jakichkolwiek oczekiwań ze strony rodziny i przekreślić całkowicie
swoje ,,ja” dla ,,ty”. To „ty” oznacza Boga i Jego wolę, konkretną osobę z twojej rodziny. Czasem ktoś z niej może cię
upokarzać i zadawać cierpienie. Bądź cierpliwy, nie od razu
następuje przemiana. Przerwać trzeba łańcuch zła, np: mąż
wraca z pracy zdenerwowany, bo szef go upomniał, a potem
on upokarza żonę, ona krzyczy na dzieci i tak w kółko. Jeśli
w rodzinie znajdzie się jeden świadek Bożego Miłosierdzia
powstanie łańcuch miłosierdzia. Wytrzymanie naporu zła
i ofiarowanie dobroci łączy się z męczeństwem. Tylko Bóg
może dać taką moc, gdy będziemy wytrwale w modlitwie
odwoływać się do Jego Miłosierdzia tak, jak tego uczył Jezus
św. Faustynę. Tylko dzięki całkowitemu wyrzeczeniu się
siebie przez każdego z nas, nasza rodzina stanie się domem
miłosierdzia. Miejscem do którego chce się wracać i gdzie
każdy czuje się kochanym. Miejscem z którego miłość i miłosierdzie promieniuje na innych.
• P rzykazania Bożego Miłosierdzia do zastosowania w rodzinie
W dniach 19-21 marca 2009 roku odbyły się w Łagiewnikach
rekolekcje czcicieli Bożego Miłosierdzia.
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Na zakończenie drogi krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej na samym szczycie góry zostało zawarte przymierze
z Bogiem. Odnosiło ono się do Bożego Miłosierdzia. Każdy
z uczestników podjął wtedy swego rodzaju misję czynienia
miłosierdzia w rodzinie. Zadanie zostało określone przez
przykazanie, jakie ktoś otrzymał. Zostały one ułożone spontanicznie, odzwierciedlają ducha Ewangelii i objawień św. Faustyny. Są one następujące:
– Nie wypominaj w słowach zła, które ktoś popełnił
w rodzinie (nie narzekaj)
Krytykanctwo w rodzinie jest powszechne. Nic ono nie daje,
lecz pogarsza jeszcze sytuację. Jeśli trzeba powiedzieć prawdę
i oczyścić się z kłamstwa grzechu, należy to zrobić, lecz często
w rozmowach rozważa się raczej czyjeś zło. Czasem wynika
to z pychy (ja jestem sprawiedliwy i mam prawo do ocenienia
innych i wydawania wyroków). Mówienie o tym, co komuś
się nie udało, staje się rozważaniem zła, jego kontemplacją
i zaciemnianiem własnego życia, pozbawianiem się pokoju
i światła miłości, zatruwaniem środowiska, w którym żyjemy.
Można coś stwierdzić, ale po to, by w tej intencji się modlić
i pomóc komuś zmienić sposób postępowania. Wypominanie
zła jest przekreślaniem drugiego człowieka w oczach innych
i kradzieżą dobrego imienia oraz uniemożliwianiem nawrócenia tej osoby. W rodzinach nawet jakieś błahe rzeczy potrafi się
wypominać aż do śmierci.
–S
 taraj się widzieć dobro, a nie zło w osobach stanowiących twoją rodzinę (spojrzenie miłosierdzia)
Nie ma człowieka, który jest tylko zły. W każdym z nas jest
dobro. Trzeba tylko umieć je zauważyć i docenić. W filmie
Pręgi bohaterem był ojciec, który bardzo krytycznie oceniał
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swego syna. Ciągle robił mu wyrzuty. Raz go pochwalił, kiedy
ten, chcąc się przed nim schować, zawisł pod sufitem w kuchni,
rozkładając ręce i nogi na sąsiednie ściany w pokoju. Ojcu się
spodobało, że jego syn ma takie umiejętności i go pochwalił.
Później, syn został wspinaczem wysokogórskim. Docenić to, co
komuś się udało, jest daniem mu siły zrozumienia swojej wartości, czynieniem tego świata lepszym. Jak wielu w rodzinie
czeka na dobre słowo, które wynika ze spojrzenia z miłością
na drugiego? Uczmy się tego od Jezusa.
–M
 yśl o tym, co możesz dać z siebie, a nie otrzymać od
innych (nie oczekuj)
Awantury i kłótnie powstają często z powodu naszych pretensji wobec innych, a te rodzą się z naszego zapatrzenia w siebie. Jeśli Bóg będzie dla ciebie wszystkim, wszystko będziesz
miał u Niego. Kiedy przestaniesz oczekiwać nawet tego, co ci się
słusznie należy, staniesz się wolny od pretensji do rodziny. Jeśli
usuniesz w sobie żal, np. do ojca, że nie jest taki, jak powinien
być i przyjmiesz go takiego, jakim jest, nie próbując go zmieniać, zobaczysz, że wasze relacje się zmienią, bo w nich będzie
miłosierdzie. Masz prawo od niego oczekiwać, lecz pomyśl, co
możesz mu dać z siebie, a nie co on ma dać tobie. Wiąże się to
z pewnego rodzaju rezygnacją z własnego ja, ale to daje Życie.
Wkrótce nie będzie się o co kłócić. Nie próbuj zmieniać na siłę,
lecz wejdź w świat tej osoby, z którą nie możesz się dogadać,
przebacz jej i ofiaruj w czynach swoją miłość. Człowiek może
tego nie docenić, lecz Bóg wynagrodzi ci twoją bezinteresowność stokrotnie. Nie szukaj miłości, lecz ją dawaj, a szybko do
ciebie powróci. Mówi o tym modlitwa św. Franciszka: ,,Spraw,
abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie
tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości,
co kochać, albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, otrzymu59

jemy wybaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. W tym działaniu przemieniającym nasze wspólne życie jest jedna zasada: trzeba być
cierpliwym. Nie od razu będzie widać efekty, lecz jeśli masz
wiarę w moc Bożego Miłosierdzia, wkrótce je zobaczysz.
– Błogosław, a nie przeklinaj (przebaczaj)
„Błogosławcie, a nie złorzeczcie” – są to słowa św. Pawła.
Błogosławieństwa i przekleństwa mają moc sprawczą. W rodzinach tyle jest smutku i zła, bo mało jest błogosławieństwa.
Jeśli rodzice błogosławiliby dzieci, to mogliby o wiele łatwiej
je wychować. Błogosławieństwo jest udzieleniem komuś
duchowego daru. Jest zwycięstwem miłości. Jeśli na kogoś
jesteś obrażony, błogosław go w sercu, a powróci przyjaźń
i zgoda. Przekleństwo nic nie da. Kiedy wraca do domu mąż,
który się upił, nie przeklinaj go. Módl się do Boga, by wyciągnął go z tego bagna. Nie walcz z człowiekiem, lecz ze złem
osobowym, które go niszczy.
–Ufaj wszechmocy Bożego Miłosierdzia mimo wszelkich
przeciwności (nie trać nadziei)
Jest to złota zasada. Jeśli doświadczysz różnych trudności
w życiu rodzinnym – ufaj Bogu. Ufaj Bogu, a nie zostaniesz
zawstydzony, przywołuj wszechmocy Miłosierdzia Bożego.
Do niego się odwołuj. A jeśli to, o co prosisz jest zgodne z wolą
Boga, zostaniesz wysłuchany. Boże Miłosierdzie to najlepsza
polisa ubezpieczeniowa na tym świecie, najkrótsza i obejmująca życie przyszłe. Dlatego mów jak najczęściej w życiu,
a może nieustannie, kiedy ci trudno: „Jezu, ufam Tobie”. Jeśli
chcesz w życiu swojej rodziny widzieć cuda, to ufaj wszechmocy Bożego Miłosierdzia. Jeśli chcesz żyć w pokoju Chrystusa, to ufaj Jemu, a zostaniesz wyzwolony z lęku.
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– Zapomnij zło i dawaj szansę zacząć od nowa (obdarz
zaufaniem)
Nie wracaj do złej przeszłości w życiu swoim i innych. Żona
Lota, kiedy obejrzała się do tyłu, zamieniła się w słup soli. Bóg
mówi do ciebie: nie oglądaj się wstecz, lecz stwarzaj lepsze
,,teraz”. Uczmy się od św. Pawła, który naucza, ,,miłość nie
pamięta złego” (1 Kor 13, 5).
Jeśli ktoś stracił nadzieję w to, że może się zmienić, nie
utwierdzaj go w tym, lecz obdaruj zaufaniem. W ten sposób
pobudzisz go pracy nad sobą. Jeśli ty nie wierzysz w przemianę człowieka na lepsze, to wiedz, że Bóg cały czas w to wierzy. Zapominajmy zło, jeśli ktoś za nie przeprosił, to dawajmy
mu szansę zacząć od nowa, tak jak Jezus dawał ją tym, których
spotkał na swej drodze. Kto pierwszy wyciąga rękę do zgody,
jest mądrzejszy. Codziennie modlimy się: „odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Pamiętaj,
miłość przychodzi przez pokorę. Bóg wybacza ci twoje grzechy, ty wybaczaj je innym.
–Z
 anurzaj swoją rodzinę w Bożym Miłosierdziu, korzystając z pięciu form kultu Bożego Miłosierdzia (odszukaj tych, którzy potrzebują twojej pomocy)
To oznacza modlitwę przed obrazem Bożego Miłosierdzia, wprowadzanie do Serca Jezusa tych wszystkich, którzy
się od Niego oddalają, żebranie dla nich odkupieńczej łaski
u stóp Jezusa Miłosiernego, uruchamianie Bożego Miłosierdzia przez koronkę do Bożego Miłosierdzia, przez którą Jezus
chce dać nam wszystko, co dla naszych bliskich jest potrzebne.
W godzinie Bożego Miłosierdzia wykorzystaj czas łaski.
Wymieniaj po imieniu tych, których Jezus chce zdobyć dla
swej miłości. Mów o łaskach związanych ze świętem Bożego
Miłosierdzia. Bądź świadkiem Bożego Miłosierdzia w rodzinie.
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Twoim zadaniem jest również dotrzeć do tych, którzy są pogrążeni w grzechu, by przekazać im orędzie Bożego Miłosierdzia
i swoim przykładem pokazać jak żyć.
Zadania:

1.	Postaram się realizować jedno z przykazań miłosierdzia
w życiu rodziny.
2.	Zawierzę osobiście rodzinę, siebie, dom Bożemu Miłosierdziu.

Temat uzupełniający do rozważań w grupie: Przymierze
Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem w Piśmie Świętym
a sakrament małżeństwa.

Tygodniowy program nawiedzenia
obrazu Bożego Miłosierdzia w domach
7 dni stworzenia rodziny przez Boże Miłosierdzie
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! (Rdz 1, 3)
Nawiedzenie obrazu Bożego Miłosierdzia w danej rodzinie
powinno być historycznym wydarzeniem, przemienieniem
duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary. Otwarciem
nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Przyjęciem
Jezusa Miłosiernego, który przychodzi w tej ikonie, ażeby
wskrzeszać miłość i udzielać przebaczenia. Jezus powinien
w tym czasie stać się nie tylko gościem, ale Panem tego domu
i rodziny. Obecność tego obrazu jest czasem uwielbienia
Bożego Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wieki.
Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi
do modlącej się rodziny jak do uczniów w Wieczerniku z darem oczekiwanego pokoju i jedności.
Wskazania ogólne: Program ten jest propozycją, można go
zmieniać, dostosowując odpowiednio do możliwości rodziny.
Jeśli w domu jest tylko jedna osoba, która pragnie, by zawierzyć
jej całą rodzinę, dokonywany jest obrzęd zawierzenia i zawarcia przymierza z Bożym Miłosierdziem. Przy zdecydowanym
sprzeciwie rodziny nawiedzenie obrazu Bożego Miłosierdzia
staje się niemożliwe. Wtedy ta osoba indywidualnie modli się
w domu, zawierzając rodzinę Bożemu Miłosierdziu. Tę uroczystość może poprzedzać jako przygotowanie nowenna do
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Bożego Miłosierdzia. Może być odmawiana wspólnie przez
rodzinę w domu, a także w parafii przed Najświętszym Sakramentem przez pozostałych wiernych. Powinna być wyznaczona jedna osoba prowadząca, najlepiej gdyby to był kapłan.
Jeśli go nie ma, to funkcję tę może przejąć ojciec rodziny lub
osoba do tego wcześniej przygotowana w parafii. Całe spotkanie rodziny na modlitwie powinno mieć charakter uroczysty i zakończyć się skromną agapą. Po zawierzeniu rodziny
Bożemu Miłosierdziu w domu, na honorowym miejscu, na stałe
powinien zostać umieszczony obraz z Jezusem Miłosiernym.
Obrzęd zawierzenia rodziny Bożemu Miłosierdziu stanowią:
modlitwa wstępna, akt pokuty, modlitwa prośby, modlitwa
przebłagania za grzechy, wzajemne pojednanie, odnowienie
przymierza małżeńskiego, zawierzenie Bożemu Miłosierdziu
i zawarcie przymierza Boga z daną rodziną, umieszczenie
obrazu, modlitwa dziękczynna, błogosławieństwo kapłańskie, agapa. Trzeba przede wszystkim pamiętać przed tym
obrazem o osobistej rozmowie z Bogiem jako Ojcem pełnym
miłosierdzia, a zarazem najdroższym przyjacielem w Duchu
Świętym.
Dzień pierwszy – poniedziałek
Dzień – rachunku sumienia (modlitwa wstępna, rachunek sumienia, akt pokuty, modlitwa za zmarłych, adoracja
obrazu w milczeniu + pieśni).
1. Pieśń: Jezu, ufam Tobie, Modlitwa wstępna – prośba o pomoc
Ducha Świętego (Hymn do Ducha Świętego) i Matki Bożej Miłosierdzia (Witaj Królowo). Modlitwa do św. Faustyny o jej obecność przez cały czas nawiedzenia domu przez obraz Bożego
Miłosierdzia. Krótkie dziękczynienie za jego obecność.
2. Czytanie wybranych fragmentów Dzienniczka św. Faustyny (Dz. 36, 65, 162, 377, 703, 1343).
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3. Rachunek sumienia w milczeniu lub przez czytanie pytań
na głos. Polecany jest rachunek sumienia względem uchybień
wobec przykazania miłości, dziesięciu przykazań, ośmiu błogosławieństw, myśli, mowy, uczynków i zaniedbania, siedmiu
przykazań Bożego Miłosierdzia w rodzinie.
4. Akt pokuty: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową,
uczynkiem i zaniedbaniem:
Wierni bijąc się w piersi, mówią:
Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Dalej mówią:
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
P: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
W: Amen.
Albo
P: Zmiłuj się nad nami, Panie.
W: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
P: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W: I daj nam swoje zbawienie.
P: Niech się zmiłuje – jak wyżej.
W. Amen.
5. Modlitwa za zmarłych: Ważne by już pierwszego dnia przed
obrazem polecić Bożemu Miłosierdziu zmarłych z rodziny. Jest
to sięgnięcie w historię rodziny. Prosząc o przebaczenie ich grzechów u Boga, prośmy i o to, byśmy sami wybaczyli im wszelkie
urazy z przeszłości. Można tego dnia postarać się uzyskać odpust
zupełny dla duszy w czyśćcu cierpiącej. Forma modlitwy w domu
jest dowolna, może to być koronka do Bożego Miłosierdzia.
6. Adoracja obrazu w milczeniu + pieśni.
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Dzień drugi – wtorek
Dzień pojednania (dzień sakramentu pojednania i pokuty
+ modlitwa przebłagania za grzechy rodziny i pojednanie).
Do modlitwy wspólnej w rodzinie przystępujemy po spowiedzi w parafii.
1. Czytanie wybranych fragmentów Dzienniczka św. Faustyny (Dz. 163, 1158, 1293, 1332, 1485, 1488, 1489, 1656).
2. Odprawienie drogi krzyżowej w intencji przeproszenia
Boga za grzechy rodziny, można je wypowiedzieć głośno.
W tym przebłaganiu zawarte są wszystkie grzechy, które
zostały popełnione czyli pokoleniowe.
3. Modlitwa na przebłaganie gniewu Bożego (koronka do
Miłosierdzia Bożego).
4. Pojednanie:
Modlitwa Pańska, przekazanie znaku pokoju (moment na
wzajemne przeproszenie siebie i okazanie wybaczenia przez
uścisk dłoni lub pocałunek…). Jeśli ktoś z rodziny jest nieobecny
podczas tego obrzędu, należy zobowiązać się wewnętrznie
do przeproszenia tej osoby lub wybaczenia jej w najbliższym
czasie. Przebaczyć należy również samemu sobie niedociągnięcia. Wzajemne pojednanie powinno się odbywać w atmosferze życzliwości. Mogą być też przeprowadzone rozmowy,
które wyjaśnią pewne problemy rodzinne i zakończą się
pojednaniem.
5. Adoracja obrazu w milczeniu + pieśni.
Dzień trzeci – środa
Dzień modlitwy w różnych potrzebach rodzinnych (modlitwa uwielbienia Bożego Miłosierdzia, modlitwa prośby,
adoracja obrazu w milczeniu + pieśni).
1. Czytanie wybranych fragmentów Dzienniczka św. Faustyny: (Dz. 548, 474, 570, 927, 1474, 1722).
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2. Modlitwą uwielbienia może być Litania do Bożego
Miłosierdzia.
3. Modlitwa prośby może być spontaniczna lub według
podanego schematu.
Wstęp: Boże, Ojcze, bogaty we wszelką łaskę, ufamy we
wszechmoc Twego miłosierdzia i jako dzieci Twoje ośmielamy
Ciebie prosić o to, co potrzebne dla naszej rodziny.
Rozwinięcie:
a) za papieża i biskupów;
b) za naszą Ojczyznę, Polskę, by była wierna woli Boga
i wypełniła misje zawartą w orędziu Bożego Miłosierdzia i o nowych świętych dla niej;
c) p owierzenie Bożemu Miłosierdziu zmarłych
z rodziny;
d) z a tych, którzy znajdują się w trudnościach
życiowych;
e) niewierzących, żyjących w grzechach śmiertelnych,
nałogach itp.;
f) za obecnych na tej modlitwie o łaskę wierności Bogu
(należy wymieniać imiennie wszystkich z rodziny, prosząc o konkretne dary dla nich).
Poszczególne prośby kończy się słowami: „Jezu, ufam Tobie”.
Modlitwa końcowa:
Boże Ojcze zaufaliśmy Tobie i nie będziemy zawstydzeni
przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez
wszystkie wieki wieków.
4. Litania do św. Józefa i zawierzenie mu wszystkich spraw
rodzinnych.
5. Adoracja obrazu w milczeniu + pieśni + czytanie Dzienniczka św. Faustyny.
68

Dzień czwarty – czwartek
Dzień odnowienia przymierza małżeńskiego (uwielbienie
Bożego Miłosierdzia, odnowienie przymierza małżeńskiego,
adoracja obrazu w milczeniu + pieśni).
1. Pieśń: Jezu, ufam Tobie + uwielbienie Bożego Miłosierdzia
hymnem Hostio Święta (Dz. 356-357).
2. Odnowienie przymierza małżeńskiego według rytuału
w obecności kapłana i najbliższej rodziny, przypomnienie
przyrzeczeń małżeńskich.
3. Adoracja obrazu w milczeniu + pieśni + czytanie Dzienniczka św. Faustyny
4. Śpiew lub recytacja Hymnu o miłości św. Pawła (1 Kor 13,
1-13).
5. Błogosławieństwo kapłana dla całej rodziny.
Jeśli w domu jest niepełna rodzina – brak ojca lub matki,
albo mieszka osoba samotna, wtedy można czas modlitwy
poświecić na przeczytanie fragmentów Pisma Świętego i czuwanie z Jezusem w Ogrójcu, a także modlić się za zatwardziałych grzeszników.
1. Uwielbienie Bożego Miłosierdzia hymnem Hostio Święta
(Dz. 356-357).
2. Przeczytanie fragmentów Pisma Świętego:
a) u
 stanowienie Eucharystii, Ewangelia św. Łukasza 22,
19-20.
b) nowe przykazanie, Ewangelia św. Jana 13, 31-35.
c) Sąd Ostateczny, Ewangelia św. Mateusza 25, 31-46.
3. Odpowiedź na pytanie Jezusa wypowiedziane do św. Piotra: Czy kochasz mnie? (w milczeniu lub na głos).
Refleksja, co mogę uczynić, by pomóc braciom i siostrom
cierpiącym biedę duchową i materialną.
4. Śpiew lub recytacja Hymnu o miłości św. Pawła (1 Kor 13,
1-13).
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5. Przeczytanie fragmentów Pisma Świętego dotyczących
modlitwy Jezusa w Ogrójcu + pieśni.
Dzień piąty – piątek
Dzień zawarcia przymierza z Bożym Miłosierdziem
(uwielbienie Bożego Miłosierdzia, akt zawierzenia rodziny
i domu przed obrazem Bożego Miłosierdzia).
1. Koronka do Bożego Miłosierdzia + pieśń: Jezu, ufam Tobie.
2. Akt zawierzenia rodziny Bożemu Miłosierdziu: Jezu, Ty
wiesz jak Ciebie potrzebuje moja rodzina. Jako jej przedstawiciel proszę o przebaczenie wszelkich niewierności wobec
Twojej miłości: brak wspólnej modlitwy w mojej rodzinie i za
to, że nie zawsze wypełniamy Twoją wolę zawartą w przykazaniach i Ewangelii oraz tak często myślimy po ludzku, a nie
po Bożemu. Wybacz, że bardziej ufamy sobie, a naszą nadzieję
pokładamy często tylko w tym, co stanowi materialne zabezpieczenie. Panie Jezu, Ty bądź opiekunem naszej rodziny. Tylko
Tobie chcemy ufać. Ty jesteś naszą pomocą na jutrzejszy dzień.
Ty jesteś naszą skałą, na której chcemy budować nasz dom.
Wierzymy, że tylko Ty i Twoje miłosierdzie jest naszą nadzieją
i siłą. Niech promienie miłosierdzia z Twojego Serca uzdrowią
nasze rodzinne relacje. Pomóż nam wybaczać sobie nawzajem.
Dotknij swoją miłością to, co w nas jest chore i zranione grzechem. Spraw, abyśmy sobie nawzajem okazywali miłosierdzie
czynem, słowem i modlitwą. Zamykam w Twym Sercu całą
moją rodzinę. Chroń nas przed duchem nieczystym i jego podstępnymi myślami, które powodują lęk i zdradę. Uwielbiamy
Ciebie i chcemy oddać cześć Twojemu miłosierdziu. Broń nas
jako swej chwały, jak nam to obiecałeś. Jezu, ufam Tobie; Jezu,
ufam Tobie; Jezu, ufam Tobie. Amen (chwila milczenia).
3. Akt zawierzenia domu Bożemu Miłosierdziu: Jezu Chryste, zapraszamy Cię do naszego domu. Bądź w nim najważ70

niejszą Osobą. Tobie w tej wspólnocie rodzinnej chcemy służyć i Ciebie czcić. Weź ten dom w całkowite swoje posiadanie
rozpal w nim ognisko Bożego Miłosierdzia. Panie Jezu, bądź
pośrodku nas, jak wtedy gdy przyszedłeś do Wieczernika do
wylęknionych swych uczniów. Przyjdź z darem pokoju, którego tak potrzebujemy. Ześlij w tym domu – swojej własności –
Ducha Świętego w mocy wzajemnego przebaczenia. Pozostań
w nim w znaku obrazu Bożego Miłosierdzia. Niech ten dom
będzie uświęcony Twoją obecnością. Niech promienie Twojego
miłosierdzia nieustannie go przenikają, zasilając naszą miłość
nową mocą. Niech Twe miłosierdzie przejdzie przez ten dom
również na inne rodziny. Uczyń z naszych rodzin wieczerniki
trzeciego tysiąclecia. Jezu, ufam Tobie. Amen.
4. Obrzęd zawarcia przymierza z Bożym Miłosierdziem.
Modlitwa, by to przymierze i jego warunki były wypisane
w sercach domowników. Przeczytanie fragmentu tekstu z proroka Jeremiasza: „Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy
zawrę z domem Izraela i domem judzkim nowe przymierze (...).
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu
(...) a o grzechach ich nie będę już wspominał” (Jr 31, 31-34).
Przeczytanie obietnic dla czcicieli Bożego Miłosierdzia.
1. Nie doznają przerażenia w godzinie śmierci, lecz będą
napełnieni pokojem (por. Dz. 1540) i (por. Dz. 1520).
2. Dusze ich jaśnieć będą szczególnym światłem w Królestwie Niebieskim (por. Dz. 1224).
3. Żadna nie dostanie się do ognia piekielnego
(por. Dz. 1224)
4. Będą żywym odbiciem litościwego Serca Jezusa
(por. Dz. 1224)
5. Każdej broni Jezus jako swej chwały przed nieprzyjaciółmi ich (por. Dz. 48).
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6. Napełni ich ogromem łaski (por. Dz. 1074).
7. Będą promieniować łaską Bożą na inne dusze (por. Dz.
1074).
Wypowiedzenie warunków, do których się zobowiązuję.
1. Chcę od tej chwili bezgranicznie ufać, mój Boże, we
wszechmoc Twego miłosierdzia.
2. Oddaję ci siebie i moje puste ręce. Wiem, że wszystko, co
we mnie jest dobre, to twoja łaska. Oddaję Ci to, co jest moją
własnością, czyli moją nędzę.
3. Proszę Cię, Jezu, uczyń ze mnie świadka Bożego Miłosierdzia w mojej rodzinie i tam, gdzie mnie poślesz. Jezu, ufam
Tobie, że mnie doprowadzisz do świętości i wypełnienia tego,
co przed Tobą wypowiedziałem.
Chcę objawiać Twe miłosierdzie przez czyn, słowo i modlitwę oraz praktykowanie wszystkich i uczenie innych form
kultu Bożego Miłosierdzia. Twemu miłosierdziu pragnę oddać
cześć. Przeczytanie przykazań miłosierdzia do życia w rodzinie. Prowadzący przydziela jedno przykazanie do realizacji w życiu. (Kładzie rękę na prawym ramieniu domownika
i czyta przykazanie, które danej osobie przypadło).
4. Umieszczenie na stałe obrazu Bożego Miłosierdzia we
własnym domu. (Obraz ten jest znakiem przymierza, jakie rodzina
zawarła z Bożym Miłosierdziem. Przed nim co miesiąc powinno
być wspólne oddanie się Bogu pod opiekę aktem zawierzenia
i raz w roku odnowienie przymierza zawartego z Bożym Miłosierdziem. Bóg dał obietnice dla czcicieli Bożego Miłosierdzia,
naszym zobowiązaniem jest ufność wobec Boga i jego miłości oraz
świadczenie tego doznanego od Niego miłosierdzia, a pomocą są
przykazania miłosierdzia do zastosowania w rodzinie).
5. Modlitwa: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu x 3, modlitwa dziękczynna i uwielbienia Bożego Miłosierdzia – litania.
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6. Błogosławieństwo dla całej rodziny i domu dokonane
przez ojca rodziny (błogosławieństwo może być wypowiedziane własnymi słowami).
Dzień szósty – sobota
Dzień spotkania wspólnoty czcicieli Bożego Miłosierdzia
w domu (dzień ten jest poświecony Matce Bożej Miłosierdzia i odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, i przyjęciu
misji św. Faustyny).
Intencja główna o rozwój apostolstwa orędzia Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo Matki Bożej – Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji – oraz o świadczenie Bożego Miłosierdzia w rodzinie przez czyn, słowo i modlitwę.
1. Godzina 15.00 modlitwa w godzinie Bożego Miłosierdzia,
forma dowolna, może być koronka do Bożego Miłosierdzia.
2. Różaniec święty, tajemnice światła.
3. Litania do Matki Bożej Miłosierdzia.
4. Witaj Królowo.
5. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (i odnowienie
świadomości, że ten sakrament jest powołaniem do współudziału w mesjańskiej misji Chrystusa Najwyższego Proroka,
Kapłana, Króla).
6. Uroczyste podjęcie misji św. Faustyny przez rodzinę.
Przyjęcie z rąk kapłana Dzienniczka św. Faustyny (kapłan
mówi: „przyjmij orędzie Bożego Miłosierdzia” i odpowiedź
członka rodziny: „Boże Wszechmogący, pomóż mi kontynuować misję św. Faustyny”. Każda osoba z rodziny czyni to
indywidualnie. Modlitwa o pełnienie uczynków miłosierdzia
(Dz. 163).
7. Błogosławieństwo kapłana dla wszystkich zgromadzonych.
8. Agapa.
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Dzień siódmy – niedziela
Dzień spotkania z rodziną i sąsiadami (jest to dzień
dziękczynienia za nawiedzenie domu przez obraz Bożego
Miłosierdzia). Można zaprosić do domu krewnych, znajomych, sąsiadów lub przeżyć go w najbliższym gronie
domowników.
1. Modlitwa poranna. Śpiew: Chrystus zmartwychwstan jest
(wszystkie zwrotki) + przeczytanie fragmentu Pisma Świętego
o tym, jak Jezus przyszedł do apostołów w Wieczerniku (J 20,
19-23). Rozważanie tego tekstu i kontemplacja obrazu Bożego
Miłosierdzia.
2. Wspólne uczestnictwo rodziny na Mszy Świętej.
3. Uroczyste śniadanie.
4. Przeczytanie zobowiązań zawartego przymierza z Bożym
Miłosierdziem przez ojca rodziny w imieniu wszystkich.
Chcę od tej chwili bezgranicznie ufać, mój Boże, we wszechmoc Twego miłosierdzia. Oddaję ci siebie i moje puste ręce.
Wiem, że wszystko, co we mnie jest dobre, to Twoja łaska.
Proszę Cię, Jezu, uczyń ze mnie świadka Bożego Miłosierdzia w mojej rodzinie i tam gdzie mnie poślesz. Jezu, ufam
Tobie, że mnie doprowadzisz do świętości i wypełnienia tego,
co przed Tobą wypowiedziałem. Chcę objawiać Twe miłosierdzie przez czyn, słowo i modlitwę oraz praktykowanie
wszystkich form kultu Bożego Miłosierdzia. Twemu miłosierdziu pragnę oddać cześć.
Przeczytanie przykazań miłosierdzia odnoszących się do
życia w rodzinie.
5. Osobiste ofiarowanie się Bożemu Miłosierdziu.
6. Śpiew lub recytacja Te Deum.
7. Można do modlitwy zaprosić sąsiadów na przykład w godzinie Bożego Miłosierdzia.
8. Wieczorem obraz jest przekazany następnej rodzinie.
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A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było, bardzo dobre
(Rdz 1, 31).
Przykazania Bożego Miłosierdzia do zastosowania
w rodzinie.
1. Nie wypominaj w słowach zła, które ktoś popełnił w rodzinie (nie narzekaj).
2. Staraj się widzieć dobro, a nie zło w osobach stanowiących twoją rodzinę (spojrzenie miłosierdzia).
3. Myśl o tym, co możesz dać z siebie, a nie otrzymać od
innych (nie oczekuj).
4. Błogosław, a nie przeklinaj (przebaczaj).
5. Ufaj wszechmocy Bożego Miłosierdzia mimo wszelkich
przeciwności (nie trać nadziei).
6. Zapomnij zło i dawaj szansę zacząć od nowa (obdarz
zaufaniem).
7. Zanurzaj swoją rodzinę w Bożym Miłosierdziu przez
5 form kultu Bożego Miłosierdzia (odszukaj tych, którzy
potrzebują twojej pomocy).
Nie trzeba wyjeżdżać na dalekie rekolekcje, przeprowadź
je we własnym domu i parafii. Pozwól Bożemu Miłosierdziu
działać w tobie, rodzinie i twoim domu. Jezus Miłosierny
chce przyjść do Ciebie.

Modlitewny niezbędnik w rodzinie
Modlitwy różne
Fundament stanowią akty strzeliste:
Jezu, ufam Tobie.
Beze mnie nic uczynić nie możecie.
Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Jezu, przemień mnie w siebie, abym stał się Twoim
miłosierdziem.
Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom,
i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego.
Amen.
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie.
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Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.
Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na
początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Hymn do Ducha Świętego
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O najmilszy z gości,
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Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
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A Słowo Ciałem się stało.
I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
K: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać
w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim, wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez
mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali
doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy
i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy;
do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo!
Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało
i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym
sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam
Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia
ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś
Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie
i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna
i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wier80

nych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Różaniec święty
Na początku znak krzyża, (1 raz) Wierzę w Boga... (1 raz)
Ojcze nasz... (3 razy) Zdrowaś Maryjo... (1 raz) Chwała Ojcu...
Wybranie tajemnicy różańcowej oraz jej rozważanie,
potem odmówić (1 raz) Ojcze nasz... (10 razy) Zdrowaś
Maryjo... (1 raz) Chwała Ojcu... powtarza się tak pięć razy,
zmieniając rozważane tajemnice różańcowe.
Tajemnice radosne: (poniedziałek i sobota) Zwiastowanie
Maryi, iż jest matką Syna Bożego. Nawiedzenie Świętej
Elżbiety. Narodzenie Pana Jezusa. Ofiarowanie Jezusa
w świątyni. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych
w świątyni.
Tajemnice światła: (czwartek) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie. Głoszenie
królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Przemienienie na górze Tabor. Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnice bolesne: (wtorek i piątek) Modlitwa Pana Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu). Biczowanie Pana Jezusa.
Ukoronowanie koroną z cierni. Dźwiganie krzyża przez
Pana Jezusa. Śmierć na krzyżu.
Tajemnice chwalebne: (środa i niedziela) Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Zesłanie
Ducha Świętego. Wniebowzięcie Maryi. Ukoronowanie
Maryi na Królową nieba i ziemi.
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Litania do Matki Bożej Miłosierdzia
Kyrie eleison, Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, 			
zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Matko pięknej miłości, 			
módl się za nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego Miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających,
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego, usłysz nasze
błagania,
Matko Jednorodzonego Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący,
szczególny dar Miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam,
zmiłowanie Boże,
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Przez zwiastowanie wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji
uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej
domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia
na pokolenie,
Przez narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie
i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako
zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie
miecza boleści,
Przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie
w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach
Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem
nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia
zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą
ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z apostołami w Wieczerniku
dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę wniebowzięcia, która nieustannie owocuje
dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść
nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj
nas, Panie.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
K: Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W: Aby Bóg okazał nam swoje miłosierdzie.
Módlmy się: Boże, w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś
Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia – przebacz nasze grzechy, ulecz
słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach
doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas
też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw
oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy, stając się solą tej
ziemi i światłem świata, mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, 			
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, 				
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
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zmiłuj się nad nami

módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść
nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj
nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
Ustanowił go panem domu swego.
I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki
Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć
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jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Bożego Miłosierdzia
Obraz Miłosierdzia Bożego
Kontemplacja obrazu Miłosierdzia Bożego jest czymś podstawowym i stałym. Przemienia ona każdego, kto patrzy na
Zmartwychwstałego, który przychodzi z orędziem pokoju.
Patrząc na Jezusa, powinniśmy stawać się podobnymi do
Niego nade wszystko w Jego miłości przebaczającej. Ten obraz
zachęca nas do zaufania Bogu.
Modlitwa w godzinie Miłosierdzia
Siła apostolstwa wynika z modlitwy, dlatego godzina 15.00
– godzina łaski – jest źródłem siły dla każdego, kto wchodzi na
szlak kontynuacji misji św. Faustyny. Moment śmierci Jezusa
jest możliwością czerpania Jego Ducha i łaski przebaczenia dla
siebie i innych, chwilą ratowania grzeszników. Ten czas jednoczy wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego pod Krzyżem
naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym czasie Jezus polecał
odprawić drogę krzyżową, a jeśli ktoś nie ma wtedy czasu wolnego, to należy uwielbić jego Serce lub przez moment zanurzyć się w Jego Męce.
Modlitwa na uśmierzenie gniewu Bożego
Jest to tzw. koronka do Miłosierdzia Bożego. Modląc się nią,
powinniśmy błagać Boga Ojca o miłosierdzie dla świata przez
ofiarę Jego Syna Jezusa Chrystusa. Tą modlitwą każdy powinien się modlić przynajmniej raz dziennie.
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Droga krzyżowa
Stacja I – Boże, ile niepotrzebnych słów i oskarżeń. Przecież
mamy wypowiadać słowa, które będą stwarzać dobro. A jednak, jak często wypowiadamy słowa, które zabijają nas. Przepraszamy za wszelkie niepotrzebne słowa wypowiedziane bez
miłości.
Stacja II – Boże, jeśli nie wezmę krzyża, którym są moje
obowiązki rodzinne, nie będę mógł być Twoim uczniem. Krzyż
jest miejscem umierania i rodzenia się mnie jako nowego człowieka. Przyjmij cierpienie, którego doświadczasz, bo przez nie
możesz wyjednać komuś z rodziny łaskę zbawienia.
Stacja III – Boże, co jest moim pierwszym upadkiem? Chyba
brak modlitwy. Najpierw mojej osobistej, potem rodzinnej. Od
tego zaczyna się ruina całego domu.
Stacja IV – Boże, spotkanie z Maryją jest uzdrowieńcze,
dodaje siły. Matka Boża przychodzi z ratunkiem, kiedy rodziny
przeżywają kryzys. Przyjmij Jej pomocną dłoń i odmawiaj
święty różaniec.
Stacja V – Boże, mogę być Szymonem z Cyreny. Jeśli zdobędę
się na heroizm i oprócz wypełniania swoich zadań w domu będę
pomagał innym w ich trudach życia. Jeśli przejmę się troską
o mój umiłowany święty Kościół katolicki. Jeśli będę towarzyszył chorym i samotnym. Szymon był przymuszony, lecz ja…
Stacja VI – Boże, św. Weronika otarła Twoje oblicze. I ja
mogą to czynić. Tak jak ona trzeba, abym nie wstydził się
Jezusa i swojej wiary w Niego. Nie bój się, chociaż możesz być
wyśmiana, nazwana dewotką. Znajdź czas na adorację Najświętszego Sakramentu, a przyniesiesz ulgę w cierpieniach
Zbawicielowi.
Stacja VII –Boże, drugi upadek. Co jest nim teraz? Brak
wspólnej obecności rodziny na Mszy Świętej w niedzielę. Ci,
co zmuszają do pracy w tym dniu, zabierają rodzicom czas dla
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ich dzieci i Boga z domu. Nie ulegaj również lenistwu, bo może
właśnie przez nie rodziny najczęściej tracą życie Boże. Tracą
pokarm miłości – Serce Jezusa – bo go nie poznały.
Stacja VIII – Boże, Ty, który szedłeś na Golgotę, nie ominąłeś płaczących kobiet. Błogosławiłeś je. Wynagradzałeś za grzechy ich dzieci, chciałeś je podnieść na duchu. Jak bardzo nasze
rodziny potrzebują twojego błogosławieństwa, ażeby mogły się
ostać mimo potopu bezbożnictwa. Błogosławmy, a nigdy nie
przeklinajmy, kiedy nas prześladują we własnym domu.
Stacja IX – Boże, trzeci upadek, szukanie pocieszenia tam,
gdzie go nie ma. Nałogi jak chwasty rozrosły się w polskich
rodzinach. Powstały nawet nowsze rodzaje. Już nie tylko
alkohol, narkotyki, pornografia, lecz telewizja, internet oraz
materializm.
Stacja X – Boże, odarty z szat wołasz, wszystko dałem
wam z Siebie. Dajcie mi chociaż jeden procent waszej miłości. Zdrada mimo zawartego sakramentu małżeństwa staje
się tak powszechna. Jednak każda z nich jest odarciem z szat
Jezusa. Ile okazji do tego grzechu, chociażby przez spojrzenie
na reklamy w miastach, gdzie kobieta staje się… Pytam się, czy
ktoś protestuje przy zabijaniu ludzkiej godności?!!!
Stacja XI – Boże, przybicie do krzyża to niszczenie miejsc
pracy dla ojców i matek. Rodzina ukrzyżowana przez niemożność godnego życia i wychowania dzieci. Wyzysk, brak
pomocy, brak sprawiedliwości społecznej to współczesne
gwoździe przybicia rodziny do krzyża.
Stacja XII – Boże, śmierć na krzyżu jest brakiem przebaczenia
i pojednania. Nienawiść, gniew, zazdrość, chęć odwetu jest ciemnością domu rodzinnego. Tylko Boże Miłosierdzie jest w takiej
sytuacji ratunkiem. Nie ludzkie miłosierdzie, lecz Boskie.
Stacja XIII – Boże, zdjęcie z krzyża w ramiona Matki. Polskie rodziny, które są tak potwornie zdeformowane przez dzia88

łania złego ducha, mogą otrzymać zdrowie w ramionach Matki
Bożej. Dlatego każda rodzina powinna chociaż raz w roku pielgrzymować do sanktuarium maryjnego. Tam jest pocieszenie
i wskrzeszenie.
Stacja XIV – Boże, złożenie do grobu, perspektywę szczęścia rodzinnego chce się ograniczyć tylko do: przyjemności cielesnych, kariery, fortuny Jest to autentyczne złożenie rodziny
do grobu. Pozbawienie jej życia duchowego jest morderstwem.
Duszą rodziny jest modlitwa, gdy jej zabraknie, następuje
zgon. Tak jak dusza oddziela się od ciała, tak rodzina bez Boga
umiera. Brak nadprzyrodzonej nadziei jest zatoczeniem kamienia w miejscu pochówku.
Tylko ten, kto ufa Bogu, a nie sobie, będzie świadkiem
Zmartwychwstania.
Modlitwa o łaskę pełnienia uczynków miłosierdzia
(Dz. 163)
Ile razy pierś ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, tyle
tysięcy razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje, o Trójco
Przenajświętsza.
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 do tego, o 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, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała
się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle
i jęki bliźnich.
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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,
na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze
śpieszyła 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 odmówiła serca swego. 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.
Koronka do Bożego Miłosierdzia (Dz. 474-478)
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)
Na początku:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na
przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się
nad nami i nad całym światem (3 razy).
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O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój
miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie (3 razy).
Modlitwa o nawrócenie grzeszników (Dz. 186-187)
Powiedział mi dziś Jezus: – pragnę, abyś głębiej poznała
moją miłość, jaką pała moje Serce ku duszom, a zrozumiesz
to, kiedy będziesz rozważać moją Mękę. Wzywaj mojego
miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. Kiedy
odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitewka ta
jest następująca:
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako
zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.
Akt osobistego zawierzenia Bożemu Miłosierdziu
Jezu Miłosierny, broń mnie przed moimi nieprzyjaciółmi.
Przemień mnie w Siebie. Moje serce, wola, rozum, ciało niech
uwielbia nieustannie Twoje nieskończone miłosierdzie. Pomóż
mi dać o nim świadectwo. Jezu, ufam Tobie.
Akt zawierzenia rodziny Bożemu Miłosierdziu
Jezu, Ty wiesz, jak Ciebie potrzebuje moja rodzina. Jako jej
przedstawiciel proszę o przebaczenie wszelkich niewierności
wobec Twojej miłości: brak wspólnej modlitwy w mojej rodzinie
i za to , że nie zawsze wypełniamy Twoją wolę zawartą w przykazaniach i Ewangelii oraz tak często myślimy po ludzku, a nie
po Bożemu. Wybacz, że bardziej ufamy sobie, a nasza nadzieja
często jest tylko w tym, co stanowi materialne zabezpieczenie.
Panie Jezu, Ty bądź opiekunem naszej rodziny. Tylko Tobie
chcemy ufać. Ty jesteś naszą pomocą na jutrzejszy dzień. Ty
jesteś naszą skałą, na której chcemy budować nasz dom. Wierzymy, że tylko Ty i Twoje miłosierdzie jest naszą nadzieją
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i siłą. Niech promienie miłosierdzia z Twojego Serca uzdrowią
nasze rodzinne relacje. Pomóż nam wybaczać sobie nawzajem.
Dotknij swoją miłością to, co w nas jest chore i zranione grzechem. Spraw abyśmy sobie nawzajem okazywali miłosierdzie
czynem, słowem i modlitwą. Zamykam w Twym Sercu całą
moją rodzinę. Chroń nas przed duchem nieczystym i jego podstępnymi myślami, które powodują lęk i zdradę. Uwielbiamy
Ciebie i chcemy oddać cześć Twojemu miłosierdziu. Broń nas
jako swej chwały, jak nam to obiecałeś. Jezu, ufam Tobie; Jezu,
ufam Tobie; Jezu, ufam Tobie. Amen.
Akt zawierzenia domu Bożemu Miłosierdziu
Jezu Chryste, zapraszamy Cię do naszego domu. Bądź w nim
najważniejszą Osobą. Tobie w tej wspólnocie rodzinnej chcemy
służyć i Ciebie czcić. Weź ten dom w całkowite swoje posiadanie i rozpal w nim ognisko Bożego Miłosierdzia. Panie Jezu,
bądź pośrodku nas tak jak wtedy, gdy przyszedłeś do wylęknionych uczniów w Wieczerniku. Przyjdź z darem pokoju, którego tak potrzebujemy. Ześlij w tym domu – swojej własności
– Ducha Świętego z mocą wzajemnego przebaczenia. Pozostań
w nim w znaku obrazu Bożego Miłosierdzia. Niech ten dom
będzie uświęcony Twoją obecnością. Niech promienie Twojego
miłosierdzia nieustannie go przenikają, zasilając naszą miłość
nową mocą. Niech Twe miłosierdzie przejdzie przez ten dom
również na inne rodziny. Uczyń z naszych rodzin wieczerniki
trzeciego tysiąclecia. Jezu, ufam Tobie. Amen.
Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego
(Dz. 1210-1230)
Nowennę tę kazał Pan Jezus zapisać św. Faustynie w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed świętem Miłosierdzia Bożego, począwszy od Wielkiego Piątku. Można
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ją odprawiać nieustannie nie tylko przed świętem 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 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, 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
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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 Miłosierdzia Bożego.
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.
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 Miłosierdzia Bożego.
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
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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.
Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.
♦ 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).
♦ Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Dzień czwarty: Dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa.
Dziś sprowadź mi dusze 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 nie znają; niechaj promienie Twej łaski
oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
Niech światło Twej miłości,
Oświeci dusz ciemności,
Spraw, aby Cię dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.
♦ Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze
pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte
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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 Miłosierdzia Bożego.
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. Jezu
najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz
światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca 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.
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.
♦ 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 Miłosierdzia Bożego.
Dzień szósty: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci.
Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych
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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 swego 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).
♦ Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Dzień siódmy: Dusze szczególnie czczące i wysławiające
miłosierdzie Jezusa. Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie moje, i zanurz je w miło97

sierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem
mojego litościwego Serca. Dusze 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
miłosierdzie moje – ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie
w śmierci godzinie, jako swej chwały (Dz. 1224-1225).
♦ Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe. Dziś sprowadź mi dusze,
które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miło98

sierdzia 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.
♦ 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 Miłosierdzia Bożego.
Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe. 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,
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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.
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, 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 Miłosierdzia Bożego.
Litania do Bożego Miłosierdzia (Dz. 949-950)
Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie
się ufająca.
Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki
czy anielski – ufam Tobie.
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Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały – ufam
Tobie.
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca
Jezusowego – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii Świętej – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego – ufam
Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego – ufam
Tobie.
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa
Chrystusa – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie – ufam
Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci
godzinie – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie
życia – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych – ufam Tobie.
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Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla
świętych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach
Bożych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy – ufam
Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela – ufam
Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu – ufam
Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, koronuje wszystko, co jest i co istnieć
będzie – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, [w którym] wszyscy jesteśmy zanurzeni
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla dusz udręczonych
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie, pokoju pośród trwogi
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych
– ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei – ufam
Tobie.
O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy w chwilach
ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką
ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością
i miłosierdziem samym.
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Modlitwa uwielbienia Najświętszego Sakramentu
(Dz. 356-357)
Hostio Święta, w której zawarty jest testament Miłosierdzia
Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Hostio Święta, w której zawarte jest Ciało i Krew Pana
Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam,
a szczególnie ku biednym grzesznikom.
Hostio Święta, w której jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom.
Hostio Święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca,
Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym
grzesznikom.
Hostio Święta, w której zawarta jest nieskończona cena
miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników.
Hostio Święta, w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie
dla biednych grzeszników.
Hostio Święta, w której zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści
nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Hostio Święta, w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie
niemoce nasze, płynące z nieskończonego miłosierdzia jako
z krynicy dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.
Hostio Święta, w której zawarta jest łączność pomiędzy
Bogiem a nami, przez nieskończone miłosierdzie dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników.
Hostio Święta, w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.
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Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz
wewnętrznych i zewnętrznych.
Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci
godzinie.
Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń
i zwątpienia toni.
Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad.
Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię.
Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu,
w którym nas nikt nie zrozumie.
Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego.
Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia
naszych nadziei i usiłowań.
Hostio Święta, nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy ciężkości przechodzić będą
siły moje, gdy ujrzę wysiłki swoje bezskuteczne.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy burze miotają mym sercem,
a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy serce moje drżeć będzie
i śmiertelny pot zrosi nam czoło.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięże się
przeciw mnie i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy wzrok mój gasnąć będzie
na wszystko, co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy
światy nieznane.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy prace moje będą przechodzić
siły moje, a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy spełnienie cnoty trudnym
mi się wyda i natura buntować się będzie.
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Hostio Święta, ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyjacielskie
wymierzone przeciw mnie będą.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy trudy i wysiłki potępione
przez ludzi będą.
Hostio Święta, ufam Tobie, gdy zabrzmią sądy Twoje nade
mną, wtenczas ufam morzu miłosierdzia Twego.
Trójco Przenajświętsza, ufam w nieskończone miłosierdzie
Twoje. Bóg jest Ojcem moim, a więc ja, dziecię Jego mam wszelkie prawo do Jego Boskiego Serca, a im ciemność większa, tym
ufność nasza powinna być zupełniejsza.
Modlitwa o pokorę i apostolstwo
Wyrzekam się wszelkiego ludzkiego uznania i ludzkiej
chwały, by wszystko, co Bóg czyni przeze mnie, było ukryte,
chyba że zażąda ujawnienia tego. Moim zadaniem jest włączenie się w misję św. Faustyny, która jest przygotowaniem
świata na powtórne przyjście Zbawiciela. Mam podjąć wszelkie wysiłki, aby to orędzie, przekazane jej od Boga, dotarło do
każdego człowieka. Zdobywać dusze mam modlitwą i ofiarą
ducha, póki trwa czas przebaczenia, Jego wielkiego miłosierdzia. Amen.

Błogosławieństwa
Treść błogosławieństwa może być wypowiedziana spontanicznie jako prośba do Boga. Te formuły błogosławieństw
mogą służyć jako pomoc.
Błogosławieństwo dla rodziny
Jezu Miłosierny, żebrzemy twej przebaczającej miłości
dla tej rodziny. Prosimy najpierw dla niej o dar jedności,
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byś im udzielił miłości silniejszej od wszelkich urazów
i krzywd. Amen.
Jezu Miłosierny, błagamy za tych z tej rodziny, którzy stracili wiarę, by zrozumieli, że Ty ich kochasz miłością największą. Amen.
Jezu Miłosierny, ufamy Tobie, że podniesiesz upadłych
z tej rodziny na skutek grzechu, mocą Twojego Ducha i sprawisz, że będą wszyscy razem przed Tobą w Twoim królestwie. Niech promienie miłosierdzia przenikną ten dom i serca
wszystkich jego mieszkańców oraz strzegą przed wszelkim
złem na wieki. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn,
i Duch Święty. (błogosławieństwa udziela kapłan).
Błogosławieństwo w rocznicę małżeństwa (z mszału)
Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu. W. Amen.
Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i , ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.
W. Amen.
Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością,
aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.
W. Amen.
Was wszystkich tutaj zgromadzonych, niechaj błogosławi
Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen (błogosławieństwa udziela kapłan).
Błogosławieństwo o wzrost wiary, nadziei i miłości
Boże spraw, by ci bracia i siostry odkryli Twoją obecność,
uwierzyli twoim słowom i wypełnili je. Amen.
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Daj im również wielką bezgraniczną ufność, bo sam czynisz
się od niej zależnym. Amen.
Ożyw w nich swoją Miłość . Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn,
i Duch Święty (błogosławieństwa udziela kapłan).
Błogosławieństwo apostolstwa
Jezu, Ty powiedziałeś: „jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was
posyłam, weźmijcie Ducha Świętego”, udziel im darów Ducha
Świętego, których potrzebują. Amen.
Spraw, by mieli świadomość, że Ty ich posyłasz ze swoim
miłosierdziem do każdego człowieka. Amen.
Spraw, by trwali w Twoim pokoju i byli świadkami Twego
zmartwychwstania tam, gdzie ich poślesz. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn,
i Duch Święty (błogosławieństwa udziela kapłan).
Błogosławieństwo rodziców dla dzieci
Młodszym dzieciom można udzielić błogosławieństwa
w łóżeczku, starsze dzieci klękają.
Ojciec: Najlepszy nasz Ojcze, od którego pochodzi wszelkie
ojcostwo na niebie i ziemi, który uczyniłeś nas uczestnikami
swego aktu stwórczego, spraw, prosimy, niech spłynie na te
nasze dzieci Twoje błogosławieństwo i Twoja łaska i niech
dojdą do pełnego rozwoju fizycznego i duchowego, i wielbią
Cię zawsze. Amen.
Matka: Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, który znasz troski
i niepokoje wszystkich matek na ziemi, otaczaj nasze dzieci
swoją miłością i błogosławieństwem, niech wzrastają w mądrości, w latach i Twojej łasce. W. Amen (bp Józef Wysocki, Rytuał
rodzinny).
Lub
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Ojciec: Jezu Miłosierny, strzeż mojego/jej syna/córki przed
wszelkim złem, bądź dla niego/niej prawdą, drogą, życiem.
Udziel mu/jej potrzebnych darów Ducha Świętego. + Amen.
Matka: Jezu, niech to moje dziecko oddaje ci cześć w Duchu
i Prawdzie i uwielbi Twoje miłosierdzie. + Amen.
Lub
Ojciec: Boże Ojcze, strzeż moje dziecko przed wszelkimi
zasadzkami złego ducha, niech zawsze będzie pod Twoją
opieką i nigdy Ciebie nie opuści. + Amen.
Matka: Maryjo, zawsze Dziewico, otocz płaszczem swej
opieki to dziecko. Zawierzam je Twojemu Niepokalanemu
Sercu. + Amen.
Formuła błogosławieństwa indywidualnego dla przechodzących trudności w wierze
Błogosławieństwo można udzielać krzyżem.
Jezu Chryste przez Twoje święte Imię, rany zadane podczas
męki krzyżowej, pokornie proszę Boga Ojca, uwolnij N. od
działania złego ducha. +
Umocnij jego/jej wolę i rozum, by zerwał/ła z grzechem
i przyjął/ła Twoje przebaczenie. +
Boże Ojcze okaż nad N. swoją wszechmoc miłosierdzia
i przygarnij jego/ją jako swoje dziecko do Siebie, aby na wieki
było Twoją własnością. +
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na
początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Jezu, ufam Tobie; Jezu, ufam Tobie; Jezu, ufam Tobie.
Błogosławieństwo rodziców dla narzeczonych
Błogosławieństwo zazwyczaj odbywa się w domu rodzinnym panny młodej. Należy zatem odpowiednio wcześniej
przygotować wodę święconą, kropidło i krzyżyk. Przyszli
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państwo młodzi klęczą, rodzice podchodząc pojedynczo,
składają im życzenia, kropią wodą i dają do pocałowania
krzyż.
Do błogosławieństwa mogą przyłączyć się inne, ważne
dla nowożeńców osoby: rodzeństwo, dziadkowie lub
chrzestni, jednak zwyczaj udzielania przez rodziców błogosławieństwa przyszłym małżonkom jest coraz rzadziej
praktykowany. Niestety w dzisiejszych czasach młodzi
ludzie nie przywiązują już takiej wagi do zdania rodziców
na temat ich związku.
Kochana ..........................,
Przez wiele lat mieszkałaś z nami.
Dzisiaj staniesz u boku swego męża.
Przejmiesz troski o Wasz dom, o Wasze dzieci.
Bardzo pragnę, byś była szczęśliwą żoną i matką,
byś była wsparciem dla swego męża.
Kochane dzieci,
budujcie swe życie na mocnym fundamencie,
na wspólnej wzajemnej miłości,
wierności Bogu i jego przykazaniom.
Polecam Was Maryi – Matce Pięknej Miłości
i z serca Was błogosławię na nową drogę życia.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma.
Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.

Jan Paweł II
109

Błogosławieństwo domu
Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i 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.
Błogosławieństwo danej sytuacji życiowej
Boże niepojęty, błogosław tę sytuację życiową, której nie
rozumiem i jest dla mnie trudna, niech się w niej wypełni
Twoja wola. Błogosławię Ciebie we wszystkim. Dodaj mi
sił i daj radość, mój Dawco życia. + Amen.
Błogosławieństwo pokarmów przed posiłkiem
Panie Boże, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go
przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością,
przez Chrystusa naszego. Amen.
Modlitwa wstawiennicza za rodzinę
Panie Jezu, przez Twoje miłosierdzie pokornie proszę, uwolnij moją rodzinę od wszelkiej napaści złego ducha.
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca
Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
Broń ją przed wszelkim grzechem, ażeby zachowała świętość życia. Chroń przed wszelką chciwością pieniądza,
egoizmem, pychą, kłamstwem.
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca
Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
Daj nam jednomyślność oraz łaskę wzajemnego przebaczenia, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość.
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca
Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
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Uczyń nasz dom mieszkaniem swego miłosierdzia.
Jezu, ufam Tobie; Jezu, ufam Tobie; Jezu, ufam Tobie.
Amen.

Obrona przed demonami
1. Życie sakramentalne. Przygotowaniem do sakramentów
jest częsta modlitwa, ona umacnia wiarę i rozpala miłość, by
jak najgodniej przyjmować sakramenty święte – szczególnie
sakrament pojednania i Eucharystii. ,,Każdy, kto grzeszy, jest
niewolnikiem grzechu”. Sakrament pojednania uwalnia nas
spod wpływu osobowego zła i śmierci duchowej. ,,Ja jestem
Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba’’. Sakrament Eucharystii jest zamieszkaniem Boga w nas – komunią (zjednoczeniem osobowym). Działanie demonów polega na oddzieleniu nas od Boga. Te sakramenty są najpotężniejszą obroną,
gdyż przywracają jedność z Bogiem i w sposób bezpośredni
przyczyniają się do naszego ocalenia i jedności z drugim
człowiekiem.
2. Używanie wody święconej. Można ją nosić przy sobie.
Samemu się nią kropić lub inne osoby, lub miejsca, np. pokój
w którym przebywam i z wiarą czynić znak krzyża, wypowiadając ze świadomością i czcią Imię Boga Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
3. Wzywanie Imienia Jezus. Zaprasza się w ten sposób
Zbawiciela, by był obecny przy nas i wspierał swoją mocą.
Można wypowiadać krótkie akty strzeliste np.: Jezu ratuj;
Jezu, ufam Tobie; Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj
się nade mną… Można odmawiać litanię do Najświętszego
Imienia Jezus.
Imię Jezus oznacza ,,Bóg zbawia’’. Jest w tym imieniu moc
zbawcza, której potrzebujemy do obrony w czasie pokus.
111

4. Krzyż. Na drzewie krzyża Szatan został pokonany przez
Jezusa. Jest to znak również naszego zwycięstwa.
Posługując się nim, korzystamy z mocy odkupienia i uwolnienia spod panowania zła. Powinniśmy mieć krzyż drewniany.
Podczas pokus należy rozważać Mękę Jezusa Chrystusa,
modląc się, np: koronką do Bożego Miłosierdzia, odprawiać
drogę krzyżową, Tajemnicami Szczęścia. Ważny jest czas modlitwy – (modlitwy św. Brygidy), szczególnie warto się modlić
o godz. 15.00 tzw. (godzina Miłosierdzia).
5. Nabożeństwo do Matki Bożej:
• Szkaplerz karmelitański,
• Cudowny medalik Niepokalanego Poczęcia Maryi,
• Różaniec,
• Modlitwa Pod Twoją obronę,
• Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca,
• Akt ofiarowania się Matce Bożej.
Skuteczność wzywania Maryi w walce ze złymi duchami
jest ogromna i szczególnie zalecana.
6. Nabożeństwo do Michała Archanioła, Anioła Stróża,
zastępów anielskich, świętych.
Szczególnie poleca się modlitwę do św. Michała Archanioła.
7. Umartwienie – post. Potrzebna jest postawa wyrzeczenia
się wszelkich grzechów. Praca nad umiarkowaniem w jedzeniu
i piciu, czystością, poskramianiem lenistwa i innych grzechów
głównych i złych przyzwyczajeń.
8. Częste odnawianie przyrzeczeń chrzcielnych (wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary).
Wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu
i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa:
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci
Bożych?
– Wyrzekamy się. Wyrzekamy się każdego grzechu, który
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niszczy rodzinę ( można głośno lub w myślach wypowiedzieć
konkretne grzechy niszczące wspólnotę rodzinną, np: alkoholizm, narkomania, zazdrość, obojętność wobec siebie, żądza zysku
materialnego...).
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby
was grzech nie opanował?
– Wyrzekamy się.
Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą
grzechu?
– Wyrzekamy się.
Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi?
– Wierzymy.
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa...
– Wierzymy.
Czy wierzycie w Ducha Świętego...
– Wierzymy.
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym.
– Amen.

Modlitwy błagalne. Do prywatnego odmawiania
przez wiernych w zmaganiu z mocami ciemności
Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który (która) z powodu nadmiaru pokus stał (stała)
się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich
nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego (zagubioną), uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie
opuszczaj. Obym we wszystkim mógł (mogła) podobać się
Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby
mogli zamieszkać w domu i przywracasz pomyślność tym,
którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź
mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony
/uwolniona/ od jego natarczywości odzyskał /odzyskała/
pokój i wolność. Obym mógł /mogła/ Tobie służyć w spokoju
i wyznawać, że godne podziwu są Twoje dzieła, przez które
przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Boże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka
na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego
godność. Wejrzyj na mnie, Twojego sługę /służebnicę/, i usłysz
moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask
Twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł
/mogła/ Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za nas mękę na krzyżu i uwolnił
nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę
i mój ból. Skoro we chrzcie obdarzyłeś mnie nowym życiem,
oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem
światłości. Spraw, proszę, abym się nie pogrążył /nie pogrążyła/ w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał /trwała/
w blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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Wezwania do Przenajświętszej Trójcy
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Samemu Bogu
cześć i chwała.
Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym; chwalmy
i wywyższajmy Go na wieki.
Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy,
o błogosławiona Trójco.
Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało, o błogosławiona Trójco.
Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem, o błogosławiona Trójco.
Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Bóg wszechmogący,
który był, który jest i który ma przyjść.
Tobie cześć i panowanie, o błogosławiona Trójco, Tobie chwała
i moc na wieki wieków. Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie
dziękczynienie na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.
Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny, zmiłuj
się nad nami.
Wezwania do naszego Pana, Jezusa Chrystusa
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, Obrazie Ojca,
Jezu, odwieczna Mądrości,
Jezu, Odblasku wiecznego światła,
Jezu, Słowo życia,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, Boże i człowiecze,
Jezu, Najwyższy Kapłanie,
Jezu, Zwiastunie Królestwa Bożego,
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie,
Jezu, Chlebie życia,
Jezu, prawdziwy Krzewie winny,
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Jezu, Bracie ubogich,
Jezu, Przyjacielu grzeszników,
Jezu, Lekarzu ciała i duszy,
Jezu, Wybawienie uciśnionych,
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych,
Jezu, który na ten świat przyszedłeś,
Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez diabła,
Jezu, który zawisłeś na krzyżu,
Jezu, który za nas śmierć przyjąłeś,
Jezu, który spoczywałeś w grobie,
Jezu, który zstąpiłeś do otchłani,
Jezu, który powstałeś z martwych,
Jezu, który do nieba wstąpiłeś,
Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca,
Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
zmiłuj się nade mną.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez chrzest i post Twój święty,
Przez krzyż i mękę Twoją,
Przez Twoją śmierć i pogrzebanie,
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie,
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie,
Przez Zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale.
(Kiedy w wezwaniach jest wzmianka o Krzyżu, można się
przeżegnać.)
Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu,
wybaw mnie mocą Krzyża + i zmiłuj się nade mną.
Przez znak Krzyża + świętego wybaw nas, Boże nasz, od
naszych nieprzyjaciół.
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Przez Twój Krzyż + zbaw nas, Chryste Odkupicielu, który
umierając, pokonałeś naszą śmierć, a powstając z martwych,
przywróciłeś nam życie.
Twój Krzyż + wielbimy, o Panie, wspominamy Twoją chwalebną Mękę.
Zmiłuj się nam nami, któryś za nas cierpiał rany.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie, bo przez
swój Krzyż + świat odkupiłeś.
Wielbimy Krzyż + Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje
święte Zmartwychwstanie, bo przez drzewo Krzyża przyszła
radość dla całego świata.
Modlitwy i wezwania do Najświętszej Maryi Panny
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale
od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno
chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko
nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu
Synowi nas oddawaj. Amen.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico,
dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami.
Moja Matko, moja nadziejo.
Bogurodzico, Dziewico Maryjo,
módl się za mną do Jezusa.
Najczcigodniejsza Królowo świata,
Maryjo, Dziewico na wieki,
któraś porodziła Chrystusa,
Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi,
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wypraszaj mam pokój i ocalenie.
Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia,
broń nas od wroga
i przyjmij nas w godzinie śmierci.
Najczcigodniejsza Panno Maryjo,
przybądź mi z pomocą
we wszystkich moich utrapieniach,
uciskach i potrzebach.
Uproś mi u swego umiłowanego Syna
wybawienie od wszelkiego zła
i od niebezpieczeństw zagrażających
mojej duszy i ciału.
Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą
strąć do piekła. Amen.

Pieśni do Bożego Miłosierdzia
Jezu, ufam Tobie
X. W. Kądziela
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2. Daj mi serce nowe i radość sumienia
Przywróć nadzieję Twego przebaczenia.
3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj Panie
Wspomnij na Twoje wielkie zmiłowanie.
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2. Tu Mu ciągle Hosanna! śpiewa anielski chór
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie, Jego rozkosze są,
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą!
On wie co udręczenie, On zna, co smutku łzy:
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.
3. O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój;
Dla mnie wśród ziemskiej suszy, Tyś szczęścia pełen zdrój.
Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał,
W ołtarzuś się, jak w niebie powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć
Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.
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Koronka do Miłosierdzia Bożego
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2. W trudnych chwilach twego życia nie rozpaczaj nie roń łez.
Ufność w Boże Miłosierdzie troskom twym położy kres.
3. Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,
Że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.
4. Pragnę oddać się dziś Tobie, całym sercem służyć Ci.
Pragnę Boże Miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.
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O Krwi najdroższa
j j j
j j
j
& b c œ œ œj œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ
1. O Krwi naj - droż - sza,

j j
&b œ œ œ œ œ
5

O

zdro - ju

ła - ski,

o Krwi od - ku - pie - nia;

j j
j
œ œ œj œ œ
O

œ

ce - no zba - wie - nia,

Na - po - ju ży - cia,

j j
œ œ œj œj œ

j
j j
œ œ œj œ œ œ œ
z nie - ba dla nas da - ny!

œ

Ty grze - cho - we le - czysz

˙

˙

ra - ny!

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Abyś dla świata, Krwi Boska prześwięta,
Miłosierdzie wybłagała!
3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
Z aniołami, ze świętymi.
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Panie, ufam miłosierdziu Twemu
Jerzy Kosko
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Ref.: Panie, ufam miłosierdziu Twemu!
2. Ufam miłosierdziu Twemu, serce cieszy się.
Tyś udzielił mi pomocy, Tobie śpiewać chcę.
Dobroczyńco mój.
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2. Gdy Boskie Serce włocznią wskroś przeszyto,
Krew z Wodą trysła falą przeobfitą:
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca balsamem pociechy.
3. Gdy Krew i Woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy Miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

Mi - ło - sier - dzie Bo - że.
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Mały katechizm
Najważniejsze przykazanie
Przykazanie nowe daje wam, byście się wzajemnie
miłowali tak, jak ja was umiłowałem (J 13, 34)
10 przykazań Bożych – dekalog
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1.	Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8.	Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu
swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
8 błogosławieństw (Mt 5, 3-12)
1.	Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
Królestwo niebieskie.
2.	Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą
pocieszeni.
3.	Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię.
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4.	Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
5.	Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią.
6.	Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą.
7.	Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi.
8.	Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo
niebieskie.
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.
Wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego
Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi
wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy
z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny
Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi
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i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha
Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został
umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak
oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który
z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który
mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny
i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie
grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego
w przyszłym świecie. Amen.
2 przykazania miłości
1.	Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,
z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.
2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2.	Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3.	Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch
Święty.
4.	Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla
naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
3 cnoty boskie (teologalne)
Wiara. Nadzieja. Miłość.
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4 cnoty główne (kardynalne)
Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.
7 grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.
Dobre uczynki
Modlitwa. Post. Jałmużna.
Uczynki miłosierdzia względem duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.
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Sakramenty święte
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.
Warunki sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Dary Ducha Świętego
1. Mądrość.
2. Rozum.
3. Rada.
4. Umiejętność.
5. Męstwo.
6. Pobożność.
7. Bojaźń Boża.
Owoce Ducha Świętego
1. Miłość.
2. Radość.
3. Pokój.
4. Cierpliwość.
5. Uprzejmość.
6. Dobroć.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wspaniałomyślność.
Łaskawość.
Wierność.
Skromność.
Wstrzemięźliwość.
Czystość.

Przykazania kościelne
1.	W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy
Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu
pokuty.
3.	Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4.	Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć, licząc zuchwale na Miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w Miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5.	Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych
napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.
Grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pobudzać do grzechu.
Pochwalać grzech drugiego.
Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
Nie karać za grzech.
Pomagać do grzechu.
Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Umyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty pracownikom.
Rady ewangeliczne
1. Dobrowolne ubóstwo.
2. Dozgonna czystość.
3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Chrystusa.
Rzeczy ostateczne
1. Śmierć.
2. Sąd.
3. Potępienie.
4. Zbawienie.

Proponowany program
spotkania dla wspólnot czcicieli
Bożego Miłosierdzia
1. a) Modlitwa do Ducha Świętego w intencji tego
spotkania (śpiew hymnu do Ducha Świętego).
b) Modlitwa w intencjach danej grupy, np: za rodziny,
poszczególne osoby potrzebujące duchowego
wsparcia (dowolna część różańca świętego).
Każdy może wypowiedzieć swoją prośbę do Boga
i zakończyć słowami: Jezu, ufam Tobie.
2. Lektura katechezy lub omówienie jej przez kapłana.
3.	Każdy z uczestników tego spotkania, jeśli chce dzieli
się osobistą refleksją na temat katechezy lub tematu
uzupełniającego.
4. Komentarz prowadzącego spotkanie.
5.	Omówienie zadań miesięcznych i tematu katechezy na
przyszły miesiąc.
6.	Modlitwa o łaskę wypełnienia zadań lub podjęcia ich na
całe życie (koronka do Bożego Miłosierdzia) i modlitwa
ułożona przez św. Faustynę o łaskę pełnienia uczynków
miłosierdzia (Dz. 163).
7. Dziękczynienie Bogu za czas spotkania.
8. Błogosławieństwo kapłana.
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