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Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: 

Polskę szczególnie umiłowałem, 
a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej,  
wywyższę ją w potędze i świętości.  
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje  
świat na ostateczne przyjście Moje. 
(Dz. 1732)
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Wstęp

Przez Serce Maryi to trzeci modlitew-
nik z rozważaniami różańcowymi oraz dro-
gami krzyżowymi. Pierwszy modlitewnik to  
Przy Sercu Maryi, drugi W Sercu Maryi.

Zachęcam, aby właśnie przez Serce Maryi 
spojrzeć na to, co najbardziej kochamy. Widzi-
my Krzyż, a na Nim Boga Odkupiciela, który 
oddał za nas życie. Widzimy Orła Białego – 
symbol naszej Ojczyzny, nieujarzmionego Jej 
ducha. Przez Serce Maryi zobaczymy twarze 
najbliższych i w końcu nasze życie, zobaczy-
my to wszystko w prawdzie i w świetle Bożym. 
Określimy na nowo nasze cele życiowe, uświa-
domimy sobie, co straciliśmy, i jak to odzyskać 
na nowo. Odkryjemy jak wiele nas łączy i jak 
wiele sztucznych, wytworzonych w naszej gło-
wie problemów nas rozdziela. 



8

Serce Maryi ożywi w nas natchnienia 
czerpane na modlitwie. Serce Maryi również 
da nam potrzebną siłę, aby dokończyć dzieła, 
które rozpoczęliśmy na tym świecie. A tym, 
co najważniejsze w obecnej dobie jest Maryjne 
zjednoczenie się Narodu podczas trzeciej woj-
ny światowej, która już się rozpoczęła. Nie jest 
to tylko wojna gospodarcza lub polityczna 
– ona dokonuje się również w świecie ducho-
wym. Widzimy na naszych oczach ostateczny 
bój między sługami bestii a sługami Boga żywe-
go. Jednoczmy się przez Różaniec Święty i inne 
nabożeństwa Kościoła rzymskokatolickiego. 
Jeśli tego czynić nie będziemy, pochłonie nas 
obojętność, która przybliży zwycięstwo osobo-
wego zła. Jakże aktualne są słowa Matki Bożej 
powiedziane do Sł. B. Wandy Malczewskiej: 
Dostaliście się do niewoli wskutek niezgody 
wewnętrznej i sprzedajności wielu waszych 
rodaków. Rozebrali was na kawałki, ale Pan 
Bóg na moją prośbę, tego rozbioru nie za-
twierdził. Zbliża się czas, gdy Sprawiedliwość 
Boska upokorzy chciwość waszych zaborców, 
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tępicieli wiary katolickiej. Oni upadną, a Pol-
ska będzie wskrzeszona i wszystkie jej części 
się złączą. Ale strzeżcie wiary i nie dopuszczaj-
cie niedowiarstwa, zdrady, niezgody i leni-
stwa, bo te wady mogą ją na powrót zgubić 
i to na zawsze (Wielki Piątek, 1872).

Przez Serce Maryi widać liczne ciernie, któ-
re To Serce ranią. Są to głównie grzechy, o któ-
rych przypomniały nam objawienia z Fatimy. 
Jest to 5 różnych zniewag i bluźnierstw ranią-
cych Niepokalane Serce Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalane-
mu Poczęciu.

2. Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu.

3. Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Ma-
cierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki 
ludzi.

4. Znieważanie czynione przez tych, którzy 
wpajają w serca dzieci obojętność, pogar-
dę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki.

5. Obraza czyniona przez tych, którzy zniewa-
żają Ją w Jej świętych wizerunkach.
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Ten modlitewnik może być pomocą przy 
odprawieniu pięciu pierwszych sobót miesią-
ca, w których wynagradzamy za te grzechy. 
Nie bądźmy obojętni wobec tych potwornych 
cierpień naszej Matki i Królowej. Czas się wypeł-
nia. Obyśmy zdążyli wejść przez modlitwę i do-
bre życie do Serca Maryi jako Arki Nowego Przy-
mierza, a także Arki ocalenia w naszych czasach.

Serce Maryi jest naszym puklerzem, na-
szym zwycięstwem. Wypełnijmy Testament 
z Krzyża i weźmy do siebie Maryję. Zaopiekuj-
my się Tym Sercem, jakże bolesnym.

Niech ten modlitewnik będzie pomocą w na-
szym jednoczeniu się z Bogiem, a także pociesze-
niem dla Serca Jezusa i Serca Maryi. Łączmy się 
też z naszymi świętymi Narodu Polskiego, któ-
rzy pełni entuzjazmu wzywają nas do świętości 
życia i wielkich zwycięstw oraz cudów.
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Jak odmawiać Różaniec Święty

1. Czyni się Znak Krzyża i odmawia Skład 
Apostolski.

2. Odmawia się Ojcze nasz na pierwszym  
paciorku.

3. Odmawia się Zdrowaś Maryjo na każdym  
z 3 paciorków połączonych razem.

4. Odmawia się Chwała Ojcu na ostatnim pa-
ciorku z części wstępnej Różańca.

5. Wprowadzenie i medytacja nad I Tajemnicą.

6. Następnie odmawia się 1 x Ojcze Nasz  
i 10 x Zdrowaś Maryjo na każdym z paciorków.

7. Na pojedyńczym paciorku odmawia się 
Chwała Ojcu, Modlitwę Fatimską  i ewen-
tualnie O Maryjo bez grzechu poczęta.

8. Powtarza się wszystkie te kroki w pkt 5-7  
przez 2-5 Tajemnicę.

9. Na końcu odmawia się Pod Twoją obronę.
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Znak Krzyża
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stwo-
rzyciela 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, ukrzy-
żowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, 
trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na 
niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszech-
mogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych 
i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, świę-
ty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwsta-
nie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię 
Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola 
Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba na-
szego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść 
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nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom. I nie wódź nas na pokusze-
nie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, bło-
gosławionaś Ty między niewiastami i błogosła-
wiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Amen.

Chwała
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen.

Modlitwa fatimska
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczegól-
nie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
miłosierdzia.
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O Maryjo, bez grzechu poczęta
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, 
którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza  
za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleco-
nymi Tobie.

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się,  
Święta Boża Rodzicielko, 
naszymi prośbami racz nie gardzić  
w potrzebach naszych, ale od wszelakich  
złych przygód racz nas zawsze wybawiać. 
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, 
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.
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15 obietnic Maryi dla tych,  
którzy będą odmawiać Różaniec

Różaniec w postaci wielokrotne-
go odmawiania Pozdrowienia Anielskie-
go upowszechnił św.  Dominik, założyciel 
Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów), 
dlatego nazywa się go ojcem Różańca 
do Najświętszej Maryi Panny. Jednak 
Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero 
w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, 
bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusem 
de la Roche), który żył w latach 1428–1475.  
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On ustalił nazwę Psałterz Maryi i licz-
bę 150 Zdrowaś Maryjo, które podzielił 
na dekady–dziesiątki przeplatane Modli-
twą Pańską. On też założył pierwsze bractwo 
różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. uka-
zała mu się Najświętsza Maryja Panna.  
Poleciła mu propagować w swym imieniu Ró-
żaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przeka-
zała mu również 15 obietnic dla tych, którzy 
będą odmawiać Różaniec:

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odma-
wianie Różańca Świętego otrzyma wyjąt-
kowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i najwięk-
sze łaski wszystkim tym, którzy będą od-
mawiać Różaniec.

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, 
zniszczy zło, pomniejszy grzechy, zwycięży  
heretyków.

4. Spowoduje, że cnoty i dobre dzie-
ła zakwitną; otrzyma on od Boga ob-
fite przebaczenie dla dusz; odciągnie 
serca ludu od umiłowania świata i jego 



17

marności; podniesie je do pożądania rzeczy  
wiecznych.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawia-
nie Różańca, nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Ró-
żaniec Święty, rozważając równocześnie 
tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie 
doświadczy gniewu Bożego, nie umrze na-
głą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesz-
nikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa 
w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabo-
żeństwo do Różańca – nie umrze bez sa-
kramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli 
w życiu i przy śmierci Światło Boże i pełnię 
Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabo-
żeństwo do Różańca Świętego.

10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki 
stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie, przez 
odmawianie Różańca.
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12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Ró-
żaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna 
obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca 
będą mieli za wstawienników cały Dwór 
Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, 
są moimi synami i braćmi mojego Jedyne-
go Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mojego Różańca jest wiel-
kim znakiem przeznaczenia do nieba1.

1  http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=327&doc=267  
          (z dnia 4.03.2020).
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1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odma-
wianie Różańca Świętego otrzyma wy-
jątkowe łaski.

Matka Boża mówi, że odmawianie Różańca 
Świętego jest służbą dla Niej. Tak właśnie jest, 
gdyż w ten sposób służymy Kościołowi Święte-
mu, którego jest Ona symbolem i objawieniem. 
Właśnie dziś, w czasach, gdy wszystko ulega 
racjonalizacji oraz laicyzacji, potrzebna jest mo-
dlitwa, która uwalnia ludzi z kajdan zniewoleń, 
którymi opasany jest prawie każdy człowiek. Po-
winna powstać wielka armia składająca się z lu-
dzi modlących się na Różańcu. Są oni jak rycerze, 
gotowi w każdej chwili do boju o człowieka, który 
jest w niebezpieczeństwie grzechu. Modlący się 
na Różańcu są jak bohaterowie, którzy przed 
wrogiem nigdy nie zginają kolan. Czynią to tylko 
przed swym władcą i królem – Jezusem Chry-
stusem! Za swą służbę otrzymują oni szczególne 
łaski nie tylko dla siebie, ale i dla tych, za których 
się modlą.



20

2. Obiecuję moją specjalną obronę i naj-
większe łaski wszystkim tym, którzy 
będą odmawiać Różaniec.

Osoba modląca się pobożnie na Różańcu jest 
okryta płaszczem Maryi. Jest nie tylko chronio-
na przed życiowymi porażkami, ale jest chronio-
na przede wszystkim wewnętrznie. Maryja ma 
tę osobę w swoim Sercu i także chroni jej serce. 
Największe łaski, o których mówi Maryja, mogą 
dotyczyć najważniejszych rzeczy, czyli śmierci, 
sądu Bożego, zbawienia i świętości na ziemi, 
jak również szczególnego wyróżnienia tej osoby 
w niebie. 

3. Różaniec stanie się bronią przeciw pie-
kłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwy-
cięży heretyków.

Piekło przychodzi na ziemię poprzez grzechy 
ludzkie. Można powiedzieć, że urzeczywistnia 
się przez ludzi, którzy są podatni na działanie 
złego. Chociaż świat ze swej natury jest dobry, źli 
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ludzie gotują innym ludziom los, który staje się 
dla nich koszmarem i niekończącą się udręką. 
Szczególnym objawieniem się zła jest zakłamy-
wanie prawd, które podaje Kościół. Dziś niestety 
mnożą się sekty i herezje, bazujące na relatywi-
zmie i subiektywnej ocenie wiary. Odrzuca się 
przywilej interpretacji objawienia dany przez 
magisterium Kościoła i następują coraz to nowe 
podziały, które zawsze zmierzają do negacji 
Bóstwa Chrystusa, a w dalszej kolejności do po-
mniejszenia roli sakramentów i potrzeby na-
wrócenia. Wszelkiego rodzaju herezje pochodzą 
z pychy ludzkiej. Różaniec, jak obiecuje Maryja, 
staje się naszym duchowym strażnikiem, który 
nie pozwoli zejść na manowce. Przez tę mo-
dlitwę w szczególny sposób jesteśmy poddani 
prowadzeniu Ducha Świętego i zachowamy po-
trzebne nam cnoty, takie jak: pokorę, cichość, 
pobożność i bojaźń Bożą.
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4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła za-
kwitną; otrzyma on od Boga obfite prze-
baczenie dla dusz; odciągnie serca ludu 
od umiłowania świata i jego marności; 
podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

Każdy z nas jest niedoskonały. Potrzebujemy 
wstawiennictwa Maryi, aby uzyskać u Boga 
szczególne błogosławieństwo. Ta modlitwa 
przynosi pomyślność w działaniu. Jakże nie-
skończona ilość dobrych pomysłów i dzieł mia-
ła swój początek podczas modlitwy różańcowej. 
Kiedy modlimy się na Różańcu, przychodzą 
wtedy natchnienia od Boga. Maryja daje nam 
łączność ze strumieniem łaski z Nieba. Pomaga 
nam też uzyskać łaski dla naszej duszy, a nimi 
jest Boże Miłosierdzie. Każdy z nas nieustannie 
go potrzebuje. Choć jesteśmy tak blisko Boga 
przez Sakrament Eucharystii, niestety mało 
przynosimy dobrych owoców. Mało się zmie-
niamy na lepsze. To sprawia, że Bóg zasmuca 
się z naszego powodu i rodzi się Jego gniew. 
Jednakże modlitwa różańcowa może zmienić 
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sposób Jego zapatrywania na nas. Bóg, niejako 
przynaglony tą modlitwą, odciąga nas od źró-
deł zła, od pułapek tego świata, które bazują 
na chciwości oraz pysze. Dzięki Różańcowi 
Świętemu częściej myślimy o rzeczach osta-
tecznych i o tym, co będzie po śmierci. Bóg daje 
nam dystans do tego, co materialne. To uwal-
nia nas z lęków, które zaciemniają obraz Boga 
i Jego woli względem nas. 

5. Dusza, która poleci mi się przez odma-
wianie Różańca, nie zginie.

To ważna obietnica Maryi. Dotyczy ona naszej 
śmierci. Przecież tysiące, miliony razy prosili-
śmy Maryję, aby się za nami wstawiała teraz 
i w godzinę śmierci naszej. Ta obietnica będzie 
realizacją naszego wołania o pomoc wtedy, kie-
dy najbardziej będziemy potrzebowali przeba-
czenia. Warto wspomnieć, że w czasie śmierci 
przychodzi nie tylko Maryja, ale też diabeł, aby 
ukraść duszę człowieka. Chce wykorzystać te 
ostatnie chwile, by wprowadzić zamęt, zasiać 
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niechęć do Boga lub rozpacz. Modlitwa różań-
cowa jest też w jakimś sensie modlitwą o dobrą 
śmierć. Jest ukierunkowaniem naszej duszy 
na Boga w chwili, kiedy zły będzie ją chciał skie-
rować w stronę ślepej ulicy, gdzie jest zasadzka 
i skąd nie ma wyjścia.   

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie 
Różaniec Święty, rozważając równocze-
śnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść,  
nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze 
nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest 
grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym  
– wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

Ta obietnica jest rozwinięciem wcześniejszej.  
Maryja pisze o sytuacjach, jakie mogą spotkać 
tych, którzy pomijają Jej wstawiennictwo, 
takich jak: nieszczęścia, gniew Boży, nagła 
śmierć (w domyśle – bez sakramentów). Mary-
ja przypomina nam, że dzięki modlitwie różań-
cowej uruchamia się proces naszego uświęce-
nia. Grzesznicy się nawracają, a ludzie, którzy 
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są na drodze wiary, wytrwają w łasce Bożej. 
Nie jest to dziś takie łatwe i proste, jakby się 
niektórym wydawało. Na szczęście ci, którzy 
na serio traktują swoje zbawienie, zdają sobie 
z tego sprawę i często chwytają do ręki Róża-
niec Święty.  

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe na-
bożeństwo do Różańca – nie umrze bez 
sakramentów Kościoła.

Maryja dalej rozwija ze swoimi dziećmi temat 
Jej opieki i swej bliskości w czasie śmierci. 
Daje zapewnienie szczególnej opieki Kościo-
ła nad tą osobą, zapewnia pomoc w tym, aby 
ksiądz dotarł do tej osoby, kiedy będzie ona 
potrzebowała sakramentów. Maryja będzie tak 
organizować wszystkie wydarzania w tych naj-
ważniejszych, ostatnich godzinach życia, że nie 
zostanie zapomniane i pominięte nic, co naj-
ważniejsze dla zbawienia duszy. 
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8. Wierni w odmawianiu Różańca będą 
mieli w życiu i przy śmierci Światło Boże 
i pełnię Jego łaski.

Maryja mówi, że odmawiając Różaniec, staje-
my się pełni łaski Chrystusa, podobnie jak Ona. 
Stajemy się synami i córkami Światłości Syna 
Bożego. Światło to oznacza też prowadzenie 
tych dusz przez Słowo Boże, które jest Światłem 
i Życiem. Rozważanie tajemnic życia Jezusa 
i Maryi jest podążaniem za Bożym Światłem.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli na-
bożeństwo do Różańca Świętego.

Opieka Maryi obejmuje nie tylko życie doczesne, 
ale także szczególnie Jej pomoc w czyśćcu. Będzie 
Ona tam dla tych osób ochłodą z ognia tęsknoty 
za Bogiem. Sprawi, ze ich męki zostaną skrócone. 
Różaniec, który teraz trzymamy mocno w ręku, 
będzie później wejściówką na spotkanie w sali tro-
nowej Boga w niebie.
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10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wy-
soki stopień chwały w niebie.

Sądzę, że osoby, które odmawiały Różaniec, 
będą miały w niebie szczególne wyróżnienie, 
a co za tym idzie, również przywileje w kon-
templacji Boga i w zjednoczenia z Nim. Tak jak 
są chóry anielskie, tak i wśród wiernych zmar-
łych będą chóry, i na tych najwyższych znajdą 
się ci, co odmawiają pobożnie i wiernie Różaniec 
Święty.

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie, 
przez odmawianie Różańca.

Jest to zapewnienie o wysłuchaniu modlitw. 
Dlatego tylu ludzi podejmuje Nowennę Pompe-
jańską. Wierzą, że ich prośby zostaną spełnione, 
o ile jest to zgodne z wolą Boga. Różaniec więc 
przyciąga pomocną dłoń Boga, która staje się 
hojna i łaskawa.
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12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają 
Różaniec, będę wspomagała w ich po-
trzebach.

Warto pamiętać, że w tej codziennej gonitwie 
życia nie jesteśmy sami. Mamy Maryję, która 
jest naszą opiekunką i wspomożycielką, zawsze 
gotowa pomagać. Ważne jest, by na chwilę 
się zatrzymać, odmówić Różaniec, zawierzyć 
się Maryi i wrócić do naszych obowiązków. 
Od tych chwil wszystko się zmienia na lepsze, 
a my doświadczamy wewnętrznego pokoju. Je-
śli doświadczamy tak wiele dobra przez Róża-
niec, to naturalnym wyrazem wdzięczności jest 
uczenie go innych. W ten sposób podziękujemy 
Maryi za te wspaniałe dary, jakich nam udzieli-
ła przez tę modlitwę. 

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna 
obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca 
będą mieli za wstawienników cały Dwór 
Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
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Może być ktoś zdziwiony, dlaczego Maryja mówi, 
że są osoby, które ośmieszają Różaniec. Nieste-
ty zdarza się to nawet wśród kapłanów. To sku-
tek protestantyzacji wiary. Niektórzy twierdzą, 
że nie można modlić się do Maryi. To tak, jakby 
powiedzieć, że nie można rozmawiać z matką. 
Odejście Kościoła Katolickiego od nabożeństw 
w życiu duchowym jest prawdziwym dramatem.  
Niesie to za sobą pustkę i osłabienie sił duchowych.  
Ci, którzy odmawiają i bronią wartości Różańca, 
nie będą sami. Z nimi jest cała rzesza tych, którzy 
się uświęcili dzięki tej modlitwie i będą ich wspierać 
na ziemi i po śmierci. Warto przyjąć chociaż małe 
upokorzenia, aby stać się osobą, która będzie w tej 
obietnicy uczestniczyła. Śmiało i zdecydowanie 
brońmy Różańca, uczmy go innych. Twórzmy za-
stępy różańcowe w rodzinach. Dom, w którym jest 
wspólnie odmawiany Różaniec, staje się zamkiem 
warownym nie do zdobycia!!!

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, 
są moimi synami i braćmi mojego Je-
dynego Syna, Jezusa Chrystusa.
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Ta obietnica jest szczególna, gdyż stwierdza, 
że przez tę modlitwą należymy do Świętej 
Rodziny. W Piśmie Świętym są słowa Jezusa 
mówiące o tym, że kto pełni wolę Jego Ojca, 
jest Jego bratem, siostrą i matką. Właśnie 
ta obietnica odnosi nas do tych słów Chrystusa. 
Wolą Ojca Niebieskiego jest, abyśmy odmawia-
li tę modlitwę. Dzięki niej odkrywamy, że Bóg 
jest naszym Ojcem, a Maryja Matką, natomiast 
my względem bliźnich powinniśmy być rodzi-
ną. To nas kieruje na przykazanie miłości: Ko-
chaj bliźniego swego jak siebie samego. Dzięki 
tej modlitwie odkrywamy wielkie więzy ducho-
we, które są silniejsze niż więzy krwi.

15. Nabożeństwo do mojego Różańca jest 
wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Wszystkie wcześniejsze obietnice zwieńcza 
ta ostatnia, która przypomina, że Różaniec jest 
znakiem powołania do nieba. Jaka obietnica 
może być piękniejsza od tej? Jaki większy sukces 
może człowiek odnieść w swoim życiu niż niebo 
po śmierci? Cóż może być cenniejszego od nieba?



RÓŻANIEC

 



32

RÓŻANIEC

Serce Maryi źródłem doskonałości
rozważania:  ks. Michał Dłutowski
dobór pieśni:  Piotr Grabowski

Tajemnice Radosne

TAJEMNICA I
zwiastowanie najświętszej maryi pannie

PIEśń 
1. ZdrowAś bądź MAryJA, NIEbIEskA lIlIJA,  
PANu bogu MIłA, MATko lITośCIwA:  
Tyś JEsT NAsZA uCIECZkA, NAJśwIęTsZA MAryJA.

2. MAryJA wIElEbNA, ukAż drogę PEwNą  
PrZykAZANIA TwEgo bogA wsZEChMoCNEgo,  
oN CI wsZysTkA NAdZIEJA ZbAwIENIA NAsZEgo.

3. łAskIś PEłNA PAńskIEJ, CZysTośCI ANIElskIEJ,  
PANNAś NAd PANNAMI, śwIęTA NAd śwIęTyMI.  
o NAJśwIęTsZA MAryJA, Módl sIę dZIś ZA NAMI.

4. PEłNA wsZECh śwIATłośCI, wIElkIEJ PokorNośCI,  
bEZ grZEChuś PoCZęłA, wIElką słAwę wZIęłA,  
PrZEZ TwoJE NArodZENIE wZIął śwIAT PoCIEsZENIE.
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RoZwAżANIE

Bóg mógł działać przez Maryję, ponieważ Jej 
Serce było gotowe do przyjęcia Jego woli. Ma-
ryja była dyspozycyjna na natchnienia z wyso-
ka, gdyż była pełna łaski, a to oznacza również, 
że była pełna wszelkich cnót, i to w sposób do-
skonały. Prefacja o Niepokalanym Sercu Maryi 
tak przekazuje tę myśl: Ty dałeś Najświętszej 
Maryi Dziewicy serce mądre i pojętne, aby 
doskonale spełniała Boże przykazania, serce 
nowe i ciche, w którym łaskawie wypisałeś 
prawo Nowego Przymierza, serce proste i czy-
ste, przez które zasłużyła na dziewicze poczę-
cie Twojego Syna i oglądanie Ciebie na wieki 
w pełnej radości; serce mocne i czujne, dzięki 
któremu zniosła nieustraszenie miecz boleści 
i z wiarą oczekiwała zmartwychwstania Syna. 
To duchowe bogactwo Maryi spowodowało, 
że właściwie przyjęła swoje Zwiastowanie.  
Jej Tak względem Boga Ojca było najtrwalszą 
skałą nie do skruszenia. Na Niej i przez Nią mo-
gło być budowane dzieło zbawienia.   
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TAJEMNICA II
nawiedzenie św. elżbiety 

PIEśń
1. błogosłAwIoNA JEsTEś, MAryJo  
I wywyżsZoNA PrZEZ PANA.  
oN wIElkICh rZECZy w TobIE dokoNAł,  
NIEPokAlANA.

2. Ty, kTórAś słowo Z wIArą PrZyJęłA,  
by w TobIE CIAłEM sIę sTAło,  
ZrodZIłAś śwIATu JuTrZENkę Nową,  
PrZEdwIECZNą śwIATłość.

RoZwAżANIE

Maryja nie mogła zatrzymać radości otrzyma-
nej od Pana tylko dla siebie. Kiedy poszła w góry 
z pośpiechem, to możemy sobie wyobrazić jak  
miłość do Boga-człowieka, który już w Niej 
przebywał, unosiła Ją ponad górami. To prze-
bóstwienie Maryi wywarło ogromne wrażenie 
na Elżbiecie, kiedy Ją zobaczyła. Ewangelia 
pisze, że wydała okrzyk. I my powinniśmy 
krzyczeć z zachwytu nad Maryją. Jeśli chcemy 
doświadczyć Jej nawiedzenia, to módlmy się 
przed Jej ikonami.
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TAJEMNICA III
narodzenie pana jezusa

PIEśń
MATko bożA Z bETlEJEMu, 
NAd dZIECIąTkIEM PoChyloNA, 
kAżdE dZIECko PolskIEJ ZIEMI, 
w swE MATCZyNE wEź rAMIoNA!

rEf: MATko bożA Z NAZArETu, 
ZANurZoNA w sZAryM TrudZIE, 
w MłodyCh sErCACh wIArę wZNIECIsZ, 
ufNość, MIłość w NICh roZbudZIsZ.

RoZwAżANIE

Najpierw Jezus narodził się w Sercu Maryi, po-
tem narodził się z Jej ciała. Najpierw był Zbaw-
cą swej Matki, a potem stał się Zbawcą świata. 
Jeśli chcesz doświadczyć zbawienia swojej ro-
dziny, najpierw sam musisz je przyjąć. W tym 
kluczowa jest wiara. Jeśli uwierzysz, zobaczysz 
Boga, uzyskasz zdrowie duszy i ciała. To ko-
nieczny warunek, aby nie być ślepcem i arogan-
tem, lecz widzącym i świadczącym o przyjściu 
Syna Bożego.
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TAJEMNICA IV
ofiarowanie jezusa w świątyni

PIEśń
1. MATko NAJśwIęTsZA! do sErCA TwEgo,  
MIECZEM bolEśCI wskroś PrZEsZyTEgo,  
wołAMy wsZysCy Z JękIEM, ZE łZAMI:  
uCIECZko grZEsZNyCh, Módl sIę ZA NAMI!

4. Z kAżdEJ, o MATko, do CIEbIE sTroNy,  
wołA w swEJ NędZy lud uCIśNIoNy,  
wsPIErAJ NAs TwEgo sErCA łAskAMI:  
uCIECZko grZEsZNyCh, Módl sIę ZA NAMI!

5. o MATko NAsZA, MATko MIłośCI!  
NIEChAJ doZNAMy TwoJEJ lITośCI,  
bośMy okryCI grZEChów rANAMI:  
uCIECZko grZEsZNyCh, Módl sIę ZA NAMI!

RoZwAżANIE

Tajemnica ofiarowania to zapowiedź cierpień 
Jezusa oraz Maryi. Serce Bożej Rodzicielki było 
ołtarzem, na którym codziennie składała Bogu 
ofiary. Również i ja powinienem to Serce mężne 
naśladować, tak jak Maryja co dnia stając się żywą 
ofiarą. Bóg przede wszystkim pragnie mnie samego 
jako daru. Nie tego, co przynoszę, ale mojej osoby. 
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Chce, abym w każdej chwili potrafił przekreślać to, 
co jest pychą świata, to, co jest pożądliwością ciała.

TAJEMNICA V
odnalezienie jezusa w świątyni

PIEśń
1. usłysZ bożEJ MATkI głos, 
kTórA wZywA dZIsIAJ NAs. 
ChCE u syNA ZNów wyProsIć 
Cud PrZEMIANy sErC.

rEf.: uCZyńCIE, Co wAM MówI syN, 
PrZyoblECZCIE wIArę w CZyN. 
NIECh sIę słowo bożE sTANIE 
CIAłEM w kAżdyM Z wAs.

2. bóg ukoChAł w syNu śwIAT, 
ChCE ZAMIEsZkAć w kAżdyM Z NAs. 
NAuCZ, MATko, JAk ZbudowAć 
bogu w sErCu doM.

RoZwAżANIE

Choć Serce Maryi było czujne, jednak musiało 
ponieś ofiarę bólu. Maryja i Józef zagubili Je-
zusa. Warto w tej tajemnicy pomyśleć, jak ja 
gubię mojego Zbawiciela.
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Mamy wpisaną w naturę chęć do zawłaszczania, 
nie tylko tego, co materialne, ale także ludzi. Za-
właszczamy sobie np. dzieci lub współmałżonka. 
Wszystko musi się dziać według mojego pla-
nu, moich wytycznych, a jeśli tak się nie dzieje, 
to idę na wojnę z tym, kto zburzył moje założenia.  
Czy w twoim doskonale zaplanowanym życiu jest 
miejsce dla Boga? Chociaż może modlisz się razem 
w rodzinie, to czy nie jest to jednak kolejne twoje 
założenie, które realizujesz, by poczuć się lepiej?  
Czy dopuszczasz moment, kiedy w końcu słuchasz 
kogoś innego niż siebie i oddajesz cześć Stwórcy? 

Tajemnice Bolesne

TAJEMNICA I
modlitwa w ogrójcu

PIEśń
1. ogrodZIE olIwNy, wIdok w TobIE dZIwNy! 
wIdZę PANA MEgo NA TwArZ uPAdłEgo.  
TęskNość, sMuTEk, sTrACh go śCIskA,  
krwAwy PoT Z NIEgo wyCIskA;  
ACh, JEZu MdlEJąCy, PrAwIEś koNAJąCy!
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2. kIElICh gorZkIEJ MękI Z oJCA TwEgo rękI 
oChoTNIE PrZyJMuJEsZ, ZA NAs ofIAruJEsZ; 
ANIoł CI sIę Z NIEbA ZJAwIA,  
o MęCE Z Tobą roZMAwIA;  
ACh, JEZu sTrwożoNy, PrZEd Męką ZMęCZoNy!

3. uCZNIowIE PosNęlI, CIEbIE ZAPoMNIElI, 
JudAsZ ZbroJNE roTy sTAwIA PrZEdE wroTy; 
I wNET do ogróJCA wPAdA  
Z wodZEM swyM ZbIrów groMAdA;  
ACh, JEZu koChANy, PrZEZ uCZNIA sPrZEdANy!

RoZwAżANIE

Jak Jezus czuł się w tym momencie, gdy był 
opuszczony przez najbliższych?

Jezus modlił się za wszystkich ludzi, również 
za ciebie. Wyobraź sobie potęgę tej modlitwy, 
podczas której Jezus pocił się krwawym potem.
Jezus był kuszony, aby zniechęcić się do tych, 
których kochał. Jednak pokonał tę pokusę mo-
dlitwą do Boga Ojca. 
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TAJEMNICA II
biczowanie pana jezusa

PIEśń
1. ZAwITAJ, ukrZyżowANy,  
JEZu ChrysTE PrZEZ TwE rANy.  
królu NA NIEbIE, ProsIMy CIEbIE,  
rATuJ NAs w kAżdEJ PoTrZEbIE.

2. ZAwITAJ, ukrZyżowANy,  
CAłuJEM TwE śwIęTE rANy;  
PrZEbITE ręCE, NogI w TwEJ MęCE,  
MIEJCIEż NAs w swoJEJ oPIECE.

3. ZAwITAJ, ukrZyżowANy,  
bICZMI srodZE skATowANy;  
ZorANE bokI, krwAwE PoTokI,  
wyNIEśCIEż NAs NAd obłokI.

RoZwAżANIE

Jezus Chrystus był biczowany trzema rodzaja-
mi biczów. Pierwsze powodowały opuchliznę, 
drugie przecinały skórę, trzecie rozrywały ciało, 
ponieważ miały haczyki. Jezus w tej tajemnicy 
ponosił cierpienia spowodowane grzechami 
nieczystymi, które łamią szóste (Nie cudzołóż) 
i dziewiąte (Nie pożądaj żony bliźniego swego) 
przykazania. 
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Pomyśl, że przez grzechy nieczyste zadajesz 
ogromne cierpienia fizyczne Jezusowi Chrystu-
sowi, takie jak przy biczowaniu, oraz zadajesz 
cierpienia duchowe i moralne, gdyż każdy ten 
grzech jest zdradą wierności.

Możesz te grzechy zwyciężyć między innymi 
modlitwą: W imię Jezusa Chrystusa duchy nie-
czyste odejdźcie ode mnie i tego miejsca. 

TAJEMNICA III
wyszydzenie i ukoronowanie cierniem

PIEśń
1. o głowo, uwIEńCZoNA CIErNIAMI, PEłNA rAN.  
ACh, JAkżEś krwIą ZbroCZoNA, JAk sTrAsZNIE CIErPI PAN. 
o głowo MEgo bogA, PokłoNy skłAdAM CI.  
Tyś sErCu MEMu drogA, bądź PoZdrowIoNA MI.

5. Tyś dlA MNIE CIErPIAł PANIE, JAM wINIEN, bożE, JA. 
o JEZu, ME koChANIE, JAk wIElkA MIłość TwA!  
A Cóż MI CZyNIć TrZEbA, by sPłACIć długI swE?  
Tyś sTwórCą ZIEMI, NIEbA, A JA sTworZENIE TwE!

6. Cóż CI ZA MIłość TwoJą, ZA PośwIęCENIE dAM?  
wsZAk NIC włAsNośCIą MoJą, od CIEbIE wsZysTko MAM! 
NIE gArdź MyM sErCEM ZbAwCo, rACZ w rANIE swEJ JE skryć 
I krwIą, łAsk wsZElkICh, dAwCo, ChCIEJ wINy JEgo ZMyć!
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RoZwAżANIE

Pomyśl, czy przez swoją pychę, niewiarę, egoizm 
nie szydzisz z Jezusa Chrystusa, kwestionując 
Jego władzę i panowanie nad Tobą. Zbawiciel 
jest Królem i każdy powinien podporządkować 
się Jego woli.

Czy realizujesz przykazanie miłości Boga 
i bliźniego, czy nie masz na to czasu? 

Ta tajemnica różańcowa jest opisem detro-
nizacji Boga w życiu człowieka. Uczyń swoją 
intronizację Jezusa Chrystusa na Króla swojego 
życia i swojej Ojczyzny. Wzbudź akty czci, które 
wynagrodzą za liczne przejawy szyderstwa i nie-
poszanowania Jego Osoby.

TAJEMNICA IV
droga krzyżowa

PIEśń
1. w krZyżu CIErPIENIE, w krZyżu ZbAwIENIE,  
w krZyżu MIłośCI NAukA.  
kTo CIEbIE bożE, rAZ PoJąć MożE,  
TEN NIC NIE PrAgNIE, NI sZukA.
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2. w krZyżu osłodA, w krZyżu oChłodA 
dlA dusZy sMuTkIEM ZMroCZoNEJ.  
kTo krZyż odgAdNIE, TEN NIE uPAdNIE  
w bolEśCI sErCu ZAdANEJ.

3. kIEdy CIErPIENIE, kIEdy ZwąTPIENIE  
sErCE CI NA wskroś PrZEPAlI.  
gdy groM sIę ZblIżA, PośPIEsZ do krZyżA, 
oN CIEbIE wEsPrZE, oCAlI.

4. gdy CIę skrZywdZoNo Albo ZrANIoNo, 
lub sErCE CZyJEś ZAwIodło.  
o, NIE roZPACZAJ, Módl sIę, PrZEbACZAJ, 
krZyż NIECh CI sTANIE ZA godło.

RoZwAżANIE

Jezus Chrystus jest siłą duchową nie do za-
trzymania. Każdy z nas powinien podłączyć się 
do Boga przez codzienną modlitwę, sakramenty 
święte, by dać radę w zmaganiach, jakie przeży-
wa każdego dnia. Z Jezusem możemy dokonać 
o wiele więcej. Droga krzyżowa jest księgą, z któ-
rej uczymy się, jak pokonywać cierpienie i ukierun-
kowywać je na twórcze uświęcenie nas samych lub 
innych osób.
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Rozważanie Drogi Krzyżowej jednoczy nas z Bo-
giem i jest dowodem naszej wdzięczności wobec 
Jego gigantycznego wysiłku zbawienia człowieka.

TAJEMNICA V
konanie i śmierć jezusa chrystusa  
na krzyżu

PIEśń 
1. wIsI NA krZyżu PAN, sTwórCA NIEbA;  
PłAkAć ZA grZEChy, CZłowIECZE, PoTrZEbA; 
ACh, ACh, NA krZyżu uMIErA,  
JEZus oCZy swE ZAwIErA!

2. NAJśwIęTsZE CZłoNkI I wsZysTko CIAło 
okruTNIE ZbITE NA krZyżu wIsIAło.  
ACh, ACh, dlA CIEbIE, CZłowIECZE,  
Z boku krEw JEZusA CIECZE!

4. wołA I koNA, łZy Z oCZu lEJE,  
Pod krZyżEM MATkA bolEsNA TruChlEJE.  
ACh, ACh, sProśNE ZłośCI MoJE  
sPrAwIły TE NIEPokoJE!

7. roZbrAT CI, śwIECIE, dZIś wyPowIAdAM, 
Z grZEChów sIę swoICh sZCZErZE wysPowIAdAM.  
ACh, ACh, sErdECZNIE żAłuJę,  
bo CIę, bożE MóJ, MIłuJę!
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RoZwAżANIE

Jezus przez swoją śmierć uwolnił nas z kajdan 
grzechu i śmierci. Dał nam moc panowania nad 
swoim ciałem oraz siłę do zwyciężania diabła 
i jego pokus.

Wielkim cierpieniem Jezusa Chrystusa 
była świadomość, że Maryja na pewien czas 
będzie z Nim rozdzielona przez Jego śmierć. 
Dlatego powierza Ją umiłowanemu uczniowi  
– św. Janowi. Poleca mu zaopiekować się Ma-
ryją. Zastanów się, jak wypełniasz testament 
Jezusa Chrystusa. Jak czcisz Maryję? 

Śmierć Jezusa miała miejsce o godz. 15:00. 
Tuż przed nią Jezus wypowiedział słowa:  
Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha mo-
jego. Również Ty powierz swe życie Bogu 
Ojcu i pomódl się o dobrą śmierć dla siebie, 
to znaczy śmierć w łasce uświęcającej i pokoju 
z najbliższymi.

Warto często rozważać swoją śmierć, aby do-
brze żyć w chwili obecnej i niczego nie żałować 
później. Postaraj się uporządkować sprawy ro-
dzinne, zwróć uwagę na to, czy wszystkim prze-
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baczyłeś, czy nie chowasz do kogoś jakiejś urazy.  
Jeśli masz w sobie jakąś zadrę, ostatecznie ofiaruj 
swoje przykrości Bogu i pozwól Mu zabrać je sobie.

Tajemnice Chwalebne

TAJEMNICA I
zmartwychwstanie pana jezusa

PIEśń
1. ofIAruJMy ChwAłę w wIErZE  
PrZy wIElkANoCNEJ ofIErZE,  
gdy bArANEk owCE ZbAwIł,  
ChrysTus grZEsZNyM PokóJ sPrAwIł!  
AllEluJA.

2. Z bogIEM oJCEM, NAsZyM PANEM,  
srodZE NA NAs ZAgNIEwANyM,  
śMIErCIą NAs PogodZIł srogą,  
PłACąC ZA NAs krwIą swą drogą.  
AllEluJA.

3. śMIErć I żywoT ZbyT PrZECIwNą  
bITwę wIEdlI, bArdZo dZIwNą, 
żywoT, Choć uMArł PrAwdZIwIE,  
ZAbITy, wsZElAko żywIE.  
AllEluJA.
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4. JEZu, królu wIECZNEJ ChwAły  
I ZwyCIęZCo okAZAły,  
wIErZyM, żEś wsTAł Z MArTwyCh żywy, 
ChrysTE, bądź NAM MIłośCIwy!  
AllEluJA!

RoZwAżANIE

Serce Maryi nigdy nie przestało wątpić, że Je-
zus zmartwychwstanie, dlatego Ewangelie nie 
opisują zjawień Jezusa Chrystusa u Maryi.  
Matka Boża nie musiała mieć zapewnienia ani 
dowodu, aby wierzyć. Ona po prostu miała świa-
domość wydarzenia zbawczego. Jezus Zmar-
twychwstały umacniał apostołów i uczniów, Ma-
ryi jednk nie musiał.

Matko Boża proszę, wyproś mi pewność  
wiary, że Jezus jest ze mną, że jest żywy i obec-
ny, działający tu i teraz oraz skuteczny.

TAJEMNICA II
wniebowstąpienie pana jezusa

PIEśń
1. bóg NAd swyM ludEM ZMIłowAł sIę,  
I ZbAwICIElA NAM ZEsłAł,  
MIłość NAM dAJE, usuwA grZECh,  
ProwAdZI w brAMy królEsTwA.
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rEfrEN: ChrysTE, króluJ! ChrysTE, ZwyCIężAJ! 
swoJą MIłość odNów w NAs!

2. MIłość ChrysTusA PrZEMIENIA śwIAT,  
wyZNACZA sZlAkI wCIąż NowE,  
krusZy NIENAwIść, wProwAdZA łAd,  
JEdNoCZy Z ludźMI I Z bogIEM.  
rEf.

3. w MIłośCI swoJEJ ZAChowAJ NAs  
ChrysTE, ZwyCIęZCo I PANIE;  
NIECh uPrAgNIoNy NAdEJdZIE CZAs  
odNowy I PoJEdNANIA.  
rEf.

RoZwAżANIE

Pod Sercem Maryi rósł Zbawiciel, a przez Serce 
Maryi realizuje się misja ewangelizacji świata. 
To Ona wciąż wspiera apostołów swego Syna, 
aby nieśli panowanie Boga nad każdą duszą 
ludzką. Jego panowanie to nie jest niewola, ale 
wolność dziecka Bożego. Niech dzisiejsi apo-
stołowie – więksi lub mniejsi święci, objawiają 
w tych czasach bezkrólewia i chaosu, że jedy-
nym oraz prawowitym Królem serc ludzkich 
jest Jezus Chrystus. Niech wszyscy ochrzczeni 
głoszą, że Jezus Chrystus jest również Królem 
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Polski!!! Niech nie tylko głoszą tę prawdę,  
lecz swym życiem i walką przyczynią się 
do tego, że będzie to rzeczywistością. Jeśli lu-
dzie w to nie uwierzą, będzie panowała nad 
nimi bestia. Jeśli Jezus nie będzie Królem 
w sercu człowieka, to królować tam będzie dia-
beł. Nie ma trzeciej możliwości.

Matko Apostołów, módl się za nami.

TAJEMNICA III
zesłanie ducha świętego

PIEśń: Bóg NAd swyM ludEM

4. NA sTrAży bogu oddANyCh sErC  
MATkA kośCIołA TrwA wIErNIE,  
w JEJ dłoNIE ZłóżMy NAdZIEJE swE,  
A oNA wsPIErAć NAs będZIE. 

rEfrEN: ChrysTE, króluJ! ChrysTE, ZwyCIężAJ! 
swoJą MIłość odNów w NAs!

RoZwAżANIE

Serce Maryi głośno wołało do Boga, aby ze-
słał Pocieszyciela. Serce Maryi tak jak przy 
Zwiastowaniu przybliżyło niebo do ziemi,  
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tak teraz przyspieszyło przyjście ognia miłości.  
Stąd mówi się, że Maryja jest Oblubienicą Du-
cha Świętego.

Przy Zwiastowaniu Maryja stała się Matką 
Syna Bożego, a przy zesłaniu Ducha Świętego  
Matką Kościoła.

TAJEMNICA IV
wniebowzięcie najświętszej maryi panny

PIEśń
1. IdźMy, TulMy sIę JAk dZIATkI,  
do sErCA MAryI MATkI;  
CZy NAs NękA żyCIA Trud,  
CZy To wINy CZErNI brud!  
IdźMy, IdźMy ufNyM krokIEM,  
Z rZEwNyM sErCEM, Z łZAwyM okIEM,  
sErCE To ZNA dZIECI głos,  
odwróCI bolEsNy CIos.

2. ACh, To sErCE dobroć sAMA,  
NAJCZulsZEJ Z CórEk AdAMA,  
JEsT oTwArTE w kAżdy CZAs,  
sAMo sZukA, wZywA NAs:  
„PóJdźCIE do MNIE, dZIATkI MoJE!  
wyCZErPNIJCIE łAskI ZdroJE!  
kTo MNIE ZNAJdZIE, żyCIE MA,  
TEMu syN ZbAwIENIE dA!”.
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4. wIęC do CIEbIE, JAk do MATkI,   
IdZIEM, TulIM sIę, TwE dZIATkI:  
MATko, ulżyJ żyCIA Trud,  
ZMyJ Z sErC NAsZyCh wINy brud!  
Ty NAs koChAsZ, A My CIEbIE,  
NIECh sIę Z Tobą ZłąCZyM w NIEbIE.  
MATko, kTo NIE koChA CIę, dZIECkIEM TwyM 
NIE ZowIE sIę!

RoZwAżANIE

Serce Maryi nie doznało śmierci – było nie-
śmiertelne, odkupione, święte. Mówi się, 
że Maryja zasnęła, lecz możemy przypuszczać, 
że podczas wzięcia do Nieba była ona w eks-
tazie, zachwyceniu Trójcą Świętą. Jej miłość 
i cześć była tak wielka, że unosiła się do Boga 
w towarzystwie chórów aniołów i świętych. 
Właśnie Serce Maryi przybliża świat i ludzi 
do Boga. Przy Wniebowzięciu Maryja stała się 
Matką niezawodnej nadziei. Chociaż uniosła 
się do Nieba, to Serce Jej pozostało na ziemi, 
aby w Nim każdy grzesznik szukał schronienia 
i każdy znalazł pewną drogę do Nieba.
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TAJEMNICA V
ukoronowanie najświętszej maryi panny 
na królową nieba i ziemi

PIEśń
1. Z dAwNA PolskI Tyś królową, MAryJo!  
Ty ZA NAMI PrZEMów słowo, MAryJo!  
oCIEMNIAłyM PodAJ rękę,  
NIEwyTrwAłyM skrACAJ Mękę,  
TwE królEsTwo wEź w Porękę, MAryJo!

2. gdyś Pod krZyżEM syNA sTAłA, MAryJo!  
TylEś, MATko, wyCIErPIAłA, MAryJo!  
PrZEZ TwEgo syNA koNANIE  
uProś sErCoM ZMArTwyChwsTANIE,  
w oJCów wIErZE dAJ wyTrwANIE, MAryJo!

3. Z dAwNA PolskI Tyś królową, MAryJo!  
Ty ZA NAMI PrZEMów słowo, MAryJo!  
MIEJ w oPIECE NAród CAły,  
kTóry żyJE dlA TwEJ ChwAły,  
NIECh roZwIJA sIę wsPANIAły, MAryJo!

RoZwAżANIE

W czasach średniowiecza Maryja była bar-
dzo często ukazywana jako Królowa siedząca 
na tronie. Tak, Ona jest nie tylko Służebnicą, 
ale i Królową. Ukazuje to pierwsza i ostatnia 
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tajemnica Różańca Świętego. Nie zapominajmy 
o Jej atrybutach władzy i pamiętajmy, że Ona 
zawsze gotowa jest nas przyjąć i wysłuchać. Jak-
że słodko jest walczyć dla Niej i dla Niej się po-
święcać. Jakże dobrze pamiętać o tym, że Ona 
jest gwarantem porządku w Polsce i w Kościele. 
Należy Jej jedynie słuchać i szanować Ją. Jeśli 
dalej nie będziemy oddawać Jej należnej czci, 
pogrążymy się w chaosie bratobójczych kłótni 
i walk podsycanych przez naszych wrogów. 

Maryjo, pragnę być szlachetnym przy Two-
im Sercu i wytrwać w mojej służbie Bogu i Oj-
czyźnie, a przez Twoje Serce zobaczyć świętą,  
wielką Polskę!
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RÓŻANIEC

Ze św. Siostrą Faustyną
Irena Radzymińska IMB

Tajemnice Radosne

TAJEMNICA I
zwiastowanie najświętszej maryi pannie
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę Bo-
żemu Miłosierdziu za to, że posłał do Ciebie Anio-
ła Gabriela z dobrą nowiną. Będziemy się starać 
z wiarą i skupieniem odmawiać modlitwę Anioł 
Pański, przypominającą wydarzenie Zwiastowa-
nia, tak bardzo ukochaną przez Naród Polski.

Św. Faustyna zanotowała w swoim „Dzien-
niczku”: Dziś w czasie odmawiania «Anioł 
Pański» dał mi Pan, że zrozumiałam nie-
pojętą miłość Boga ku ludziom. Wywyższa 
nas aż do Bóstwa swego. Jedynie kieruje 
się miłością i niezgłębionym miłosierdziem.  
– Choć przez anioła powiadamiasz o Tajemni-
cy, lecz sam jej dokonujesz (Dz. 1172).
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TAJEMNICA II
nawiedzenie św. elżbiety
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Bożemu Miłosierdziu za tajemnicę Twojego 
Nawiedzenia. Był to wielki dar dla św. Elżbie-
ty – przyniosłaś jej swojego Syna, przyniosłaś 
jej Boga. Każdy z nas, jak i cała wspólnota Ko-
ścioła ma swój czas szczególnego nawiedzenia. 
Należy tylko być uważnym i nie zaniedbywać 
modlitwy, a wówczas łaska Pana zadziała.

Św. Faustyna zapisała: Kiedy raz zapytałam 
Pana Jezusa, jak może znieść tyle występków 
i różnych zbrodni, i nie karze ich - odpowie-
dział mi Pan: Na ukaranie mam wieczność, 
a teraz przedłużam im czas miłosierdzia,  
ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawie-
dzenia Mego. Córko Moja, sekretarko Mojego 
miłosierdzia, nie tylko cię obowiązuje pisanie 
i głoszenie o Moim miłosierdziu, ale wypraszaj 
im łaskę, aby i oni uwielbili Moje miłosierdzie 
(Dz. 1160).
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TAJEMNICA III
narodzenie pana jezusa 
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Bożemu Miłosierdziu za to, że dał nam swojego 
Syna Jednorodzonego, aby każdy kto w Niego 
wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Chce-
my tak jak Siostra Faustyna w prostocie serca 
rozważać tę tajemnicę. 

W swoim Dzienniczku zapisała: Kiedy przy-
szłam na Pasterkę, zaraz z początkiem Mszy 
świętej, cała pogrążyłam się w głębokim sku-
pieniu, w którym widziałam szopkę betlejem-
ską napełnioną wielką jasnością. Najświętsza 
Panna owijała w pieluszki Jezusa, pogrążona 
w wielkiej miłości, jednak św. Józef jeszcze 
spał; dopiero kiedy Matka Boża ułożyła Jezu-
sa w żłóbku, wtenczas jasność Boża zbudziła 
Józefa, który też się modlił (Dz. 1442).
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TAJEMNICA IV
ofiarowanie pana jezusa
Maryjo, nasza Matko ofiarująca Bogu w świąty-
ni swego Syna, razem ze św. Anną, Symeonem 
i Siostrą Faustyną oddajemy w tej tajemni-
cy cześć i chwałę Bożemu Miłosierdziu za to, 
że Bóg przyjął wtedy to ofiarowanie, a później 
Syn Boży Jezus Chrystus poprzez poddanie się 
woli Ojca Przedwiecznego okazał nam wszyst-
kim swoje nieskończone Miłosierdzie poprzez 
swoją Mękę. I my także winniśmy ofiarowywać 
Bogu siebie, swój czas, swoje siły duchowe i fi-
zyczne w zależności od tego, do czego każdy 
z nas jest powołany.

Św. Faustyna zanotowała: W czasie Mszy 
świętej ofiarowałam się Ojcu niebieskiemu 
przez najsłodsze Serce Jezusa na wszystko; 
niech ze mną robi, co Jemu się podoba, sama 
z siebie jestem nicością i nie mam, co by było 
godnego w nędzy mojej, przeto się rzucam 
w morze miłosierdzia Twego, Panie (Dz. 668).
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TAJEMNICA V
znalezienie pana jezusa w świątyni
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Bożemu Miłosierdziu za to, że pozwala nam, 
grzesznym ludziom odnaleźć siebie w naszych 
kaplicach, kościołach i we wszystkich świą-
tyniach świata, gdzie On Sam sakramental-
nie jest obecny we wszystkich tabernakulach 
świata. Uproś nam tę łaskę, byśmy z tego skar-
bu korzystali i jak najczęściej nawiedzali Chry-
stusa Pana tam obecnego.

Św. Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku: 
Kiedy byłam w pewnej świątyni z jedną siostrą 
na Mszy świętej, odczułam wielkość i majestat 
Boży, czułam, że świątynia ta jest przesiąknięta 
Bogiem. Majestat Jego ogarniał mnie, chociaż 
przerażał, to jednak napełniał mnie spokojem 
i radością; poznałam, że Jego woli nic się sprze-
ciwić nie może. O, gdyby dusze wszystkie [wie-
działy], kto mieszka w świątyniach naszych, 
to nie byłoby tylu zniewag i nieuszanowania 
w tych miejscach świętych (Dz. 409).
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Tajemnice Bolesne

TAJEMNICA I
modlitwa pana jezusa w ogrójcu
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Bożemu Miłosierdziu za każde Jego cierpie-
nie, za każdy ból i każdą kroplę krwi wylaną 
dla naszego zbawienia w Ogrodzie Oliwnym.  
Może nadto przyzwyczailiśmy się do tego, 
że nasz Pan cierpiał. Jednak należy często to so-
bie uświadamiać i ćwiczyć się w dziękczynieniu 
Chrystusowi za tak wielką Jego udrękę. Takie 
świadome rozważanie Jego Męki przyniesie 
ogromne owoce w naszym życiu. 

Pomogą nam w tym słowa św. Faustyny, która 
tak zanotowała: Nie wszystko jeszcze świat wie, 
co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu w Ogrój-
cu i w ciemnicy, w badaniach sądowych, byłam 
z Nim w każdym rodzaju męki Jego. Nie uszło 
uwagi mojej: ani jeden ruch, ani jedno spoj-
rzenie Jego, poznałam całą wszechmoc miłości 
i miłosierdzia Jego ku duszom (Dz. 1054).
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TAJEMNICA II
biczowanie
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Bożemu Miłosierdziu za każde uderzenie bicza 
i każdą ranę na plecach Jezusa, na barkach 
i całym ciele, zadaną od wściekłych uderzeń 
podburzonych żołnierzy. W ciszy serca rozwa-
żamy to wszystko, co w tej tajemnicy przecier-
piał Zbawiciel.

Św. Faustyna zanotowała: W ostatnie dni 
karnawału, kiedy odprawiłam godzinę świętą, 
ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. 
O, niepojęta to katusza! Jak strasznie Jezus 
cierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, 
jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezu-
sem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego 
płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach 
ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach 
parę kości Jego obnażonych z ciała... Jezus ci-
chy wydawał jęk i westchnienie (Dz. 188).
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TAJEMNICA III
cierniem ukoronowanie pana jezusa 
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Chrystusowi za każde Jego cierpienie, za każde 
ukłucie głowy od korony uplecionej z cierni. 
Współczujemy i jeszcze bardziej widzimy jak 
wielkie i niepojęte jest Jego Miłosierdzie i jak 
bardzo trzeba uważać, by nie marnować wysłu-
żonej nam łaski Bożej. 

Św. Siostra Faustyna zanotowała: Rano 
podczas rozmyślania uczułam bolesny cierń 
w głowie z lewej strony; cierpienie trwało 
przez cały dzień, rozmyślałam nieustannie, 
jak Jezus mógł wytrzymać ból tylu kolców, 
które są w koronie cierniowej. Łączyłam swo-
je cierpienia z cierpieniem Jezusa i ofiarowa-
łam za grzeszników (Dz. 349).

TAJEMNICA IV
droga krzyżowa
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
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Chrystusowi, Zbawicielowi świata za każdą sta-
cję Jego drogi krzyżowej. Niech wszyscy ludzie 
póki czas skorzystają z Jego Miłosierdzia. 

Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku za-
notowała słowa Pana Jezusa: ...wszystko jest 
cierpieniem, ale innej drogi nie ma do nieba, 
prócz drogi krzyżowej. Ja sam przeszedłem ją 
pierwszy. Wiedz o tym, że jest to najkrótsza 
i najpewniejsza droga (Dz. 1487).

TAJEMNICA V
śmierć o godz. 15:00
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Chrystusowi, który umiera za nas na krzyżu. 
Dziękujemy za Jego nieskończone Miłosierdzie, 
dzięki któremu dobry Bóg przebacza nam grze-
chy i doprowadza do zbawienia. Chroń nas Mat-
ko, byśmy nie marnowali tak cennych darów Bo-
żych. Chcemy jak najczęściej modlić się słowami 
Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą dał nam 
Zbawiciel, o łaskę dobrej śmierci dla konających 
i dla siebie, bo i na nas przyjdzie pora.
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Niech pomogą nam w tym słowa Siostry 
Faustyny, która zapisała: Kiedy weszłam 
do swej samotni - usłyszałam te słowa:  
Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako 
swej chwały, która odmawiać będzie tę koron-
kę albo przy konającym inni odmówią - jednak 
odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy ko-
nającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się 
gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogar-
nia duszę, i poruszą się wnętrzności miłosier-
dzia Mojego, dla bolesnej męki Syna mojego. 
O, gdyby wszyscy poznali, jak wielkie jest mi-
łosierdzie Pańskie, ale jak bardzo my wszyscy 
potrzebujemy tego miłosierdzia, a szczególnie 
w tej stanowczej godzinie (Dz. 811).

Tajemnice Chwalebne

TAJEMNICA I
zmartwychwstanie pana jezusa 
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
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Bożemu Miłosierdziu za Jego zwycięstwo nad 
śmiercią, za Jego zwycięstwo nad grzechem, 
za Jego zmartwychwstanie!!!
Św. Faustyna zanotowała: Zmartwychwstanę 
w Jezusie, ale muszę wpierw w Nim żyć. Jeżeli 
nie rozłączę się z Krzyżem, wtenczas okaże się 
we mnie Ewangelia. Wszystkie moje niedo-
statki uzupełnia Jezus we mnie - Jego łaska, 
która działa nieustannie. Trójca Święta udzie-
la mi swego życia w obfitości przez dar Ducha 
Świętego. Trzy Boskie Osoby we mnie miesz-
kają. Bóg, jeżeli kocha, to całym sobą, całą 
mocą swej istoty. Jeżeli mnie tak Bóg ukochał, 
cóż ja na to - ja, oblubienica Jego? (Dz. 392)

TAJEMNICA II
wniebowstąpienie pana jezusa 
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Bogu za otwarcie nam nieba, za przygotowane 
tam miejsce i za słowa Jezusa, który powiedział, 
że pragnie, abyśmy i my byli tam, gdzie On. 
Dziękujemy za Jego nieskończone Miłosierdzie.



65

Wsłuchajmy się w to, co przeżyła w dzień 
Wniebowstąpienia siostra Faustyn: Dziś towa-
rzyszyłam Panu Jezusowi, gdy do nieba wstę-
pował. Było trochę z południa, ogarnęła mnie 
tak wielka tęsknota za Bogiem. Rzecz dziwna, 
im więcej czułam obecność Bożą, tym goręt-
sze było pożądanie Jego. Wtem ujrzałam się 
pośród wielkiej rzeszy uczniów i Apostołów, 
i Matki Bożej; Jezus mówił, aby szli na cały 
świat - nauczając w imię Moje - wyciągnął ręce 
i błogosławił im, i znikł w obłoku… (Dz. 1710)

TAJEMNICA III
zesłanie ducha świętego
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy w tej tajemnicy cześć i chwałę 
Duchowi Świętemu za Jego siedmiorakie dary. 
Dziękujemy za radość serca i moc, którą daje 
swoim wiernym. Duch Jezusa Chrystusa, Duch 
Miłosierdzia w sposób cichy i łagodny pobudza 
nasze serca do modlitwy ufnej i wytrwałej.
Siostra Faustyna zanotowała: Duch Jezusa 
jest zawsze prosty, łagodny, szczery, wszelka 
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złośliwość, zazdrość, nieżyczliwość pokrywa-
na uśmiechem życzliwości jest diabełkiem in-
teligentnym; słowo surowe, ale płynące z mi-
łości szczerej, nie rani serca (Dz. 633).

TAJEMNICA IV
wniebowzięcie najświętszej maryi panny
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy Bożemu Miłosierdziu cześć 
i chwałę w tej tajemnicy za Twoje Wniebowzię-
cie. Za trud życia pełen miłości do Jezusa zosta-
łaś uprzywilejowana i nagrodzona. 

Cieszymy się tą wyjątkową łaską razem 
z Tobą i wsłuchujemy się w to, co przeżyła 
św. Faustyna: W czasie rozmyślania obecność 
Boża przeniknęła mnie żywo i poznałam ra-
dość Najświętszej Panny w Jej chwili wnie-
bowzięcia… Córko Moja, polecam ci usilnie, 
abyś wiernie spełniała wszystkie życzenia 
Boże, bo to jest najmilsze Jego oczom świętym. 
Bardzo pragnę, abyś się w tym odznaczyła, 
to jest w tej wierności w pełnieniu woli Boga. 
Tę wolę Boga przełóż ponad wszystkie ofiary 
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i całopalenia. Kiedy mówiła do mnie Matka 
niebieska, wstępowało w duszę moją głębokie 
zrozumienie tej woli Boga (Dz. 1244).

TAJEMNICA V
ukoronowanie najświętszej maryi panny 
na królową nieba i ziemi
Maryjo, nasza Matko, razem ze św. Siostrą Fau-
styną oddajemy Bożemu Miłosierdziu cześć 
i chwałę w tej tajemnicy za Twoje ukoronowanie. 
Cieszymy się, że jesteś Królową nieba i ziemi. 
Wierzymy, że pamiętasz o nas i o naszych inten-
cjach, a szczególnie o naszej Ojczyźnie i wszyst-
kich, od których bezpośrednio zależą jej losy.

Św. Faustyna zanotowała: Od samego rana 
czułam bliskość Matki Najświętszej. W czasie 
Mszy świętej ujrzałam Ją tak śliczną i piękną, 
że nie mam słów, abym mogła choć cząstkę 
tej piękności wypowiedzieć. Cała była bia-
ła, przepasana szarfą niebieską, płaszcz też 
niebieski, korona na głowie, z całej postaci 
bił blask niepojęty. - Jestem Królową nieba  
i ziemi… (Dz. 805)
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RÓŻANIEC

Paś owce Moje
Anita Granoszewska

Tajemnice Radosne 

TAJEMNICA I
zwiastowanie najświętszej maryi panny
Kapłańskie powołanie. Jaki to ogromny dar usły-
szeć od Boga słowa: Paś owce Moje. Niejeden 
Kapłan zapewne zadawał sobie pytanie: Tylko jak 
paść owce, by żadnej nie zgubić? Jak paść, by jak 
najwięcej owiec zaprowadzić na zielone pastwi-
ska Raju, na Łąki Wiecznej Radości? Jak paść, by 
nie zawieść Boga, by wypełnić Jego wolę?

Boże, prosimy Cię o pasterzy, którzy z odda-
niem i pokorą  będą wypełniali Twoją Wolę.
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TAJEMNICA II
nawiedzenie świętej elżbiety
Iść z posługą do chorych, cierpiących i potrze-
bujących. Zaprzeć się samego siebie, wziąć 
Krzyż z miłością i iść ku tym, do których posyła 
Jezus. Iść do tych wszystkich, którzy potrze-
bują Kapłana, iść do nich z Panem Jezusem,  
by rozbudzić w nich wiarę, nadzieję, pocieszyć, 
nakarmić Słowem i Żywym Chlebem, nakarmić 
Żywą Bożą Miłością.

Jezu, prosimy Cię o święte powołania ka-
płańskie i zakonne.

TAJEMNICA III
narodzenie pana jezusa
Głosić Chrystusa tak, by narodził się On w wie-
lu ludzkich sercach. Głosić Chrystusa nie tylko 
z ambony, ale przede wszystkich swoim życiem. 
Głosić Chrystusa to być widocznym Kapłanem 
na ulicach, nie skrywać pod kurtką koszuli z ko-
loratką, ale wyjść do świata, do ludzi w pięk-
nej kapłańskiej szacie. Głosić Chrystusa to być 
obecnym wśród wielu zalęknionych dusz w ich 
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szarej, trudnej codzienności. Głosić Chrystusa 
to iść pod prąd światowych przeszkód, ogra-
niczeń, to iść w Jego Świetle Prawdy i pełnić 
Jego, nie swoją, wolę. 

Boże, dziękujemy Ci za wszystkich Kapła-
nów, którzy odważnie, z miłością oraz bezgra-
nicznym oddaniem świadczą o Tobie w każdej 
chwili swojej kapłańskiej drogi.

TAJEMNICA IV
ofiarowanie pana jezusa w świątyni
Ofiarować siebie. Ponieść wyrzeczenie, nie 
zastanawiać się, co ja z tego będę miał, tyl-
ko co z mojej posługi będą mieli inni. Mi-
liony Kapłanów na całym świecie, każdy 
z nich inny. Jednak każdy z nich powinien 
w pocie czoła pracować w winnicy Pana. 
Wielu Kapłanów zapewne zadaje sobie py-
tania: Czy potrafię bezinteresownie słu-
żyć? Czy jestem przyjacielem konfesjonału?  
Czy zarażam innych Bożą radością? Czym ema-
nuję? Co przekazuje tym, którzy mnie słuchają?  
Czy przyciągam innych do Boga, czy ich raczej 
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odpycham? Czy Kościół, w którym posługu-
ję, jaśnieje Bożym Światłem? Czy pragnę, aby 
mnie chwalono, uwielbiano, czy może rzeczywi-
ście wszystko czynię na większa Chwałę Boga?

Panie, prosimy Cię, by wszyscy Twoi Kapłani 
wiernie Ci służyli i czynili wszystko ku większej 
Twojej chwale i czci.

TAJEMNICA V
znalezienie pana jezusa
Zniechęcenie, zwątpienie, kryzys. Jak dobrze 
znane są nam te pojęcia, jak wiele osób zna 
ten stan. Różne trudne sprawy, samotność, od-
osobnienie, np. gdy Kapłan przeniesiony zosta-
je z ukochanej parafii, gdzie przez wiele lat było 
mu tak dobrze, w której poznało się i pokocha-
ło wiernych. Zmiana otocznia, nowe warunki, 
nowi współbracia, nowi parafianie. Czasami tak 
trudno odnaleźć się w nowej sytuacji, w nowym 
miejscu, gdy trzeba od nowa budować wszyst-
ko. Jednak nie należy się przerażać, zniechęcać, 
poddawać, tylko mieć w pamięci, że my widzi-
my tylko tu i teraz, a Bóg wie wszystko i On wie, 
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dlaczego właśnie w tym, a nie w innym miejscu 
obecnie człowiek został  przez Niego postawio-
ny. Należy bezgranicznie zaufać Bogu. On do-
puszcza pewne, niejednokrotnie trudne i nie-
zrozumiałe dla nas sytuacje, ponieważ są one 
niezbędne dla zbawienia duszy.

Boże, prosimy, aby słudzy Twoi umiłowani 
nie popadali w zniechęcenie ani depresję, ale 
ufali Tobie i pokornie kroczyli drogą, którą Ty 
Sam dla nich obrałeś.

Tajemnice Światła

TAJEMNICA I
chrzest w jordanie
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 
będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej 
od niego żądać będą. (Łk 12, 48b)
Wybrani przez Boga, obdarzeni darami, uświę-
ceni. Tyle jest łask, którymi Bóg obdarzył ka-
płańskie dusze, które On sam wybrał i szcze-
gólnie umiłował. On kapłańskim duszom tak 
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bardzo zaufał. Kapłańska droga nie jest łatwą 
drogą, jest ona drogą pełną wyrzeczeń i zobo-
wiązań, drogą która ma prowadzić wiele owiec 
do świętości. Kapłańskie dusze tak wiele otrzy-
mały od Miłosiernego Boga, ale niestety niektó-
rzy zapominają jak cennymi darami zostały te 
dusze obdarzone. Należy modlić się, by Kapłani 
nie zapominali o tym, że są umiłowani, wybrani 
przez Samego Boga. A i każdemu z nas należy  
pamiętać, że przyjdzie czas, by się rozliczyć 
z tych darów, które otrzymaliśmy. Im więcej 
ktoś od Boga otrzymał, tym więcej owoców bę-
dzie musiał przed Bożym tronem złożyć. 

Boże, prosimy, aby przed Twoim Bożym 
tronem każdy mógł złożyć kosze pełne soczy-
stych owoców – dobrych uczynków wypływają-
cych z miłości do Boga i bliźniego, które uzbiera 
podczas ziemskiej wędrówki.

TAJEMNICA II
wesele w kanie galilejskiej
Ukochana Matka delikatnym głosem mówi: 
Zróbcie wszystko, co Syn mój Wam powie. 
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Trzeba pamiętać, by bardziej słuchać Boga niż 
ludzi, bo ludzki głos niejednokrotnie zwodzi, 
wyprowadza na manowce. Głos Boga nato-
miast zawsze daje wskazówki, dzięki którym 
człowiek w nie wsłuchany nie pobłądzi. Na-
leży tylko otworzyć serce i podążać za Gło-
sem Boga. W obecnym świecie jest zbyt wiele 
głosów, zbyt duży gwar, hałas. Tak ważne, by 
udawać się na pustynię adoracyjnej ciszy, gdzie 
nie ma gwaru, gdzie błogi spokój, gdzie moż-
na się wyciszyć, gdzie bardzo wyraźnie słychać 
Głos Boga. Kapłańskie serca, które zasłuchane 
są w Głos Boga, nie pobłądzą, nie pogubią po-
wierzonych im owiec.

Boże, prosimy, by adoracyjna cisza wpisała 
się w potrzebę każdego ludzkiego serca. 

TAJEMNICA III
głoszenie królestwa bożego  
i wzywanie do nawrócenia
Głosić Królestwo Boże w każdej chwili ka-
płańskiej drogi. Nie wstydzić się Jezusa, być 
żywym przykładem, żywym świadkiem Jezusa 
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Ukrzyżowanego, Jezusa Zmartwychwstałego, 
Jezusa Miłosiernego. Kapłan jest Kapłanem 
przez 24 godziny na dobę, jest Kapłanem zawsze 
i wszędzie, nie tylko w Kościele. Kapłani muszą 
nabrać odwagi. Jeśli Kapłani nie będą głosić 
Jezusa, nie przylgną całym sercem do Chrystu-
sowego Krzyża, nie wywyższą Boga, to jak będą 
wyglądały nasze świątynie w przyszłości, kto 
będzie prowadził ludzi do Boga, do zbawienia?

Prośmy Boga o odwagę dla Pasterzy Kościoła, 
by wiernie i wytrwale głosili i nauczali o Bogu.

TAJEMNICA IV
przemienienie na górze tabor
Trzeba nam wspiąć się na górę przemienienia 
ludzkich serc, na górę Tabor, i z całego serca 
uwielbić i ukochać Boga. Postawić Go na pierw-
szym miejscu.

Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, bez wzglę-
du na kolor skóry, stanowiska, pozycje, na to, 
kim jesteśmy, gdzie mieszkamy. Bóg nas kocha 
bezgranicznie. Ale w tym miejscu też należy za-
dać pytanie: Jaka jest moja miłość do Boga? 
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Jak oddaję Mu cześć? Co czynię, by Bóg był 
czczony, wielbiony, by ludzkie serca nawróciły 
się do Boga? Trzeba nam przypomnieć i wpro-
wadzić w czyn te słowa, które Bóg Ojciec powie-
dział do s. Eugenii Raviso: Pragnę, żeby jeden 
dzień lub przynajmniej jedna niedziela była 
poświęcona dla uczczenia Mnie w szczegól-
ny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. 
Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę 
i oficjum. Nietrudno znaleźć teksty w Piśmie 
Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szcze-
gólną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą 
niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powsze-
dni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy 
dzień tego miesiąca.

Proszę, wsłuchajcie się sercem w te słowa. 
Starajmy się wprowadzić je w życie do na-
szych wspólnot, parafii, wszystkich kościołów:  
Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiąza-
ło się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by 
pomagało ludziom poznawać Mnie takim, jaki 
jestem, i jaki zawsze będę blisko nich, to zna-
czy Ojcem najczulszym i najbardziej kochają-
cym ze wszystkich ojców.
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Pokornie prosimy, by Kapłani otworzyli serca 
na pragnienie, które kieruje do nich Bóg Ojciec.

TAJEMNICA V
ustanowienie eucharystii
Dar Eucharystii i dar Kapłaństwa dwa dary, 
które zostały ustanowione w jednym czasie, 
dary, które bez siebie nie przetrwają. Dziękujmy 
dobremu Bogu za te dary, dzięki którym mo-
żemy się nawracać, umacniać, uświęcać. Dary, 
które rozpalają w nas wiarę, nadzieję i miłość.  
Dary, bez których nie ma życia. Dary, bez któ-
rych nie ma zbawienia. 

Boże, dziękujemy Ci za te cenne dary i po-
kornie błagamy, aby to, co przez Ciebie zostało 
nasz Odkupicielu ustanowione, nigdy przez ni-
kogo nie zostało zniesione. Amen.



78

Tajemnice Bolesne

TAJEMNICA I 
modlitwa pana jezusa w ogrójcu
Trwać na modlitwie jak Jezus w Ogrój-
cu. Adorować Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Modlić się za rodziny, parafie, 
Ojczyznę, za świat. Modlić się za uratowanie jak 
największej liczby dusz od ognia piekielnego, 
od wiecznego potępienia. Kapłańska modlitwa 
uniżenia ma ogromną moc. Kapłańska modli-
twa uniżenia może tak wiele wyprosić i prze-
błagać u Miłosiernego Ojca. Oby jak najwięcej 
Kapłańskich serc poczuło pragnienie trwania 
na takiej modlitwie, wypraszając, przeprasza-
jąc, dziękując  i prosząc Boga Ojca za powierzo-
nymi im owcami, za wszystkimi duszami.

Panie, prosimy Cię, daj nam Kapłanów, 
którzy w uniżeniu będą prosić Ciebie za nami, 
nędznymi grzesznikami.
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TAJEMNICA II
biczowanie
Kapłani biczowani, Kapłani opluwani, Kapłani 
szykanowani…, ale pomimo to pełni odwagi, 
pełni ufności.

Nie lękają się, idą odważnie z Chrystusem 
przez życie, ubrani w sutanny przemieszczają 
się po ulicach, biorą w swoje uświęcone dło-
nie Najświętszy Sakrament, idą błogosławić 
grzeszny lud, idą, by nieść Chrystusa światu.

Trwają na gorliwej modlitwie, karmią lud 
Słowem i Ciałem Boga, dodają otuchy. Bronią 
Chrystusa, bronią Jego Najświętszego Ciała,  
bronią Eucharystii, bronią wiary, bronią świę-
tości, bronią Boga. 

Nie boją się, bo wiedzą, że Bóg sam wystar-
czy! Nie boją się, bo wierzą w Bożą siłę, w Bożą 
moc. Nie boją się, bo Bóg jest na pierwszym 
miejscu w ich kapłańskich sercach. 

Prośmy Boże, by świat był pełen odważnych 
Chrystusowych Kapłanów. 
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TAJEMNICA III
cierniem ukoronowanie pana jezusa
Kapłan, który cierpi za powierzoną mu owczar-
nię, za powierzone mu owieczki. Kapłan, który 
ofiarowuje siebie, swoje życie, swoje cierpienie, 
by jak najwięcej dusz zostało zbawionych.

Przychodzi tu obraz cierpiącego Jana 
Pawła II, Ojca Pio, Ojca Dolindo Ruotolo,  
ks. Jerzego Popiełuszki, Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Maksymiliana Kolbe  i wielu innych 
świętych Kapłanów. Oni swoje życie, swoje cier-
pienia ofiarowali za nawrócenie ludzkich dusz, 
za prawdę, za wolność. Oni umiłowali Boga 
i Jemu służyli do ostatniego tchnienia. Oni tak 
bardzo radowali się z każdego powrotu do Boga 
Ojca wielu córek i synów marnotrawnych.

Prosimy Cię Panie, umacniaj swoją świętą, 
Bożą mocą wszystkich Kapłanów, by przez ich 
oddanie i posługę nawróciło się wielu ludzi 
do Boga.
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TAJEMNICA IV
droga krzyżowa
Krzyżowa droga to droga pachnącą miłością, 
droga utkana bólem i cierpieniem, droga osa-
motnienia, opuszczenia, wyrzeczeń, łez, bólu 
i cierpienia. Żaden człowiek, żaden, nawet 
najpokorniejszy, najświętszy kapłan sam nie 
da rady kroczyć po tej drodze, sam nie będzie 
w stanie nawet podnieść krzyża, a co dopiero 
z nim iść. Będzie mógł to uczynić dopiero kie-
dy jego usta wypowiedzą: Boże, proszę,  pomóż  
mi dźwigać krzyż, krzyż, który chcesz położyć 
na moich ramionach. Proszę, przejdź ze mną 
tę krzyżową drogę.

Patrząc wtedy w kapłańskie oczy można uj-
rzeć ból, ale właśnie w tych oczach można ujrzeć 
cierpiącego Jezusa. Jak wiele takich cierpiących 
kapłańskich oczu jest obecnie potrzebnych, by 
wyprosić Boże Miłosierdzie dla świata.

Boże, prosimy, bądź przy Kapłanach, którzy 
weszli na drogę  krzyżową dla zbawienia ludz-
kich dusz. Umacniaj ich i podtrzymuj, daj im 
siłę i wytrwałość.
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TAJEMNICA V
śmierć pana jezusa na krzyżu
Umrzeć dla świata, a narodzić się dla Boga.  
Jak bardzo potrzebna każdemu z nas taka 
śmierć. Pozostawić swoje ja, a postawić Boga 
na pierwszym miejscu w swoim sercu, życiu, 
posłudze, rodzinie, parafii i Ojczyźnie. Jeśli 
nauczyciel, który cieszy się ogromnym autory-
tetem w szkole, jest dla wielu przykładem, wzo-
rem, przekazuje cenne uwagi, wskazówki, mą-
drze naucza, to wielu uczniów pójdzie za jego 
przykładem i będzie wdrażało w swoje życie te 
cenne rady. Tak bardzo świat potrzebuje pa-
sterzy, którzy umierając dla świata i stawiając 
Boga na pierwszym miejscu w swoim kapłań-
skim sercu i kapłańskim życiu, pociągną wiele 
ludzkich dusz do tej, jakże bardzo ważnej i nie-
zbędnej, operacji serca.

Umrzeć dla świata, a żyć dla Boga to jest je-
dyna do zbawienia droga. 

Boże, prosimy, daj każdemu z nas tę łaskę.
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Tajemnice Chwalebne

TAJEMNICA I
zmartwychwstanie pana jezusa
Jest wiele arów ziemi, które stają się bezuży-
teczne. Ziemia przestała być urodzajna, nie 
rodzi plonów. Ziemia, o którą przestali dbać 
gospodarze, przestali ją uprawiać.

Należy niezwłocznie wszystko rozpocząć 
od nowa. Kapłani, nie lękajcie się, jesteście umi-
łowanymi synami Jezusa. On was wybrał, by-
ście o Nim świadczyli. Nie możecie zamknąć się 
w czterech ścianach i czekać, aż minie pandemia, 
aż minie koronawirus. Jeden wirus zniknie, będą 
następne. Wy musicie służyć Bogu i ludziom. 
Musicie z odwagą uprawiać ziemię ludzkich 
serc. Trzeba Wam nieustannie siać ziarno Słowa 
Bożego, które wyda w swoim czasie wiele obfi-
tych plonów w ludzkich duszach.

Boże, prosimy, wlej odwagę w kapłańskie 
serca. Niech nie trwożą się, nie lękają, ale wy-
trwale uprawiają ziemię ludzkich serc.
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TAJEMNICA II
wniebowstąpienie pana jezusa
Iść za Jezusem to iść drogą, która nie jest drogą 
łatwą, przyjemną, pełną braw, oklasków i by-
cia na piedestale. To droga bezinteresownej 
miłości, poświęcenia, wyrzeczenia, bólu, odda-
nia i  cierpienia. To droga pełna cierni, ciosów, 
zranień zadanych na ziemskim padole podczas 
pielgrzymowania ku wieczności. Iść za Jezu-
sem to nie myśleć, co powiedzą o mnie inni, 
ale tu musi mieć znaczenie, jak moja dusza wy-
gląda w oczach Boga. On przenika nas, On wie, 
co robimy w każdym czasie, On zna nasze myśli, 
On widzi wszystkie nasze czyny. Przed Nim nic 
się nie ukryje, więc należy zawsze nam czynić 
wszystko z tą świadomością, że patrzy na nas 
w każdej sekundzie naszego życia nasz Ukocha-
ny Ojciec, przed którym staniemy później odarci 
z purpurowych szat, sławy, bogactwa i uznania. 
Zostaniemy jedynie w szacie naszych uczynków 
miłosierdzia, z sercem oddanym bądź zbunto-
wanym, z sercem, z którego wszystko nam zo-
stanie odczytane w świetle prawdy.
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Panie, prosimy Cię, by każdy był ubrany 
w piękne szaty uczynków miłosierdzia i przy-
odziany w piękne szaty dziecka Bożego.

TAJEMNICA III
zesłanie ducha świętego
Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzymane (J 20, 19-23).
Słowa Pana Jezusa skierowane do Apostołów 
– do umiłowanych Kapłanów. Jak ogromną 
wagę mają te słowa, jak ogromne znaczenie 
ma dar kapłaństwa. Przyjaciele konfesjona-
łu, święci kapucyni, Ojciec Pio i Ojciec Le-
opold Mandić dniami i nocami ratowali ludz-
kie dusze, by wyrwać je ze szponów złego. 
Ojca Leopolda oskarżano, że rozgrzesza 
wszystkich, ponieważ dawał on bardzo lek-
kie pokuty, biorąc je na siebie. Odprawiał te 
pokuty za grzeszników, brał na siebie ciężar 
rozgrzeszenia.

Jaka ogromna odpowiedzialność i jak 
duży ciężar spoczywa na Kapłanach, ale jaka 
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to piękna łaska i zaufanie, którymi Jezus obda-
rzył swoich wybrańców. 

Boże, prosimy o dary Ducha Świętego dla 
Kapłanów, by szli Oni za Twoim Głosem, 
a Światło Ducha Świętego niech rozjaśnia ich 
kapłańską drogę.

TAJEMNICA IV
wniebowzięcie najświętszej maryi panny
Spoglądając w Niebo, oczami serca widzieć 
Maryję. Czuć jej obecność, poznać, że jest bli-
sko nas po radosnym śpiewie ptaków. Ona, 
ukochana Matka, która została z ciałem i duszą 
wzięta do nieba, stale jest przy nas, troszczy się 
o nas, zanosi modlitwy za nas do ukochanego 
Ojca, jest obecna podczas każdej Eucharystii. 
Zawsze cicha, pokorna, w ukryciu.

Ona, stojąca pod krzyżem, Ona błagają-
ca o nawrócenie grzeszników, Ona płacząca, 
widząc błądzących, zdradzających Jej Syna 
Kapłanów. 
Maryjo, ukochana Matko, prosimy, pozwól 
nam otrzeć Twoje łzy.
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Maryjo Królowo Polski, jesteśmy przy Tobie, 
pamiętamy o Tobie i czuwamy. Tobie, kochana 
Matko się  powierzamy. 

Módlmy się, aby nie było Kapłanów dopusz-
czających się zdrady Chrystusa.

TAJEMNICA V 
ukoronowanie matki bożej na królową 
nieba i ziemi
Zawierzyć się Maryi jak Jan Paweł II, otwar-
tym sercem powtarzać: Totus Tuus, Totus Tuus  
Maryjo… Cały Twój Maryjo.

Radować się z tego zawierzenia i być pew-
nym Jej Matczynej Opieki i Miłości. Ona, Mat-
ka nieustannie wstawia się za swoimi synami  
– Kapłanami u swojego Syna i Boga Ojca. Ucie-
kać się do Jej Niepokalanego Serca i do Prze-
bitego Serca Jezusowego – w tych dwóch 
Sercach pełnych Miłości każdy znajdzie schro-
nienie. Maryja prosi, aby Kapłani  nie szukali 
oparcia w żadnym stworzeniu, ale jedynie 
w Niej. Aby szukali wsparcia w Jej Niepokala-
nym Sercu. 
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Ukochana Maryjo, prosimy, niech do Twojego  
Niepokalanego Serca, pełnego macierzyńskiej 
troski i miłości, każde kapłańskie serce uda się 
po wsparcie, umocnienie i ratunek.

 



DROGA KRZYŻOWA
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DROGA KRZYŻOWA

z Ossowa, 16 maja 2020
ks. Michał Dłutowski

PIEśń
1. roZMyślAJMy dZIś, wIErNI ChrZEśCIJANIE,  
JAko PAN ChrysTus ZA NAs CIErPIAł rANy;  
od PoJMANIA NIE MIAł odPoCZNIENIA,  
Aż do skoNANIA.

4. PrZEd sąd PIłATA gdy był PosTAwIoNy,  
NIEsPrAwIEdlIwIE ZosTAł oskArżoNy;  
roZkAZAł PIłAT, by był bICZowANy  
TEN PAN NAd PANy.

7. krZyż NIosąC, NA śMIErć sZEdł NIEusTrAsZE-
NIE, oPrAwCy NIECNI ZwlEklI ZEń odZIENIE;  
do krZyżA ZbAwCę okruTNIE PrZybIlI,  
oCTEM PoIlI.

8. Z wołANIEM głośNyM Po TAk srogIEJ MęCE 
skoNAł, oddAJąC duChA w oJCA ręCE;  
ZAgAsło słońCE, sTrACh ludZI oNIEMIA,  
TrZęsłA sIę ZIEMIA.
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11. w wIECZorNEJ PorZE, NIE TrACąC NI ChwI-
lI, osTrożNIE Z krZyżA JEZusA ZłożylI;  
MATuChNA JEgo CIAło PIAsTowAłA,  
rZEwNIE PłAkAłA.

12. wNET PrZEśCIErAdło usłAwsZy NA ZIEMI, 
uCZCIlI CIAło bAlsAMy drogIMI;  
w śwIEżo kowANyM grobIE PołożylI,  
PłACZ uCZyNIlI.

13. PłACZMy I My TEż, wIErNI, ChrZEśCIJANIE, 
dZIękuJąC PANu ZA NAJdrożsZE rANy;  
Iż, by NAs ZbAwIć, lEJąC krEw obfICIE,  
dAł ZA NAs żyCIE!

sTACJA I
jezus skazany na śmierć
Boję się wszystkiego, a Ty Jezu stoisz sam 
naprzeciwko rozszalałego tłumu, który chce 
Ciebie skrzywdzić. Nie ma żadnych żartów, 
zaczęła się egzekucja. Aby mogła się dokonać, 
trzeba nagiąć prawo, zastraszyć ludzi i władców.  
Ci, którzy decydują o śmierci Jezusa, są na dru-
gim planie, skryci i przebiegli. Czekają na wyrok 
Piłata, ponieważ chcą działać pozornie według 
prawa. Lecz żadne prawo ludzkie, które pomija 
prawo Boże, nie jest ważne i prawomocne.
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W 1920 r. nasi przodkowie nie dali się zastra-
szyć czerwonej zarazie bolszewickiej. Nie ucie-
kli z pola walki, nie cofnęli się do tyłu. Walczyli 
nie tylko o swoje rodziny, lecz o Ojczyznę i wia-
rę, gdyż bolszewicy byli krzewicielami ateizmu 
sponsorowanego z zachodu.

sTACJA II
jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Boję się Krzyża. A Ty Jezu nie uciekasz przed 
Nim. Wychodzisz ku Niemu, aby Go uściskać. 
Losy bitwy o Warszawę zmieniły się, kiedy 
ks. Ignacy Skorupka wziął do ręki krzyż i pod-
niósł go do góry, idąc na przodzie natarcia Woj-
ska Polskiego. Potrzebna była ta ofiara tego ka-
płana, nad którym Armia Czerwona odcisnęła 
swą zemstę za przegraną, godząc go kilkakrot-
nie bagnetami. 

Tylko przez wiarę mogę zrozumieć, co czy-
nisz, zobaczyć plan zbawienia, które realizuje 
się poprzez Krzyż Twój, a także mój własny.



93

sTACJA III
pan jezus upada po raz pierwszy
Upadek Jezusa był bardzo szybki ze wzglę-
du na brutalność żołnierzy, którzy Zbawiciela 
traktowali bardzo okrutnie. Nie było w nich 
żadnej iskry litości oraz świadomości, jak Jezus 
jest wycieńczony.

Jak Jezus upadł pod Krzyżem dla nasze-
go ratunku przed pokusą, tak Polska upadała 
pod ciężarem Krzyża dziejowego dla ratunku 
Europy. Jednak Ona nigdy tego nie doceniła.

Jeśli jesteś zjednoczony z Chrystusem, sko-
rzystasz z łaski wierności i nie upadniesz. Jezus 
upadł za ciebie, byś nie doświadczał bólu prze-
granej. Bądź względem Niego wdzięczny. 

sTACJA IV
pan jezus spotyka swoją matkę
To było bardzo bolesne spotkanie dla Maryi. 
Podczas tej Drogi Krzyżowej powinienem roz-
ważać cierpienia Jezusa przez Serce Maryi. 
Wtedy bardziej zrozumiem, co cierpiał Jezus, 
ale i też pojmę, jak cierpiała Maryja. Nie można 
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zapomnieć o cierpieniach Matki Bożej, są one 
bardzo istotne. Koncentrując się na boleściach 
Maryi, jakie doświadczała podczas Drogi Krzy-
żowej, będę jeszcze bliżej Jezusa oraz przypo-
mnę sobie, ile uczyniła Ona dla mojej Ojczyzny. 
Maryja również przyszła tu, by spotkać udrę-
czony swój lud. Objawiła się na polach Ossowa 
i Radzymina, abyśmy byli Zwycięzcami.

sTACJA V
szymon cyrenejczyk pomaga nieść krzyż
Jezu, Ty wiesz, że często, kiedy ktoś prosi mnie 
o pomoc, ja jestem zniecierpliwiony. Ten czło-
wiek przychodzi do mnie w najmniej oczeki-
wanym momencie, bo ja jestem zajęty swoimi 
sprawami. Potem dopiero uświadamiam sobie, 
że ten człowiek, który o coś mnie prosił, był 
po to, abym za bardzo nie przywiązywał się 
do swoich spraw, lecz myślał więcej o Tobie 
i Twoich przykazaniach. Walka w 1920 r. była 
jakby nie w porę – dwa lata niepodległości, 
a tu znów wszystko trzeba zostawić i wyruszyć 
w kolejny bój.
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sTACJA VI
św. weronika ociera twarz panu jezusowi
Jezu, święta Weronika podała Ci chustę i upa-
dła Ci do stóp oraz patrzyła z uwagą w Twoje 
święte Oblicze. Ty natomiast patrzyłeś na Nią. 
Twoje spojrzenie przez ten krótki moment 
w jej duszy wypalało miłością Twój wizerunek. 
Wtedy powstało odbicie na chuście i na duszy 
św. Weroniki. Jeśli również chcesz Je otrzymać, 
idź na adorację Najświętszego Sakramentu. Czas, 
jaki tam spędzisz, będzie tym momentem otarcia 
Oblicza Jezusa i przyjęcia Go do własnej duszy.

Wygrana w 1920 r. dokonała się w nie-
widzialnej bitwie, gdzie zwyciężyły oddziały 
ludzi wprzęgniętych w nieustającą modlitwę 
różańcową.

sTACJA VII
jezus upada po raz drugi
Jezu, Ty upadasz, aby powstrzymać niekończą-
cy się dramat ludzi uzależnionych od alkoholu. 
Już o godz. 7 z rana mężczyźni tłoczą się przy 
sklepach, aby kupić piwo lub wódkę. To jest ich 
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poranny rytuał. Tylko Ty możesz ich wyrwać 
z tej powolnej agonii. Tylko Ty możesz od-
wrócić los ich coraz większej degradacji. Jezu, 
nadaj sens życia mężczyznom, którzy przecież 
w 1920 r. potrafili stanąć na wysokości zada-
nia i wykuli w historii wartości: Bóg, honor,  
Ojczyzna. Bez Boga człowiek nie ma honoru 
ani Ojczyzny. 

sTACJA VIII
pan jezus pociesza płaczące niewiasty
Tylko Ty Jezu możesz w pełni zrozumieć serce 
kobiety. Tylko Ty rozumiesz jej myślenie oraz 
uczucia, ponieważ Jesteś Bogiem i wiesz, co się 
kryje w każdym człowieku. Łzy, które wylewają 
dzisiejsze niewiasty, to troska o zbawienie dzieci, 
które przestały chodzić do Kościoła, które prze-
stały żyć po Bożemu. Choć przecież dały swym 
dzieciom wiarę przez nauczenie ich modlitw, 
poprowadzenie do I Komunii Świętej, Bierzmo-
wania, to jednak dzieci ich zagubiły się. Tylko Ty 
Jezu możesz ich potomstwo odnaleźć. Prawdzi-
we matki, które tracą dzieci, muszą płakać.
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sTACJA IX
jezus upada po raz trzeci
Jezu, najboleśniejszy upadek jakiego doświad-
czasz, ofiarowujesz za swoich braci-Kapłanów, 
których tak bardzo kochasz. Ich niewierności 
są dla Ciebie największym cierpieniem. Ich po-
jawiająca się czasem obojętność wobec Twojej 
obecności w Najświętszym Sakramencie oraz 
arogancja względem ludzi dobija Cię w głąb 
ziemi ciężarem upadającego krzyża. Kapłan nie 
upada wtedy, kiedy pamięta o swojej królew-
skiej godności. Jezus nadał mu ją w dniu świę-
ceń oraz przy pierwszej i ostatniej celebracji 
Mszy świętej. Jest przecież In Persona Christi. 
Jest więc zjednoczony z Chrystusem, najwyż-
szym Prorokiem, Kapłanem i Królem. 

Jezu, ratuj kapłanów!
Ksiądz Ignacy Skorupka pamiętał o swojej 

godności, a dzięki temu bronił wolnej Polski, 
aby nie była pohańbiona. Był tam, gdzie cier-
pieli Polacy. Doświadczył piekła wojny, lecz du-
sza jego była nietknięta. 
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sTACJA X
pan jezus z szat obnażony
Ogołocenie Jezusa było całkowite. Dziś Polacy 
również są całkowicie ogołoceni – tysiące pol-
skich firm przestaje istnieć. Dziesiątki tysięcy 
ludzi, którzy mają kredyty do spłacenia, są bez 
wyjścia, bo nie mają gdzie pracować i nie mają 
możliwości osiągania właściwych dochodów. 
Lecz nieprzyjaciele Boga i ludzi tylko czyhają, 
aby zabrać im to, co jeszcze zostało.

Dziś możemy tak jak w 1920 r. liczyć tyl-
ko na Boga i siebie. Przed Bitwą Warszawską 
wszystkie ambasady zagranicznych krajów, 
oprócz Stolicy Apostolskiej, uciekły. Nie bądź-
my zachłanni, gdy Ojczyzna jest pustoszona 
przez wrogów. 

sTACJA XI
pan jezus przybity do krzyża
Jezu, przybicie do krzyża było spełnieniem ma-
rzeń Twoich wrogów. Teraz mogą szydzić, nie-
którzy nawet plują na Ciebie. 



99

Kiedy Polak nic nie może, wtedy w jego sercu 
budzi się ogień gniewu, ogień sprawiedliwości, 
który łamie wszelkie kajdany, wszelkie zniewo-
lenia i przemienia się on w gołębicę wolności, 
która unosi się nad zepsutym światem, by stać 
się ogniem poświęcenia. On wypala wszelkie zło 
i stwarza nową Ojczyznę, solidarną i bohater-
ską. Tak było zawsze, lecz czy dziś tak będzie... 
– nie wiem. Nie wyrzekajmy się przyrzeczeń 
Chrztu Świętego, a Bóg nam pomoże.

sTACJA XII
jezus umiera na krzyżu
Jezu, Ty umierasz na krzyżu, a ja wciąż się 
boję o swoje życie. Lecz pamiętam Twoje sło-
wa: Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swego życia na tym świecie, za-
chowa je na życie wieczne (J 12, 25). Spraw, 
abym przekroczył w końcu granicę lęku o życie, 
i abym całkowicie je Tobie ofiarował. Przy tej 
stacji jest właśnie ten moment powtarzania 
słów św. Pawła, że w życiu i po śmierci chcę na-
leżeć do Ciebie.
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sTACJA XIII
jezus zdjęty z krzyża
Jezu, w rękach Maryi jestem przy Tobie.  
Te obostrzenia, kiedy w kościele mogło 
być tylko pięć osób, to właśnie tyle, ile jest 
pod krzyżem – cztery postacie z Ewange-
lii i ja, który do tej pory byłem tylko widzem.  
Maryjo, pozwól, że podejmę decyzję o odpra-
wieniu pierwszych sobót miesiąca. Wtedy ulżę 
Twoim cierpieniom, zaangażuję się i będę bliżej 
Ciebie i Boga. 

sTACJA XIV 
pan jezus złożony do grobu
Przy grobie Jezusa jest już cicho, nie ma wrza-
sku tłumu ani złości podłych ludzi. 

Żołnierze pochowani w tym miejscu, sied-
miokrotnie odpierali ataki wroga. Zginęli, lecz 
wypełnili swoje zadanie. Nie wpuścili wroga 
we wrota Stolicy, choć było tak blisko. 

Warto pomyśleć, co ja po sobie pozosta-
wię, ile przyniosę dobra. Czy potrafiłem umie-
rać za życia, czy umiałem tracić dla Boga?  
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Jeśli tak, to śmierć mojego ciała nie będzie dla 
mnie dramatem, a stanie się również wyzna-
niem wiary dla tych, którzy mnie znali. 

PIEśń
1. krZyżu śwIęTy, NAdE wsZysTko  
drZEwo PrZENAJsZlAChETNIEJsZE!  
w żAdNyM lEsIE TAkIE NIE JEsT,  
JEdNo NA kTóryM sAM bóg JEsT.  
słodkIE drZEwo, słodkIE gwoźdZIE,  
roZkosZNy owoC NosIło.

2. skłoń gAłąZkI, drZEwo śwIęTE,  
ulżyJ CZłoNkoM TAk roZPIęTyM,  
odMIEń TErAZ oNą srogość,  
kTórąś MIAło Z urodZENIA,  
sPuść lEkkuChNo I CIChuChNo  
CIAło królA NIEbIEskIEgo.

3. Tyś sAMo było dosToJNE  
NosIć śwIATowE ZbAwIENIE,  
PrZEZ CIę PrZEwóZ JEsT NAPrAwIoN  
śwIATu, kTóry był ZAgubIoN,  
kTóry śwIęTA krEw PolAłA,  
Co Z bArANkA wyPływAłA. 
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DROGA KRZYŻOWA

Chciałeś cierpieć dla grzesznika
Irena Radzymińska IMB

sTACJA I 
niesprawiedliwy wyrok piłata
Widzę Cię Jezu jak stoisz niedaleko Piłata… 
Piłat otwarcie uznał, że jesteś niewinny.  
Pięć razy to stwierdzał. Dlaczego więc skazuje 
Cię na śmierć? Śmierć, na którą przeznacze-
ni byli niewolnicy i najwięksi zbrodniarze.  
Czy Ty jesteś niewolnikiem, zbrodniarzem? 
Co oni z Tobą zrobili? A Tyś na to pozwolił.  
Tyś sam tego chciał. Chciałabym Cię powstrzy-
mać, ale Twoja Miłość mnie zatrzymała.

sTACJA II
jezus przyjmuje krzyż na swe ramiona
A jednak wziąłeś krzyż, krzyż naszych win. 
Odczułeś jego ciężar. Oto cała ludzkość zdana 
na Ciebie. Tak bardzo tęskniłeś za krzyżem,  
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tak bardzo pragnąłeś umierać w tak okropny 
sposób. Przyjmujesz krzyż z radością! Jezu,  
czy Ty nie boisz się? Ja bym chyba uciekła.  
A Ty czekałeś na krzyż. Przez niego zmażesz 
z nas karę wiecznego potępienia. Oto droga 
do szczęścia otwarta. Przywracasz nas Ojcu 
jako dzieci. Dziękuję Ci, że nie zawahałeś się 
i umarłeś za mnie.

sTACJA III 
pierwszy upadek jezusa pod krzyżem
Idziesz w skwarze, w koronie cierniowej. 
Z krzyżem na ramionach. Idziesz? Już nie! 
Leżysz na ziemi, po której chodzą grzesznicy.  
Panie, tak bardzo jesteś słaby. Gdyby oni wie-
dzieli, kim Ty naprawdę jesteś, nie pozwoliliby, 
abyś leżał. A oni drwią z Ciebie i śmieją się z Twej 
słabości. Nasze grzechy powaliły Cię na ziemię.  
Jezu, przepraszam.

sTACJA IV 
spotkanie z matką
Matko, spotkałaś się z cierpiącym Synem 
na drodze krzyżowej. Czy poznałaś Go? 
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Co wtedy czułaś? Miecz boleści przeszył Twe 
serce. Cierpisz wielkie boleści. Spojrzałaś 
w Jego udręczoną Twarz. Dodałaś Mu otuchy. 
W Twym spojrzeniu odnalazł pociechę i miłość. 
Milczeniem zgadzałaś się na Jego zabicie. Stałaś 
się naszą Współodkupicielką. Miłość pozwoliła 
Wam przetrwać. Matko, naucz nas tak kochać, 
aby oddać do końca swe życie Jezusowi.

sTACJA V 
szymon cyrenejczyk pomaga nieść krzyż
Szedł drogą, wracał z pola. Przymusili go,  
by pomógł nieść krzyż Skazańca. Szymon bro-
nił się, nie chciał nieść krzyża. Czuł się upo-
korzony, idąc z Twoim krzyżem. Rozumiałeś 
jego bunt, Jezu. On nie wiedział, kim Ty jesteś.  
Lecz krocząc za Tobą, widział z jaką miłością 
i cierpliwością znosisz swoje cierpienie i odrzu-
cenie przez ludzi. Przyjął Twoją łaskę, otworzył 
swe serce, szedł już potem z uległością. Otrzy-
mał od Ciebie łaskę wiary.
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sTACJA VI 
św. weronika ociera twarz panu jezusowi
Na tej drodze Jezu, otaczał Cię złowrogi tłum. 
Krzyczeli, przeklinali, wyśmiewali Ciebie. Skąd 
w nich tyle nienawiści? Bardzo Cię to bolało. 
Gdzie są Twoi zwolennicy, Twoi uczniowie? Czy 
wszyscy Cię opuścili? Nie! Oto Weronika. Ona 
nie bała się wielkiej grupy Twoich przeciwni-
ków Panie. Z odwagą stanęła po Twojej stronie. 
Otarciem Twej Twarzy z miłością i delikatnością 
broniła Cię przed nienawiścią żołnierzy i tłumu. 
Mój Jezu, daj nam taką odwagę Weroniki.

sTACJA VII 
drugi upadek jezusa pod krzyżem
Droga jeszcze długa, a Ty masz mało sił, Jezu. 
Dźwigasz grzechy wszystkich ludzi. Miłość pcha 
Cię naprzód, choć jest Ci ciężko. Nagle upadasz 
na ziemię. Oprawcy targają Cię, zmuszają do po-
wstania, ale nie pomagają Ci wstać. Ty Sam mu-
sisz podnieść się z upadku. Zapominając o bólu 
i obelgach, resztkami sił unosisz się z kamieni-
stej drogi, by iść dalej, aż na sam szczyt Kalwarii.
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sTACJA VIII
jezus pociesza płaczące niewiasty
Wzruszyło się Twoje serce, Panie, współczu-
ciem jakie Ci okazały te niewiasty. Cierpiały wi-
dząc Cię tak umęczonego. Przez płacz wyrażały 
swój ból i żal nad Tobą. Panie, byłeś wdzięczny 
kobietom, lecz zwróciłeś im uwagę, by płakały 
nad grzechami swoimi i ich dzieci, które były 
przyczyną Twej gorzkiej męki. Jezu, Ty odku-
piłeś nasz grzech. Udziel nam swej łaski, byśmy 
żałowali za nasze winy i szli za Tobą, niosąc 
nasz własny krzyż.

sTACJA IX 
trzeci upadek jezusa pod krzyżem
To już trzeci raz. Jak długo jeszcze Panie?  
Jak strasznie cierpisz przy tym upadku.  
Twe Ciało to jedna wielka rana. Czy to nie 
wystarczy, by nas zbawić? Czy nie możesz 
umrzeć już tu, przy trzecim upadku? Ostatni-
mi resztkami sil powstajesz, by kielich męki 
wypić do ostatniej kropli. Pragniesz zawisnąć 
pomiędzy niebem a ziemią, by wszystkich 
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spragnionych pociągnąć do siebie. Jezu, proszę 
Cię, pomóż wstać tym, którzy leżą w najcięż-
szych upadkach, bo Ty wszystko możesz.

sTACJA X 
jezus obnażony z szat
Już doszedłeś na szczyt Golgoty. Tutaj czeka-
ją Cię największe męki i cierpienia. Żołnierze 
bezlitośnie zdzierają z Ciebie szaty, a rany 
zaschnięte na nowo zaczynają sączyć krew.  
Ból się zwiększa. Oprawcy wystawiają Cię Panie 
nagiego na widok publiczny. Śmiechy i drwi-
ny potężnieją. Twa dusza okrywa się wielkim 
wstydem i cierpieniem. Oto cena za naszą bez-
wstydność, nieczystość w słowach, uczynkach 
i myślach. Oto Bóg Święty nad świętymi, Bara-
nek nieskalany stoi przed tłumem, tak bardzo 
poniżony i upokorzony.
Jezu cichy i pokornego serca...

sTACJA XI 
przybicie do krzyża
Siłą rzucili Ciebie Jezu na krzyż. Przywią-
zują powrozami do belek krzyża. Przystąpili 
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do przybijania rąk. Słychać uderzenia młota. 
Tępy gwóźdź przeszywa jedną z rąk. Krew try-
snęła nowym strumieniem. Piekący ból parali-
żuje całe Twe Ciało Jezu. Matka Twa zamiera, 
stoi cała blada. Potem druga ręka zostaje przy-
bita do drzewa. Obie stopy łączy jeden gwóźdź. 
Teraz najmniejszy ruch Twój Panie powoduje 
rozszerzenie ran i nowy ból. Z Twych oczu ob-
ficie płyną łzy. Twe Ciało to jeden ból, jedno 
wielkie wołanie o miłość Twoją, człowieku!

sTACJA XII 
jezus umiera na krzyżu
Jezus powoli umiera. Oto Jego ostatnie chwile. 
Wyczerpane ciało traci swą żywotność. Jeszcze 
oddaje swą Matkę Janowi: Niewiasto, oto syn 
Twój… Oto Matka Twoja. Patrzy z miłością 
na swych katów i modli się do Ojca za nimi:  
Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czy-
nią. Daruje winy pokutującemu łotrowi:  
Dziś ze Mną będziesz w raju.
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sTACJA XIII 
jezus w ramionach swojej matki
Matko, to już koniec, Twój Syn już nie cierpi. 
Odkupienie dokonało się. On zwyciężył. Choć 
Twe serce przeniknięte niewypowiedzianym 
bólem, ufasz Bogu, ofiarujesz Mu swój najcen-
niejszy dar, Twojego Izaaka, który stał się żer-
twą ofiarną. Trzymasz Go w swych ramionach, 
jak wtedy w Betlejem, gdy przyszedł na świat. 
A teraz jest martwy. Przepowiednia Symeona 
wypełniła się. A Ty znów powtarzasz to, co kie-
dyś radośnie, a teraz pełne bólu i goryczy – fiat.

sTACJA XIV
złożenie do grobu ciała pana jezusa
Zabrali Ciało Jezusa i złożyli Je w grobie.  
Żegnali Go najbliżsi: Matka, Nikodem, Józef, 
Jan i kilka niewiast. Tłum nagle zniknął.  
Została garstka najwierniejszych, do końca,  
tak jak On. Ciało w końcu pozostawiono w spo-
koju. Starszyzna zażądała jednak postawienia 
straży, by nawet po śmierci Jezusa Chrystusa 
kontrolować dostęp do Niego.
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DROGA KRZYŻOWA

Z kardynałem Stefanem Wyszyńskim
Anita Granoszewska

sTACJA I
pan jezus na śmierć skazany
Tak często słyszymy zdanie: Piękną i zaszczyt-
ną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę. Jednakże 
trudniej jest niekiedy żyć dla Ojczyzny. Moż-
na w odruchu bohaterskim oddać swoje życie 
na polu walki, ale to trwa krótko. Większym 
niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, wy-
trzymać całe lata. 
Kardynał Stefan Wyszyński

Ojczyzna, dom, rodzina. Jakie uczucia to-
warzyszą nam, gdy wypowiadamy te słowa? 
Co jestem w stanie uczynić dla mojej Ojczyzny?  
Czy wspieram moich rodaków, kupując pol-
skie produkty? Czy kupuję warzywa od na-
szych rolników i sadowników? Czy modlę 
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się za nasz kraj? Czy mój dom jest miejscem, 
w którym unosi się woń pieczonego chleba, do-
mowego ciasta? Czy w moim domu jest pokój? 
Czy jestem prześladowany, prześladowana 
za wiarę, za modlitwę? Czy moja rodzina jest 
tylko piękna na zdjęciu, modnie ubrana, pięk-
nie umalowana? Czy w mojej rodzinie jest sil-
na więź miłości? Czy potrafimy się wzajemnie 
wspierać i modlić za siebie?

sTACJA II
pan jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przy-
szłość – a my jesteśmy narodem ambitnym, 
który nie chce umierać! - musisz sobie posta-
wić wielkie wymagania. Musisz wychowywać 
się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. 
Może bowiem przyjść taka chwila, w której 
tylko ofiarą będzie można zagwarantować 
wolność naszej Ojczyźnie! 
Kardynał Stefan Wyszyński 

Drodzy rodzice, trzeba nam wychowy-
wać dzieci tak, jak kiedyś wychowywani byli 
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nasi ojcowie, gdzie Bóg, honor, Ojczyzna był 
na pierwszym miejscu. Trzeba być nam świad-
kami bezgranicznej miłości do Boga, nauczać 
historii naszego narodu, trzeba przekazywać 
wartości i polskie tradycje. Od tego zależy jak 
będzie wyglądał nasz kraj, jakie wartości będę 
prezentowały nasze dzieci. 

Panie Jezu Chryste, oddajemy Tobie Lud 
Polski, wszystkich Polaków. Serca nasze skła-
damy pokornie w Twoim Miłosiernym Sercu 
i Niepokalanym Sercu Maryi.

Królem bądź nam Chryste w naszych rodzi-
nach, parafiach i naszej Ojczyźnie. Amen.

sTACJA III
pierwszy upadek pana jezusa
Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Pol-
ską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub 
mordujących nowe życie matek! Polską pija-
ków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! 
Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej 
czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służ-
by, bez umiejętności dzielenia się owocami 
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pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie za-
pracować na życie i utrzymanie. 
Kardynał Stefan Wyszyński 

Kochani Rodacy, umiłowani Polacy, czas nam 
się przebudzić, czas nam narodzić się na nowo, czas 
nam powstać, czas by nasza Ojczyzna była Ojczy-
zną dzieci Bożych, którzy na pierwszym miejscu 
w swoich sercach umieszczą Boga. Nie wstydźmy 
się naszej wiary, nie wstydźmy się naszej miłości 
do Boga. Jeśli nasze serca będą oddane Bogu, 
nasze rodziny będą szczęśliwe, nasze życie będzie 
wypełnione radością i pokojem. W domach będzie 
panowała zgoda, jedność i miłość. Trzeba powstać 
z grzechu alkoholizmu, po męsku wziąć sprawy 
rodziny i Ojczyzny w silne dłonie, by chronić dzie-
ci, młodzież i kobiety. Czas nam wyrwać się z kaj-
dan zniewoleń. Obudźmy się! Pora powstać!

sTACJA IV
pan jezus spotyka swą matkę
Największą mądrością jest umieć jednoczyć, 
nie rozbijać. 
Kardynał Stefan Wyszyński 
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Matka, której serce wypełnia miłość, Matka, 
która kocha, Matka, która jednoczy wszystkie 
swoje dzieci. Ona nikogo nie odrzuca. 

Jak wiele waśni w dzisiejszych rodzinach, 
jak wiele niezgody. Rodzice, którzy nie potrafią 
zjednoczyć swoich dzieci, budują między nimi 
ogromne mury niezgody. Matki, które niszczą 
więzy małżeńskie swoich córek, synów. Dlacze-
go zazdrość, niezgoda, żądza pieniądza tak bar-
dzo zaszczepiła się w wielu ludzkich sercach? 
Każdego dnia uczmy się tej Matczynej mądro-
ści, która jednoczy, nie dzieli. 

sTACJA V
szymon cyrenejczyk pomaga nieść 
krzyż jezusowi
Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary 
z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał 
o sobie, a myślał o drugich – o dobru rodziny, 
o wypełnieniu swego powołania i zadania ży-
ciowego wobec innych, o dobru całego narodu. 
Kardynał Stefan Wyszyński 

Trzeba nam być jedni dla drugich, trzeba nam 
pomagać sobie nawzajem, trzeba nam budować 
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piękną Polskę, w której będziemy troszczyć się 
o siebie, a nie egoistycznie martwić się tylko 
o swoje potrzeby. Pan Bóg dał nam talenty i 
dary po to, abyśmy je pomnażali… Pomnażajmy 
je, dzieląc się nimi z drugim człowiekiem.

sTACJA VI
święta weronika ociera twarz pana jezusa
Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń do-
brze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak 
czyniono. Nie myśl o tym, co tobie kto jest wi-
nien, ale co Ty jesteś winien innym. 
Kardynał Stefan Wyszyński

Pamiętaj bracie, siostro za każdym razem 
jak czynisz jakieś dobro Oblicze Chrystusa od-
ciska się w Twoim sercu. Kiedy mijasz na ulicy 
ludzi, w oczach wielu z nich możesz zobaczyć 
to piękno, które wypływa z ich serca, w ich 
oczach widać miłosierdzie, w ich oczach widać 
dobro, którym bezinteresownie potrafią dzielić 
się z innymi. Oby w każdym ludzkim sercu było 
odciśnięte Oblicze Chrystusa, oby każde oczy 
emanowały pięknem i światłem Zbawiciela.
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sTACJA VII
pan jezus upada pod krzyżem po raz drugi
Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, 
jest największym wrogiem samego siebie. 
Kardynał Stefan Wyszyński 

Wielka doznana krzywda, ogromny ból. 
Jak wybaczyć? Myślimy: Przecież to niemoż-
liwe. Ten człowiek, ta osoba tak bardzo mnie 
skrzywdziła… Nigdy nie będę w stanie jej, 
jemu wybaczyć. Trzeba nam się modlić o łaskę 
przebaczenia, gorąco i wytrwale o nią prosić 
Boga, by móc przebaczyć tak prawdziwie z ser-
ca, by zamknąć rozdział wyrządzonej krzywdy 
i w łasce przebaczenia kroczyć dalej. Wtedy 
nasze serce będzie lekkie i wolne od niezgody, 
od złych myśli w kierunku naszego krzywdzi-
ciela, oprawcy. 

sTACJA VIII
pan jezus pociesza płaczące niewiasty
Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz 
z pociechą, radą, pomocą, sercem. 
Kardynał Stefan Wyszyński 
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Jak wyglądają Twoje spotkania z bliźnimi? 
Czy wybierasz towarzystwo osób, które zawsze 
mają dobry humor, są szczęśliwe, nie mówią 
o problemach? Czy potrafisz być przy osobach, 
które cierpią, potrzebują wsparcia, rozmowy, 
nie mogą sobie poradzić? Czy potrafisz wspie-
rać i ocierać łzy samotnych, zrozpaczonych, 
cierpiących i smutnych? Czy jak ktoś Cię pro-
si, byś poświęcił mu czas, bo chce się wyża-
lić, to czynisz to, czy szukasz wymówek, gdyż 
przytłaczają Cię ludzkie problemy i wolisz się 
o nie nie ocierać. Wolisz unikać takich sytuacji, 
bo uważasz, że masz swoje życie i swoje zmar-
twienia i nie możesz sobie dodatkowo zaprzą-
tać głowy czyimiś zmartwieniami?

sTACJA IX
trzeci upadek pana jezusa
Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do gra-
nic upadku. 
Kardynał Stefan Wyszyński

Bóg stwarzając Ciebie i mnie dał nam wol-
ną wolę. Możemy czynić, co chcemy, możemy 
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iść drogą, jaką chcemy – to są nasze wybory.  
Bóg nie wnika, nie namawia, nie wchodzi na siłę 
do naszego życia, nie ingeruje. Bóg w swojej 
ogromnej miłości cierpliwie czeka na każdego 
z nas, i widząc nasze upadki, nie przestaje nas 
kochać, a nadal cierpliwie czaka, aż powstanie-
my. Czeka, bo kocha. Nikt nigdy nie był, nie jest 
i nie będzie w stanie pokochać nikogo tak jak 
Bóg kocha każdego z nas. Powstańmy i powróć-
my do Boga, bo już najwyższy czas.

sTACJA X
pan jezus z szat obnażony
Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o ni-
kim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć 
coś dobrego. 
Kardynał Stefan Wyszyński

Co myślisz o ludziach, których mijasz stoją-
cych pod sklepem z butelką wina? Jakie uczucia 
budzą się w Tobie, kiedy widzisz w obdartych 
ubraniach bezdomnych? Czy budzi to w To-
bie wstręt, odrazę, niechęć, czy może uczu-
cia litości, gdy widzisz w nich kogoś, kto się 



119

pogubił, kto nie miał tyle szczęścia w życiu co Ty?  
Może rodzice go nie kochali, nie potrafili 
przekazać mu miłości, może zostawił ją mąż, 
żona zdradziła z najlepszym przyjacielem.  
Pod płaszczem tych obdartych ubrań jest wiele 
pięknych, lecz poranionych serc. Nie osądzaj-
my nigdy, bo nie wiemy, co doprowadziło tych 
ludzi do miejsc, w których obecnie się znaleźli. 

sTACJA XI
pan jezus przybity do krzyża
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 
Kardynał Stefan Wyszyński 

Trwasz na modlitwie każdego dnia, mo-
dlisz się za swoją rodzinę, za swoich przyjaciół,  
by byli zdrowi, by nic im nie brakowało. Ale czy 
potrafisz się modlić za tych, którzy źle Ci ży-
czą? Ta modlitwa jest piękną modlitwą miłości 
i przebaczenia. Tak jak Jezus na krzyżu modlił 
się za swoich oprawców: Ojcze, przebacz im, 
bo nie wiedzą, co czynią, tak i my módlmy się 
za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy stale 
plują nam w twarz, oczerniają przed innymi, 
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mówią co najgorsze pod naszym adresem, 
wyśmiewają się z nas, obrzucając kłamliwymi 
oszczerstwami, za tych, którzy rzucają nam 
kłody pod nogi. Trwajmy na modlitwie za nimi, 
a ich czyny przeciw nam z dnia na dzień będę 
coraz słabsze.

sTACJA XII
pan jezus umiera na krzyżu
Każda miłość musi być próbowana i doświad-
czana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody 
– zwycięskiej radości. Każda miłość prawdzi-
wa musi mieć swój Wielki Piątek... Jeśli więc 
miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, 
jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami 
i ufajmy! Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie 
Wielka Sobota i triumf Wielkiej Niedzieli. 
Kardynał Stefan Wyszyński 

Nie zrażajmy się przeciwnościami i trudno-
ściami, ale z wiarą i odwagą stawiajmy czoło 
kłodom, które rzucane są nam pod nogi. Wiele 
trzeba wycierpieć, aby odnieść prawdziwe zwy-
cięstwo. Nic co ma wielką wagę w oczach Boga 
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nie przychodzi łatwo. Musimy doświadczyć wie-
le, jak również wiele w nas z tego co ziemskie 
musi obumrzeć, by w tych miejscach narodziło 
się to co Boże. Często będą to doświadczenia 
dla nas bardzo bolesne i niezrozumiałe, ale nie-
zbędne, by rozkwitły kwiaty naszej duszy, pro-
wadzące do naszego zbawienia.

sTACJA XIII
pan jezus zdjęty z krzyża
We wszystkim tym, co zdarza się w życiu czło-
wiekowi, trzeba odczytać ślady miłości Boga. 
Wtedy do serca wkroczy radość. 
Kardynał Stefan Wyszyński 

Kiedy przemierzasz górskie drogi, kiedy zdo-
bywasz szczyty, kiedy radośnie biegasz po łące 
pełnej soczystej, zielonej trawy i pięknych koloro-
wych kwiatów, kiedy osuwasz się i nie masz siły, 
by iść dalej, kiedy choroba zatrzymuje Cię na dłuż-
szy czas w szpitalnym łóżku – we wszystkich 
tych sytuacjach trzeba widzieć działanie Boga 
i za wszystkie te sytuacje, które On dopuszcza 
w naszym życiu, należy być Jemu wdzięcznym. 
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On, nasz najtroskliwszy Ojciec, z każdej sytuacji 
może wyprowadzić wiele dobra, ogrom łask po-
trzebnych nie tylko nam, ale i naszym bliźnim. 
Zaufajmy Bogu Ojcu całym sercem.

sTACJA XIV
pan jezus złożony do grobu
Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub 
owych, może na polityków, żądając od nich, 
aby się odmienili. Każdy musi zacząć od sie-
bie, abyśmy prawdziwie się odmienili. 
Kardynał Stefan Wyszyński 

Trzeba nam zacząć od pracy w naszym 
ogródku życia, nie patrząc na to, co wyrasta 
w ogrodzie sąsiada, przyjaciela, cioci, kuzy-
na bądź kolegi z pracy. Nie szukajmy drzazgi 
w oku brata, gdy w naszym oku może tkwić 
belka. Nie wyrywajmy chwastów u sąsiada, 
dopóki w naszym ogrodzie perz nie będzie wy-
rwany. Trzeba najpierw nam zrobić porządek 
u siebie, przemienić, przewartościować nasze 
życie i zacząć jaśnieć, pachnieć Bogiem, by móc 
tą woń rozsiewać dalej.
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 Inicjatywa modlitewna Korona Maryi
czyli nabożeństwo 12 części Różańca Świętego 

na cześć Matki Najświętszej

Nabożeństwo Korona Maryi polega na od-
mówieniu jednego dnia 12 części Różańca 
Świętego. Podobnie jak w koronie Matki Bo-
żej znajduje się 12 gwiazd (Ap 12, 1), tak i my 
poprzez to nabożeństwo chcemy okazać naszą 
miłość i cześć ku Matce Najświętszej i ofiaro-
wać Jej koronę z odmawianych Ave Maria. 
Nie jest to nowe nabożeństwo, o czym świad-
czy chociażby przykład św. Róży z Limy  
(1586-1617), która z odmawianych Zdrowaś Ma-
ryjo szyła cały strój dla Matki Bożej, w tym ko-
ronę z 600 Pozdrowień Anielskich. Także wielu 
świętych, np. św. Pius z Pietrelciny (św. o. Pio),  
św. Franciszek Marto, św. Faustyna i inni 
odmawiali bardzo wiele Zdrowaś Maryjo. 
Nie było nigdy żadnego świętego, który by nie 
pałał gorącym nabożeństwem do Niepokalanej, 
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zaś niezwykle miłą Matce Bożej jest modlitwa 
różańcowa, o czym mówiła w wielu swych ob-
jawieniach, np. w Gietrzwałdzie, Fatimie czy 
Akita. Ponadto szczególną cześć oddajemy Ma-
ryi wtedy, gdy uwielbiamy Trójcę Przenajświęt-
szą za przywileje udzielone Niebieskiej Pani  
(potęgę; mądrość; słodycz i miłosierdzie). Sta-
rajmy się, by ta intencja była główną przy od-
mawianym Różańcu.

W jaki sposób można odprawić nabożeństwo 
Korona Maryi?

Koronę Maryi możemy odmówić indywidu-
alnie lub zbiorowo. Wybierzmy dogodny dla nas 
dzień (najlepiej święto Maryjne, o czym nieco 
więcej poniżej) i odmówmy tego dnia 12 części 
Różańca Świętego – najlepiej 4 razy po 3 czę-
ści. Na początku poprośmy Matkę Najświętszą 
o wszelkie dary Ducha Świętego i prowadzenie 
nas podczas tej modlitwy tak, by była ona nie 
tylko recytowaniem Zdrowaś Maryjo, ale to-
warzyszeniem Maryi. Trwając w Jej obecności 
pozwólmy, by Ona sama odkrywała przed nami 
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poszczególne tajemnice różańcowe i pomogła 
nam odnosić je do naszego życia. Powierzmy się 
opiece naszych świętych patronów. Szczególnie 
Matka Boża zachęca, by byli to najprawdopo-
dobniej najwięksi święci po Niej, mianowicie: 
św. Józef (Głowa Świętej Rodziny i patron 
Kościoła), św. Michał Archanioł (pogromca 
szatana  i patron Kościoła), św. Jan Chrzci-
ciel (ochrzcił Pana Jezusa i przygotował świat 
na Jego przyjście). Przedstawmy Maryi, naszej 
arcypotężnej Królowej i najukochańszej Matce 
wszystkie intencje (w tym szczególnie intencję 
wielbiącą Trójcę Przenajświętszą), zaś przy każ-
dym odmawianym Różańcu (trzech częściach) 
możemy skupić się na intencji:

 - przebłagalnej,
 - błagalnej,
 - dziękczynnej,
 - uwielbienia.

Te 4 intencje to cele Mszy Świętej, czyli Prze-
najświętszej Ofiary, daru o nieskończonej war-
tości. Zatem Różaniec może i powinien odnosić 
nas jednocześnie do bezkrwawego ponowienia 
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Ofiary Chrystusa. Dobrze będzie uczestniczyć 
tego dnia we Mszy Świętej. Także jednorazowe 
odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego 
będzie pięknym uzupełnieniem tego dnia mo-
dlitwy. Możemy zatem np. rano uczestniczyć 
we Mszy Św. i odmówić pierwszy Różaniec  
(3 części), około południa drugi i trzeci  
(łącznie 6 części) oraz Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego, wieczorem zaś czwarty Różaniec  
(ostatnie 3 części). Na zakończenie możemy za-
śpiewać o godz. 21:00 Apel Jasnogórski i ofia-
rować Matce Bożej zasługę wszystkich modlitw, 
w których uczestniczyliśmy. Będzie to prawdzi-
wie piękny dar dla Niepokalanej.

W ciągu roku wspominamy wiele świąt 
i wspomnień poświęconych Matce Bożej  
– niestety wiele z nich łatwo umyka naszej 
uwadze. Jest to wielka strata, gdyż Matka Boża 
gotowa jest otaczać swą opieką i udzielać wielu 
łask każdemu, kto o to prosi, wręcz uprzedzając 
prośby nie tylko wiernych, ale i grzesznych lu-
dzi, szczególnie w dni Jej poświęcone.
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Święta i wspomnienia poświęcone  
Matce Bożej

01.01 – Święto Bożej Rodzicielki Maryi

16.01 – Święto Najświętszej Maryi Panny 
              Królowej Pustelników

02.02 – Święto Matki Bożej Gromnicznej

19.03 – Święto św. Józefa,  
               Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

25.03 – Święto Zwiastowania 
               Najświętszej Maryi Panny

01.04 – Dzień ogłoszenia Matki Bożej  
               Królową Korony Polskiej  
               przez króla Jana Kazimierza

II sobota maja – Święto Matki Bożej Łaskawej

03.05 – Święto Matki Bożej Królowej Polski

24.05 – Święto Matki Bożej  
               Wspomożycielki Wiernych

31.05 – Święto Nawiedzenia  
               Najświętszej Maryi Panny

I poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – 
Święto Matki Bożej Królowej Kościoła

II sobota po Bożym Ciele – 
Święto Niepokalanego Serca Maryi



27.06 – Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy              

16.07 – Święto Matki Bożej z Góry Karmel

13.08 – Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej

15.08 – Święto Wniebowzięcia  
               Najświętszej Maryi Panny

26.08 – Święto Matki Bożej Częstochowskiej

08.09 – Święto Narodzenia 
               Najświętszej Maryi Panny

12.09 – Święto Najświętszego Imienia Maryi

15.09 – Święto Matki Bożej Bolesnej

19.09 – Święto Najświętszej Maryi Panny 
  z La Salette

24.09 – Święto Matki Bożej  
               od Wykupu Niewolników

07.10 – Święto Matki Bożej Różańcowej

13.10 – Święto Matki Bożej Fatimskiej

16.11 – Święto Matki Bożej Miłosierdzia

08.12 – Święto Niepokalanego Poczęcia  
              Najświętszej Maryi Panny



129

Dobrze, by objąć modlitwą naszą Ojczyznę 
oraz nasze rodziny. W ten sposób możemy 
również przyczyniać się do realizacji Jasnogór-
skich Ślubów Narodu. Matka Boża jest Królo-
wą Polski, zatem nabożeństwo Korona Maryi 
może być dobrą okazją do oddania naszych 
aktów miłości i czci ku tej najmilszej Królowej. 
Jednocześnie przyczyniajmy się do królowania 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który chce być 
rzeczywistym Królem Polski.

Widząc wielkie wydarzenia rozgrywające się 
zarówno w ostatnich latach, jak i obecnie w na-
szej Ojczyźnie, jesteśmy przekonani o ogrom-
nych potrzebach duchowych naszego Narodu.  
Jako Polacy winni jesteśmy miłości i czci wobec 
Pana Boga, Matki Bożej, Kościoła i Ojca Świę-
tego, oraz miłości względem siebie nawzajem. 
Nie bez powodu przez wieki mówiono: Polonia 
semper fidelis – Polska zawsze wierna. Także  
i dziś bądźmy wierni Bogu, Krzyżowi i Ewange-
lii, wierni Panu Jezusowi ukrytemu w Najświęt-
szym Sakramencie oraz w nabożeństwie do Mat-
ki Najświętszej. W ten sposób zwyciężymy 



i będziemy rozwijać się, zarówno jako jednostki, 
jak i cały Naród. Jeśli zaś nieposłuszni będziemy 
naszemu powołaniu, możemy na nowo wprowa-
dzić się w niewolę lub wręcz zginąć na zawsze.

Oczywiście dobrze będzie, gdy Korona Ma-
ryi sięgać będzie dalej niż krańce Polski. 

A zatem podejmijmy w dniach świąt i wspo-
mnień Matki Bożej, które są podane w kalen-
darium, modlitwę Korona Maryi w następują-
cych intencjach:

 - jako wynagrodzenie za wszelkie zniewagi 
popełnione wobec Pana Jezusa ukrytego 
w Najświętszym Sakramencie oraz wobec 
Matki Bożej, zarówno w słowach, jak wobec 
Jej wizerunków,

 - za Ojca Świętego i naszą Ojczyznę,
 - za dzieci i młodzież, o jej w pełni kato-

lickie wychowanie, zarówno religijne,  
jak i szkolne,

 - za dzieci nienarodzone,
 - jako wynagrodzenie za grzech sodomski,
 - we wszystkich intencjach Matki Bożej 

względem naszej Ojczyzny.
Obchodzenie z nabożeństwem: I czwart-
ków, I piątków i I sobót miesiąca będzie nam 
tu szczególną pomocą.



Możemy oczywiście włączyć tę inicjatywę 
w inne formy modlitwy różańcowej (Krucjata 
Różańcowa za Ojczyznę, Jerycha Różańcowe, 
Nowenna Pompejańska, Jedna Intencja, Szta-
feta Różańcowa itp.). Modlitwę możemy podjąć 
na 3 stopniach:
1. Odmawiając w 12 osób po jednej części  

Różańca,
2. Odmawiając w 4 osoby po jednym Różańcu 

(3 części),
3. Odmawiając jednego dnia 12 części Różańca.

Zachęca się, by podjąć modlitwę na 1 stop-
niu. Jeśli nie możemy tego uczynić w momen-
cie, gdy dowiadujemy się o tej inicjatywie, 
to odmówmy ją w innym czasie, bo jak mówi 
stare polskie przysłowie: Kto kocha Maryję – 
nie pyta o wiliję. Okażmy naszej ukochanej 
Królowej i Matce jak bardzo Ją kochamy.
Prośmy świętych patronów i wszystkich 
świętych o modlitwę z nami w tych intencjach. 

                          Michał Palczewski
          ks. Michał Dłutowski




