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WSTĘP 

Modlitewnik ten powstał pod wpływem proroczych orędzi 
Matki Bożej z La Salette, Nowej Osuchowej oraz Fatimy. 
To w nich Matka Boża przepowiedziała dramat apoka-
liptycznej konfrontacji między potomstwem Niewiasty 
przyobleczonej w słońce a potomstwem bestii (por. Ap 
12,1-18). Dożyliśmy tych chwil. Obecnie toczymy zacięty 
bój z nowym totalitaryzmem. Faszyzm i komunizm sta-
nowiły dopiero wstęp do bezpośredniego objawienia się 
satanizmu w czystej postaci w naszych czasach. Duchowo 
cofnęliśmy się do czasów przed narodzeniem Chrystusa. 
Widzimy ludzi uprawiających czary i wróżby oraz czczą-
cych demony. Największe zmiany możemy obserwować 
w ludzkiej świadomości. Hegemonia wolności doprowa-
dziła do buntu wobec Boga i odrzucenia objawienia, to zaś 
przyczynia się do wynaturzeń, jakich w dziejach ludzkości 
jeszcze nie było. Neguje się dzisiaj nie tylko prawo Boże, 
ale i naturalne, a co gorsza, dochodzi do usankcjonowania 
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grzechu w prawodawstwie, do licznych aktów profanacji 
tego, co święte, oraz do laicyzacji Kościoła. Kształtowanie 
środowiska życia ludzi bez Boga prowadzi do tworzenia 
istnych obozów koncentracyjnych w naszych domach. To 
ludzie zaprogramowani przez zło osobowe, mające swo-
bodny dostęp do mediów, nawzajem siebie niszczą, zada-
jąc sobie liczne rany duchowe i psychiczne. Europa, jaką 
znaliśmy, przestała istnieć, ponieważ uległa dzisiejszemu 
systemowi satanizmu obecnego w kulturze, ekonomii, 
polityce, edukacji, w rodzinach. 

Dodatkowo tworzy się jedną globalną religię opartą 
na uniwersalnych wartościach: wolność, równość, pokój, 
miłość, tolerancja. Ona nie będzie prowadziła do nawró-
cenia i przyjęcia łaski w sakramentach świętych. Jej celem 
będzie odwrócenie ludzi od Stwórcy i dzieła Odkupienia. 
Pod jej wpływem człowiek uwierzy, że sam siebie może 
zbawić. Uzna siebie za najwyższy autorytet orzekający 
o tym, kto ma żyć, a kto nie. Ostatecznie ludzkość będzie 
ukierunkowana, by czcić Bestię. Przejawem tej nowej re-
ligii jest fałszywy ekumenizm, promujący synkretyzm 
religijny i powodujący utratę mocy Bożej. Zestawia się 
w nim na równi różne religie, przez co wprowadza się lu-
dzi w błąd. Wyciągają oni wniosek, że w każdej z nich 
jest zbawienie. a przecież aksjomat św. Cypriana z III w.: 
extra Ecclesiam salus nulla (poza kościołem nie ma zba-
wienia) jest dogmatem naszej wiary. Przecież w Credo na 
każdej Mszy Świętej w niedziele mówimy: „Wierzę w je-
den, Święty, powszechny i apostolski Kościół”. Te cztery 
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znamiona Kościoła dają nam pewność, że jesteśmy we 
właściwym miejscu i u źródła łaski. 

Warto więc powrócić do tego, co na wskroś katolickie, 
co zdrowe. Mam na myśli różnego rodzaju nabożeństwa, 
szczególnie te dwa najbardziej obecne w Tradycji Kościoła: 
różaniec święty i drogę krzyżową. Są one jak dwa majesta-
tyczne szczyty górskie ukazujące kierunek rozwoju wiary, 
nadziei i miłości, stanowiące przeciwwagę dla cywilizacji 
śmierci. Pamiętajmy słowa Maryi, że różaniec święty jest 
najpotężniejszą bronią przeciwko piekłu. To nim mamy 
egzorcyzmować Polskę, na którą rzuciły się najgorsze de-
mony nieczystości, egoizmu, nienawiści. 

Pomyślmy, jak wyglądałyby świątynie, gdyby wierni nie 
praktykowali nabożeństw. Dookoła byłyby puste ściany. 
Nabożeństwa, z których wyrasta zewnętrzne piękno sztu-
ki sakralnej, są pięknem i bogactwem ducha wszystkich 
pokoleń ochrzczonych. To w nich nasi przodkowie znaj-
dowali bezpieczną przystań, aby nabierać sił i wyruszać 
w kolejny rejs zmagań życiowych. Uczmy się od nich tej 
mądrości. To dzięki nabożeństwom możemy uczestniczyć 
w licznych obietnicach Bożych oraz osiągać świętość przez 
coraz ściślejsze zjednoczenie z Bogiem. Nie zapominajmy 
o naszym dziedzictwie i przekażmy je potomnym, pełniej-
sze o nasze akty czci Boga.

W historii Kościoła istniało 150 pozdrowień anielskich, 
analogicznie do 150 psalmów, składających się z trzech 
części: radosnych, bolesnych i  chwalebnych, ukazują-
cych tajemnicę Wcielenia i Odkupienia człowieka. Jan 
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Paweł II w roku 2002 dodał jeszcze tajemnice światła (1. 
Chrzest Jezusa w Jordanie, 2. cud w Kanie Galilejskiej, 3. 
Wzywanie do nawrócenia i głoszenie królestwa Bożego, 
4. Przemienienie na Górze Tabor, 5. Ustanowienie sa-
kramentu Kapłaństwa i  Eucharystii) jako propozycję 
duszpasterską, w których rozważamy okres trzyletniej 
misyjnej działalności Jezusa Chrystusa. Poszedłem tropem 
tradycyjnych tajemnic różańcowych i zawarłem w tym 
modlitewniku rozważania części radosnych, bolesnych 
i chwalebnych. Pragnąłem przekazać Ci, Drogi Czytelniku, 
psałterz Maryi, byś wyśpiewywał Jej cześć. Nie ma dosko-
nalszej modlitwy, doskonalszego sposobu sławienia Matki 
Boga i naszej, niż różaniec. Nie wolno odrzucić modlitwy, 
która sama w sobie jest najdoskonalszą formą oddawania 
czci Maryi. Wyznanie wiary zawiera najważniejsze prawdy 
wiary, które dla nas są fundamentem i należy je często 
wspominać. Modlitwa Pańska to słowa Jezusa Chrystusa, 
które wypowiada On – w modlącym się człowieku – do 
Ojca Niebieskiego. Pozdrowienie Anielskie to słowa Boga 
Ojca, które wysławiają Maryję. Do tych modlitw dołączono 
rozważania tajemnic życia Jezusa, co razem daje wielką 
pomoc w pogłębieniu więzi z Bogiem przez Maryję. Ludzie 
rezygnują z różańca, bo nigdy nie nauczyli się w ten sposób 
modlić. Na pewno trzeba stwierdzić, że do odmawiania ró-
żańca świętego potrzebna jest szczególna łaska. Świadczą 
o tym objawienia, jakie miała św. Bernadeta Soubirous. 
Kiedy ujrzała Matkę Bożą, chciała od razu wyciągnąć róża-
niec i rozpocząć modlitwę, ale nie mogła uczynić żadnego 
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ruchu ręką, dopiero gdy pobłogosławiła ją Maryja, mogła 
to uczynić. 

Modlitwa ta wyjednuje łaskę konieczną, aby zachować 
czystość serca, by zwyciężyć złego. Jeżeli chcemy ocalić 
siebie w obecnej dobie, przybliżajmy królowanie Jezusa 
Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi. Ta modlitwa 
powinna być nieustanna, jak nieustanne są nasze zma-
gania w świecie ducha!

Niech ten modlitewnik, który powstał w setną rocznicę 
objawień Matki Bożej w Fatimie będzie pomocą w roz-
siewaniu ziaren miłości do Jezusa i  Maryi w  duszach 
ludzkich. Szczególnie, ale nie tylko, przeznaczony jest on 
dla osób odmawiających nowennę pompejańską i podej-
mujących modlitwę w rodzinach. Przekazuję Ci zatem, 
Czytelniku, 185 rozważań różańcowych i 12 dróg krzyżo-
wych na każdy miesiąc roku. Rozważania zaczerpnięte 
są z tekstów: św. Ludwika, św. Maksymiliana Kolbego, św. 
Faustyny, św. Jana Pawła II, bł. ks. Michała Sopoćki, bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, papieża Benedykta XVI. Dziękuję za 
pomoc w redakcji tego modlitewnika: O. Stanisławowi 
Przepierskiemu OP, S. dr Irenie Radzymińskiej IMB, 
Michałowi Palczewskiemu, Piotrowi Grabowskiemu, 
uczniom XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda 
Dembowskiego w Warszawie oraz korektorom tekstu Ewie 
Czumakow i Jakubowi Foremniakowi FZŚ. Spełnijmy tę 
prostą prośbę naszej Matki, by odmawiać różaniec święty. 
Ona wciąż to powtarza na wszystkich kontynentach świa-
ta, ponieważ wie, że od tego zależą losy istnień ludzkich. 
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Pomóżmy Jej uratować tych, których zbawienie jest za-
grożone, pomóżmy Jej zawrócić tych, którzy są na drodze 
do wiecznego potępienia w piekle. Na pewno się nam to 
uda, jeśli uwierzymy w moc różańca świętego. Przez tę 
modlitwę możemy zmienić bieg historii! Warto zauważyć, 
że św. Franciszek, św. Hiacynta i sługa Boża Łucja mieli 
do dyspozycji, tylko środki ubogie, jakimi były modlitwa 
i pokuta za grzechy. Odmawiając wiernie, między innymi 
różaniec święty, ocalili swoją Ojczyznę Portugalię od dzia-
łań II wojny światowej oraz uratowali życie papieża św. Jan 
Pawła II, a same bardzo szybko osiągnęły świętość. Nie 
trzeba wielkich nakładów finansowych, skomplikowanych 
projektów na odrodzenie ludzkości. Przyjmijmy sercem 
tę prostą prośbę Matki Bożej: Drogie dzieci, odmawiajcie 
różaniec!. 
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RÓŻANIEC ŚWIĘTY 

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w  Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i  ziemi. i  w  Jezusa Chrystusa, Syna 
Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha 
Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim 
Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. 
Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie 
sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty 
Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów od-
puszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź 
królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na 
ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw 
ode złego. Amen.
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POZDROWIENIE ANIELSKIE (X 3)

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty 
między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, 
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesz-
nymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

DOKSOLOGIA
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, zachowaj nas od 
ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba 
i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują 
Twojego miłosierdzia.

MODLITWA PAŃSKA

10 X POZDROWIENIE ANIELSKIE 

DOKSOLOGIA 

MODLITWA FATIMSKA



13

RÓŻANIEC PO ŁACINIE

SIGNUM SANCTAE CRUCIS 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen 

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

ORATIO DOMINICA 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et 
in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et 
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debi-
toribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera 
nos a malo. Amen. 

SALUTATIO ANGELICA (X 3)
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in 
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mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta 
Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora 
mortis nostrae. Amen. 

DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE 
TRINITATIS
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio
et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 

ORATIO FATIMAE
Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne 
inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, 
quae misericordiae tuae maxime indigent. 

ORATIO DOMINICA 

10 X SALUTATIO ANGELICA 

DOXOLOGIA 

ORATIO FATIMAE
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TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE RADOSNE 
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – pokora 
2. Nawiedzenie św. Elżbiety – miłość bliźniego 
3. Narodzenie Pana Jezusa – ubóstwo 
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – posłuszeństwo 
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – szukanie Pana 

Jezusa 

TAJEMNICE BOLESNE 
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
2. Biczowanie Pana Jezusa 
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 
4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa 
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

TAJEMNICE ŚWIATŁA (TRZYLETNIA DZIAŁALNOŚĆ 
MISYJNA JEZUSA)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Cud w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii
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TAJEMNICE CHWALEBNE 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa – wiara i nawrócenie 
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa – nadzieja i pragnienie 

nieba 
3. Zesłanie Ducha Świętego – miłość i żarliwość apo-

stolska 
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – szczęśliwa 

śmierć i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny 
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny – wytrwanie 

ostateczne i ufność w Maryi 
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MYSTERIA SACRATISSIMI ROSARII: 

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

MYSTERIA DOLORUM 
1. Iesus Christus, in horto orans, sanguinem sudat 
2. Iesus Christus ad columnam flagellis caeditur 
3. Iesus Christus spinis coronatur 
4. Iesus Christus, morte condemnatus, Calvariae locum, 

crucem baiulans, petit 
5. Iesus Christus, cruci affixus, coram Matre sua moritur 

MYSTERIA GLORIAE 
1. Resurrectio Iesu Christi 
2. Ascensio Iesu Christi 
3. Spiritus Sancti upra beatam Mariam Virginem et di-

scipulos descensus 
4. Assumption beatae Mariae Virginis in caelum 
5. Beatae Mariae Virginis coronatio itemque Angelorum 

et Sanctorum gloria 
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NOWENNA POMPEJAŃSKA

Modlitwę różańcową rozpoczynamy praktykować od co-
dziennego odmawiania jednej dziesiątki, tak jak np. pod-
czas modlitwy Duchowej Adopcji. Staramy się jednak 
bardzo szybko przejść do odmawiania kilku dziesiątek 
dziennie. Ideałem byłoby odmawianie różańca świętego 
trzy razy dziennie, np. jedna część rano, druga w południe 
i trzecia część wieczorem. Jeśli się to nam udaje, to może-
my również rozpocząć nowennę pompejańską. Modlitwę 
o wielkiej skuteczności, która nie tylko przyczynia się do 
wysłuchania naszych próśb, ale i pomaga zwalczyć pokusy. 
Egzorcyzmuje nas samych, dając nam siłę ducha w zwalcza-
niu pożądliwości oczu, ciała i pychy tego świata, aby mieć 
miłość do Ojca Niebieskiego (por. 1 J 2,15-16).

Nowenna pompejańska powstała w 1884 r. w Pompejach 
we Włoszech. Wówczas to ciężko chorej młodej dziewczy-
nie Fortunatinie Agrelli objawiła się Matka Boża, która za-
leciła jej modlić się na różańcu przez 54 kolejne dni. Po 
odmówieniu modlitw Fortunatina została uzdrowiona. 
Do późniejszego rozpropagowania tego nabożeństwa 
przyczynili się szczególnie włoski tercjarz dominikański 
bł. Bartłomiej Longo oraz papież Leon XIII (autor ency-
kliki o Różańcu Świętym z 1891 r. – Octobri Mense), który 
w 1890 r. uroczyście zatwierdził cudowność uzdrowienia 
Fortunatiny. To wydarzenie uważa się za początek nabo-
żeństwa do Królowej Różańca Świętego z Pompejów, czyli 
Matki Bożej Pompejańskiej. Nowenna pompejańska trwa 
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zatem 54 dni, gdyż są to dwie trzykrotnie odmawiane no-
wenny (modlitwy trwające przez 9 kolejnych dni). Każdego 
dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, 
bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, to może odmawiać 
czwartą część (tajemnice światła). Warto jednak pamiętać, 
iż obietnica Matki Bożej dotyczyła 15 tajemnic różańcowych. 
Przed rozpoczęciem różańca wymieniamy najpierw intencję 
(tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo 
Różańca Świętego.

Najpierw przez 27 dni odmawiamy część błagalną no-
wenny pompejańskiej i codziennie, na zakończenie różańca, 
dodajemy następującą modlitwę:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, 
jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicie-
li Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, 
miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą 
moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój 
różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej 
świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez kolejne 27 dni odmawiamy zaś część dziękczynną 
nowenny Pompejańskiej i codziennie, na zakończenie ró-
żańca, dodajemy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe 
życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać 
cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, 
bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska 
Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi 
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wyświadczyłaś. o ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo 
do Różańca Świętego. Wszystkim głosić będę, jak dobrotli-
wie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesz-
nicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat 
wiedział, jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, 
wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od powyżej przedstawionych modlitw, ró-
żaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
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OBIETNICE 
DLA ODMAWIAJĄCYCH RÓŻANIEC
 DANE PRZEZ MATKĘ BOŻĄ BŁ. ALANOWI 
DE RUPE W 1464 ROKU

1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obie-
cuję szczególną opiekę.

2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, 
zachowam pewne szczególne łaski.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; 
zniszczy występek i rozgromi herezję. 

4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; 
w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga 
i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.

5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, 

rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nie-
szczęściem ani nie umrą nie przygotowani.

7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, 
nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas 
swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej 
łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z poboż-
nością odmawiały Różaniec.

10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować 
wielką chwałą w niebie. 11. To, o co prosić będziecie przez 
mój Różaniec, otrzymacie.
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12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego 
Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.

13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele 
mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół 
w życiu i w godzinie śmierci.

14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi 
dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, 
Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mego Różańca jest szczególnym 
znakiem Bożego upodobania.
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KILKA WSKAZAŃ 

Na początku chcę przekazać kilka wskazówek pomocnych 
w przyjmowaniu duchowego pokarmu zawartego w roz-
myślaniu o życiu Jezusa i Maryi. Zbawiciel powiedział św. 
Faustynie, że Jego Mękę trzeba rozważać z prawdziwym 
uczuciem i że tym, którzy tak czynią, udzieli najwięcej łask 
(por. Dz. 737). Także Matka Boża poleciła, by różaniec odma-
wiać pobożnie. Tymczasem często rozważamy tajemnice 
naszego odkupienia w rozproszeniach, bez zaangażowa-
nia, popadając w rutynę. Aby to zmienić, należy pomyśleć 
o cierpieniach Jezusa i pogłębić swoją wiedzę o nich, nie 
poprzestając na tej zaczerpniętej z Ewangelii. Polecam 
przeczytanie np. Pasji bł. Katarzyny Emmerich. Następnie 
dobrze jest wyobrazić sobie siebie w miejscu Jezusa, jakby 
to nas dotyczyły Jego cierpienia. Dobrze jest też uświadomić 
sobie swoje grzechy, które przyczyniły się do cierpień Jezusa. 
Całą praktykę rozmyślania nad Męką Jezusa Chrystusa po-
winna przenikać skrucha. Święta Faustyna pisze, że Droga 
Krzyżowa jest księgą miłości, z której wciąż się uczymy. 
Dzięki rozważaniu Męki Jezusa otrzymujemy szczególne 
dary duchowe, ale też zdobywamy mądrość, jak postępo-
wać. w tajemnicach życia Jezusa i Maryi jak w zwierciadle 
możemy zobaczyć nasze życie.
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MODLITWA ROZMYŚLANIA

Nabożeństwa polegają na rozważaniu życia Jezusa i prawd, 
które daje nam do wierzenia Kościół święty, czyli na tzw. 
modlitwie myślnej. Modlitwa różańcowa nie jest tylko 
mechanicznym powtarzaniem słów, ale rozmyślaniem 
nad istotą naszej wiary. Przypomniała o tym Matka Boża 
w Fatimie, polecając w nabożeństwie pierwszych sobót 
miesiąca 15-minutowe rozważanie nad tajemnicami ró-
żańcowymi. Modlitwa rozmyślania oznacza więc także ćwi-
czenie pamięci, rozumu, woli i serca, czyli wszystkich władz 
duszy. Przykład takiej postawy znajdujemy w osobie Jezusa 
Chrystusa, który nieustannie był zaangażowany w sprawy 
Ojca Niebieskiego i ciągle rozmyślał o Nim, pełniąc Jego 
wolę. 

Ten rodzaj modlitwy istniał już od samego początku 
historii ludzkości. Jego ilustracją są niektóre księgi Starego 
Testamentu, szczególnie księgi prorockie oraz Księga 
Psalmów. Ukazane w nich oracje nie są zwykłymi dialogami, 
lecz źródłami mądrości duchowej, wynikającej z pogłębio-
nej refleksji na temat Boga i ludzkiego życia. w odniesieniu 
do Nowego Testamentu możemy wskazać na modlitwę 
rozmyślania Jezusa w Ogrójcu, która była przygotowaniem 
do wydarzeń na Kalwarii. 

Modlitwa rozmyślania to mistrzyni życia duchowego 
na trzech etapach świętości. Na pierwszym etapie drogi 
do doskonałości rozmyślanie rozpala duszę ogniem miło-
ści, udoskonalając cnoty i pomagając w lepszym poznaniu 
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miłości Boga do człowieka. Na drugim etapie oświecenie 
dodaje jej siły, aby trwając w oczyszczeniach biernych, nie 
uległa zwątpieniu. Podczas kolejnego etapu – zjednoczenia 
rozmyślanie staje się ogniem miłości, którym cały człowiek 
płonie dla Boga.

Modlitwa rozmyślania wymaga odpowiedniego przygo-
towania dalszego i bliższego oraz stosowania właściwych 
metod. Przygotowanie dalsze polega na zwalczaniu wad 
głównych, wystrzeganiu się dobrowolnego popełniania 
grzechów powszechnych oraz na oczyszczaniu ze złych na-
wyków. Proces ten powinien się realizować w sakramen-
cie pokuty przez jak najdoskonalsze wypełnianie pięciu 
warunków spowiedzi. Usunięcie przeszkód w modlitwie, 
jakimi są grzechy, jest bowiem kluczowe dla właściwego 
przygotowania się na przyjęcie łaski Bożej. Umysł tak przy-
gotowanego człowieka podczas rozmyślania nie będzie 
rozproszony, a modlitwa myślna odniesie większy skutek.

Przygotowanie bliższe polega na rozważaniu tematów 
dotyczących prawd Bożych. Należy w wyobraźni wytworzyć 
sobie obraz tego, co się rozważa, już na samym początku 
prosząc Ducha Świętego o szczególną łaskę, którą chciałoby 
się w tym rozmyślaniu uzyskać. Pamięć powinna odtworzyć 
wszystko, co się wie o danej prawdzie czy zdarzeniu. Rozum 
natomiast ma rozważać kwestie godne uwagi i zmierzać 
do uczynienia konkretnych postanowień. w rozmyślaniu 
można wykorzystywać też akty wiary, ufności, miłości Boga, 
uwielbienia Jego Majestatu, pokory, żalu czy też oddania 
się Panu.
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Wyróżniamy w tej modlitwie dwa etapy: preludium 
i considera. Pierwszy etap – preludium – to uzmysłowienie 
sobie przedmiotu rozmyślania. Można wtedy stosować me-
todę wyobrażeniową, nawet jeśli przedmiotem rozmyślania 
są rzeczywistości duchowe, należy tylko dokonać analogii 
do rzeczy stworzonych. Preludium przy rozważaniu do-
tyczy miejsca i czasu odnoszących się do cierpień Jezusa 
Chrystusa oraz prośby o łaskę dobrego rozmyślania. Drugim 
etapem jest considera – „rozważ”, czyli konkretne, logiczne 
przeanalizowanie treści danego zagadnienia z uszczegóło-
wieniami. Myśli zawarte w tym modlitewniku mają pomóc 
na tym etapie modlitwy.

Modlitwa rozmyślania powinna prowadzić do naślado-
wania Jezusa Chrystusa. Podczas niej człowiek ma nie tylko 
dokonywać refleksji intelektualnych, lecz także dochodzić 
do wniosków praktycznych. Same rozmyślania są bowiem 
niewystarczające. Jeśli w ich następstwie nie dokonuje się 
poprawa życia, stanowią one wyłącznie próżną grę myśli 
i uczuć. Wszelka modlitwa powinna prowadzić do mocnych 
i konkretnych postanowień, możliwych do realizacji w naj-
bliższym czasie, np. już w dniu ich powzięcia. Kończąc swoje 
rozważania, należy uporządkować wszystkie postanowie-
nia, ukorzyć się przed Bogiem, a także przeprosić za błędy 
popełnione podczas rozmyślania. Wielce istotna jest tutaj 
konieczność podziękowania Bogu za łaski otrzymane w tej 
modlitwie. Właśnie w duchu wdzięczności należy wybrać 
jedno postanowienie, które będzie sumiennie realizowane. 
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DOMOWE OGNISKA MODLITWY 
I MIŁOSIERDZIA 

JAK POWSTAŁY?

Są owocem licznych pielgrzymek śladami św. Faustyny. 
Idea zrodziła się podczas modlitwy różańcowej, w 2010 
r., kiedy byłem jeszcze w mojej pierwszej parafii, parafii 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Zalesiu Dolnym. 
Zrozumiałem wtedy, że orędzie Bożego Miłosierdzia jest 
adresowane przede wszystkim do rodzin. To one najbar-
dziej doświadczają zmiażdżenia przez współczesne formy 
zniewolenia człowieka. Boże Miłosierdzie ma siłę wskrzesić 
miłość małżeńską, wlać moc nadziei w człowieka żyjącego 
w lęku, odbudować to, co zniszczył grzech. Ze strony czło-
wieka najważniejsze jest zwrócenie się do Boga. Uciekanie 
się do Jego Miłosierdzia dokonuje się podczas modlitwy. 
Jezus w kontekście ocalenia człowieka powiedział do św. 
Faustyny: „[…] daję ludzkości ostatnią deskę ratunku – to 
jest ucieczkę do miłosierdzia mojego […]” (Dz. 998).

JAKI JEST CEL TEJ INICJATYWY? 

Celem tej inicjatywy jest uratowanie polskich rodzin przed 
cywilizacją samozagłady (Święty Paweł przestrzega przed 
dawaniem wiary fałszywym prorokom, którzy reprezentują 
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naukę demonów, są oni obłudnymi kłamcami (por. 1 Tm 4,1-
4)). Apostoł Narodów proroczo ukazał jej charakterystykę: 
a wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. 
Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, 
bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodzi-
wi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepoha-
mowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, 
zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga (2 
Tm 3,1-4). Ojciec Livio Fanzaga twierdzi, że obecnie ludz-
kości grozi samozniszczenie. Szatan chce zapanować nad 
światem i przemienić go w piekło, lecz ten plan złego nie 
zostanie zrealizowany. Świat i człowieka ocali Miłosierdzie 
Boga – o ile się do niego zwrócą i je przyjmą (L. Fanzaga, 
Miłosierdzie Boże ostatnia nadzieja świata, Kraków 2013, s. 
123). Przetrwać w dzisiejszych czasach w łasce uświęcającej 
bez szczególnej łaski z wysoka jest niemożliwe. Wciąż mamy 
wielki deficyt dobrej, gorliwej, z czystego serca płynącej mo-
dlitwy. Ta inicjatywa jest zachętą do ratowania dusz, które 
giną mimo gorzkiej Męki Chrystusa (por. Dz. 965).

JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA TEJ INICJATYWY?

Celem tej inicjatywy jest uczenie się systematycznej mo-
dlitwy w  rodzinach. Nie jest to kolejna wspólnota lub 
stowarzyszenie, lecz niesformalizowany ruch modlitewny. 
Adresowany jest przede wszystkim do całej rodziny, aby 
wszyscy razem spotkali się na modlitwie. Inicjatywa ta ma 
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pomóc ocalić nasze rodziny, a szczególnie młode pokolenie, 
które obecnie przeżywa ogromny kryzys duchowy i moralny 
spowodowany cywilizacją śmierci. D.O.M. to tworzenie tra-
dycji wspólnej modlitwy w domu i wprowadzanie praktyk 
religijnych. Może być pomocny, aby spotkać się również ze 
znajomymi i umocnić ich w wierze. Inicjatywa ta jest na-
zwana Domowym Ogniskiem Miłosierdzia dla podkreślenia 
modlitwy, w której zwracamy się do Bożego Miłosierdzia 
szczególnie za tych, którzy jej najbardziej potrzebują (uza-
leżnieni, zrozpaczeni, niewierzący itp.). Modlimy się za na-
sze rodziny, ale i miejsca, w których żyjemy, by uwalniać je 
od wpływu złego. Również bardzo ważne jest poznawanie 
i wcielanie w życie orędzia Bożego Miłosierdzia. Inicjatywa 
ta nie ogranicza się tylko do modlitwy, ale jest też zachętą 
do pracy nad sobą, uczenia się przebaczania i poskramiania 
własnego egoizmu, pełnienia uczynków miłosierdzia wobec 
duszy i ciała. Pamiętamy różne inicjatywy mające odnowić 
polskie społeczeństwo, jak np. krucjaty trzeźwościowe. Ta 
jest skierowana do wszystkich rodzin, aby umocnić w nich 
wspólną i osobistą relację z Bogiem. D.O.M. mogą podejmo-
wać różne wspólnoty kościelne, pamiętając jednak o pro-
gramie modlitwy, aby go nie zmieniać w dowolny sposób. 
Głównymi patronami tego dzieła są św. Faustyna Kowalska 
i bł. ks. Michał Sopoćko.
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ZAŁOŻENIA

Czas: spotkanie raz w miesiącu. Miejsce: mieszkanie, dom 
rodzinny. Program spotkania składa się tylko z modlitw 
zatwierdzonych przez Kościół rzymskokatolicki: → Koronka 
do Bożego Miłosierdzia → Część różańca świętego → Akt 
zawierzenia rodzin i domu Bożemu Miłosierdziu. Modlitwę 
można podjąć w cyklu nowenny przed świętem Bożego 
Miłosierdzia. Tekst nowenny czytany jest przed Koronką 
do Bożego Miłosierdzia. Nowennę kontynuujemy nie-
ustannie. Można dodać jeszcze litanie, śpiew Godzinek 
o  Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
Prowadzący: spotkanie prowadzi jedna osoba, pilnująca 
właściwego przebiegu modlitewnego spotkania. Liczba 
osób: do 12; jeśli jest więcej, należy utworzyć następną 
grupę D.O.M. Ważne jest, aby nie przyzwyczajać się do 
ludzi, lecz do Boga, i  inicjować kolejne ogniska modli-
twy. Pozostaje się tylko w jednym ognisku modlitewnym. 
Modlący się powinni być zwróceni do krzyża lub obrazu, 
unikamy modlitwy w kręgu.

MODLITWA ZAWIERZENIA BOŻEMU 
MIŁOSIERDZIU RODZIN I DOMÓW

Boże Wszechmogący, Życie i Zmartwychwstanie nasze! 
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać o Miłosierdzie dla na-
szej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości 
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i niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia 
i przeniknięci skruchą, prosimy Cię: Uzdrów naszą rodzinę 
od pychy. Wybaw przez Twoje Miłosierdzie od ducha oskar-
żeń i braku przebaczenia. Uratuj nas od grzechu… (można 
wymienić), który najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. 
Przywróć nam wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się 
dla siebie świadkami Miłosierdzia w czynie, słowie i modli-
twie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej 
i rodzinnej. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo 
Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie, do-
mowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas strzegli na drogach 
Twych przykazań, i doprowadź do chwały zbawionych w nie-
bie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

(Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej, z dnia 
28 IV 2011 r., nr 679(K)2011)

JAKI JEST DUCHOWY FUNDAMENT 
TEJ INICJATYWY?

Wyrasta ona ze Ślubów Jasnogórskich. Czytamy w nich: 
„Przyrzekamy Ci [Królowo Polski], stać na straży nieroze-
rwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać 
na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków 
było bezpieczne” (Por. Stefan Kardynał Wyszyński, Zapiski 
więzienne, Ząbki 2006, s. 365). Warto się zastanowić, jak te 
konkretne przyrzeczenia są dziś realizowane. Łatwo stwier-
dzić, że ich nie wypełniliśmy. Tak więc Domowe Ogniska 
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Miłosierdzia odpowiadają także na potrzebę przebłagania 
Boga za grzechy niewierności. w ostatnich objawieniach 
w Fatimie dzieci: św. Hiacynta, św. Franciszek i sługa Boża 
Łucja miały wizję Świętej Rodziny, a Maryja przypomnia-
ła, aby więcej nie obrażano Boga. Wszyscy zgromadzeni 
podczas tych objawień doświadczyli grozy zbliżającego 
się słońca i dopiero wtedy podjęli skruchę za grzechy (Por. 
M. Drozdek, Mały modlitewnik fatimski, Warszawa 1995, 
s. 45–46).

Dziś w niektórych parafiach więcej jest chrztów ze związ-
ków niesakramentalnych niż z sakramentalnych. Coraz wię-
cej jest też rozwodów i w coraz krótszych odstępach czasu. 
Przyczyn kryzysu rodziny jest wiele. Na przykład fałszywe 
ideologie, które jak powiedział Joseph Ratzinger, działa-
ją według zasady: „Człowiek jest swoim własnym twórcą”, 
co prowadzi do bycia jak Bóg (Por. J. Ratzinger, Sól ziemi, 
Kraków 2005, s. 115). Takie myślenie stworzyło ideologię 
gender. Obecna słabość instytucji rodziny wynika też ze złe-
go podejścia duszpasterskiego, na które składają się m.in.: 

– Powierzchowne traktowanie czynników nadprzyro-
dzonych (modlitwa, sakramenty, nabożeństwa) i  prze-
akcentowanie czynników ludzkich np. psychologizacja 
wiary. Prowadzi to do obniżenia praktyk religijnych (Por. J. 
Krasiński, Homo religiosus, Sandomierz 2003, s. 145–146; 
J. Buxakowski, Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa 
rodzin, Pelplin 1999, s. 375–376).

– Powszechne przeintelektualizowanie wiary. Za bardzo 
akcentuje się formację intelektualną wiernych, a pomija się 
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wdrażanie w życie rodzinne praktyk religijnych. Natomiast 
papież Benedykt XVI przypomniał o istocie nauczania, które 
czasem się pomija: „Całe nauczanie wiary zbudowane jest 
na czterech fundamentalnych elementach: Credo, Ojcze 
nasz, Dekalog, Sakramenty” (J. Ratzinger, Raport o stanie 
wiary, Wydawnictwo „Michalineum”, Marki 2005, s. 65).

– Zła formacja wiernych według wzorców zapożyczonych 
z protestantyzmu. Widoczne jest to szczególnie w niektó-
rych ruchach charyzmatycznych. Przykładem są kursy Alfa 
zapożyczone od Zielonoświątkowców, a  przekazywane 
studentom w duszpasterstwie akademickim. Te przejawy 
synkretyzmu religijnego nie determinują wystarczająco 
do nawrócenia i wspólnej modlitwy w rodzinie oraz pogłę-
bionego życia sakramentalnego. Dzieje się tak ze względu 
na powierzchowną katechezę, bazowanie na emocjach 
i subiektywnych odczuciach. Negatywnym przykładem 
w tych grupach religijnych jest oddzielenie interpretacji 
Pisma Świętego od magisterium Kościoła i pomniejszenie 
roli Najświętszego Sakramentu (J. Ratzinger, Raport o sta-
nie wiary, Wydawnictwo „Michalineum”, Marki 2005, s. 65). 
Skutkiem tego jest izolacja wierzącego od mistycznego 
Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. 

– Jedna metoda, czyli protestancka zasada Sola Scriptura 
– „tylko Pismo”. Łączy się to, jak zauważył J. Ratzinger, z od-
rzuceniem Tradycji i brakiem nauczania prawd zawartych 
w katechizmie Kościoła (J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, 
Wydawnictwo „Michalineum”, Marki 2005, s. 65). Wiernych 
zachęca się obecnie, aby podejmowali rozmyślanie Pisma 
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Świętego, co jest szczególnie właściwe dla osób wyrobio-
nych duchowo, mających wystarczającą wiedzę dogmatycz-
ną, lecz to tylko jedna z dróg do świętości. Trzeba zauważyć, 
że nie każdy wierny, nawet po specjalnym kursie, potrafi 
praktykować taki rodzaj praktyk religijnych. Jeśli będzie-
my go do tego zmuszać, zmęczy się i zniechęci w ogóle do 
modlitwy. Trzeba to dobrze rozeznać. Poza tym są jeszcze 
inne formy modlitwy i pobożności. Mamy modlitwę ustną 
i adorację. Istnieją też różnego rodzaju nabożeństwa: do 
Bożego Miłosierdzia, Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, świę-
tych. Ukazują one całe bogactwo wiary. w praktyce religijnej 
to np.: droga krzyżowa, różaniec święty, noszenie szkaplerza 
świętego, cudownego medalika, modlitwy litanijne, modli-
twa przed świętymi wizerunkami. 

W efekcie, również w następstwie zewnętrznej laicy-
zacji, rodzice nie przekazują dzieciom tradycji wspólnej 
modlitwy. Następnie dzieci kontynuują i powielają sche-
mat niemodlenia się razem w swoich rodzinach. Modlitwa 
rodzinna jest wtedy zachowaniem sztucznym i nienatu-
ralnym, po prostu obcym. Ludzie też wpadają w pułapkę 
subiektywizmu, powtarzając formułkę: „Modlitwa to moja 
prywatna sprawa”. Dlatego w niektórych rodzinach modli-
twa jest tylko indywidualna lub tylko małżeńska. Bywa, że 
członkowie jednej rodziny są w trzech różnych wspólnotach 
parafialnych, a nie tworzą jednej wspólnoty rodzinnej przed 
Bogiem. Przynależność do różnych grup nie oznacza jeszcze 
wspólnej, a tak ważnej modlitwy. Najbardziej pomijana 
jest modlitwa całej rodziny, a ona jest najważniejsza dla tej 
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małej społeczności. Modlitwa rodzinna powoduje, że pali 
się ogień ogniska domowego, o którym wspomniał sługa 
Boży Stefan Kardynał Wyszyński. Nie wystarczy pomodlić 
się tylko raz w roku przy okazji Wigilii, trzeba modlić się 
wciąż, systematycznie, w przeciwnym razie święty ogień 
wiary, nadziei i miłości zgaśnie. Jak trzeba wciąż dokładać 
drew do ognia, by nie wyziębić paleniska, tak konieczne 
jest powtarzanie Zdrowaś, Maryjo…, by podtrzymać ogień 
w sercach. Należy postawić fundamentalne pytanie, jak wy-
gląda modlitwa rodzinna w naszych domach, i znajdziemy 
odpowiedź, jaki stan ducha jest w danej wspólnocie. Jeśli 
nie ma wspólnej modlitwy, to znak, że życie nadprzyro-
dzone zamarło lub zamiera w tym domu, a otwiera się na 
przyjście złego ducha, ducha podziału!

CO JEST SIŁĄ TEGO POMYSŁU?

Prostota praktykowania tradycyjnych modlitw Kościoła. Ta 
inicjatywa nie angażuje kapłana, lecz aktywizuje członków 
rodziny. Pomaga odkryć, że jest ona wspólnotą – darem, 
a nie ciężarem. Co najważniejsze, modlitwa ta stwarza miej-
sce dla sacrum, przygotowuje serca na przyjście Chrystusa 
do rodziny. On staje się wtedy jej Głową i Królem. Wspólna 
modlitwa powinna też motywować do rozwoju cnót, szcze-
gólnie cnoty miłosierdzia. Trzeba uczyć się wrażliwości 
na te osoby, które najbardziej potrzebują naszej pomocy. 
Należy zdobyć się na heroizm cierpliwego znoszenia krzywd 
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i szybkiego darowania urazów wobec najbliższych. Ta ini-
cjatywa wpisuje się też w proroctwo bł. ks. Michała Sopoćki 
stworzenia wielkiej rodziny czcicieli Bożego Miłosierdzia: 

„Oto powstaną nowi apostołowie Chrystusa […] Stworzą 
nową rodzinę Bożą, która przeorze cały świat, jak mocnym 
pługiem hasłem ufności w Miłosierdzie Boże, hasłem, które 
ogrzeje, co było zimnego, zmiękczy, co było twardego, ożywi, 
co było uschłego […]” (M. Sopoćko, Dar Miłosierdzia – Listy 
z Czarnego Boru, Częstochowa 2008, s. 23). 

ks. Michał Dłutowski
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ROZWAŻANIA 
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
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STYCZEŃ

O. Stanisław Przepierski OP
MARYJA W DZIELE ODKUPIENIA

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Bóg przyszedł do Maryi z propozycją podjęcia planu odku-
pienia. Ten plan, przewidziany u zarania dziejów ludzkości, 
Bóg potwierdzał i realizował etapami w całej historii Izraela. 
Teraz ma zaistnieć Wcielenie Słowa Bożego. Druga Osoba 
Boska pragnie przyjąć naturę ludzką. Wydarzenie to za-
powiadali prorocy. Zwiastuje je Dziewczynie z Nazaretu 
Posłaniec z nieba. Maryja jest wolna – może propozycję 
przyjąć bądź odrzucić. Ona – Miriam, pełna łaski – rozpo-
znaje całą swoją duszą i całym umysłem nieskończone 
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dobrodziejstwo planu Boga. Zgadza się na przyjęcie Bożego 
Syna i staje się Matką Jego człowieczeństwa. Podejmuje 
tym samym misję Boga skierowaną do każdego człowieka.

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptor ho-
minis uczył: „Jezus Chrystus jest stałym początkiem i nie-
ustającym ośrodkiem Misji, jaką Sam Bóg skierował do 
człowieka. w tej Misji musimy wszyscy uczestniczyć, mu-
simy skupić w niej wszystkie nasze siły, jest ona bowiem 
jakby bardziej jeszcze potrzebna ludzkości naszej epoki 
niż kiedykolwiek. a jeśli Misja ta zdaje się napotykać we 
współczesnej epoce na opory większe niż kiedykolwiek, to 
okoliczność ta również świadczy o tym, że jest ona w tej 
epoce bardziej potrzebna i bardziej – pomimo oporów – 
oczekiwana niż kiedykolwiek”.

Maryjo, ucz nas zaufania do Bożego słowa. Pomóż nam 
przyjmować je całym sercem, duszą i ciałem. Niech wyda 
ono w naszym życiu owoce chwały Bożej.

Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

Zwiastowanie było dla Maryi podjęciem misji Boga skie-
rowanej do człowieka. To dopiero początek tej drogi. Ona, 
Niepokalana, nie zatrzymuje Bożego skarbu dla siebie. z po-
śpiechem udaje się do podeszłej w latach Elżbiety, o któ-
rej usłyszała, że jest brzemienna. w progu domu Elżbiety 
i Zachariasza misja Maryi współtworzy i objawia kolejne 
ogniwo w odwiecznym planie Bożym. Oto w słowach Jej 
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pozdrowienia żyjący pod sercem Elżbiety Jan odbiera zwia-
stowanie własnej misji. Oto zostaje napełniony Duchem 
Świętym jeszcze w łonie matki. Wszystko po to, aby w taki 
sposób namaszczony na proroka mógł za trzydzieści lat 
obwieścić i wskazać obecnego wśród ludu Mesjasza. Pełnię 
tej misji Jan odkryje dopiero na pustyni, a jej koniec – w wię-
zieniu i w męczeństwie przeżytym z rozkazu Heroda. 

Jan Paweł II we wspomnianej encyklice pisał o oporach 
i braku otwartości współczesnego świata na przyjęcie misji 
Chrystusa: „Dotykamy tutaj pośrednio owej tajemnicy Bożej 
Ekonomii, która zbawienie i łaskę połączyła z Krzyżem. Nie 
na darmo Chrystus mówił, że »Królestwo niebieskie doznaje 
gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je«. Mówił też, że 
»synowie tego świata roztropniejsi są […] niż synowie świa-
tłości«. Przyjmujemy chętnie tę naganę, aby jak owi »gwał-
townicy Boży«, na których patrzyliśmy tyle razy w dziejach 
Kościoła i patrzymy także dzisiaj, zjednoczyć się w poczuciu 
wielkiej misji: okazywać światu Chrystusa, pomagać każ-
demu człowiekowi, aby odnalazł siebie w Nim, pomagać 
współczesnemu pokoleniu naszych braci i sióstr, ludom, 
narodom, ustrojom, ludzkości, krajom, które znajdują się 
dopiero na drodze rozwoju i krajom »przerostu«, wszystkim 

– poznawać »niezgłębione bogactwo Chrystusa«, bo ono jest 
dla każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka”.

Maryjo, wnieś w  nasze życie moce Ducha Świętego. 
Pomóż nam rozwijać te dary duchowe, które są niezbędne 
dla osiągnięcia zbawienia.
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Tajemnica III 
NARODZENIE JEZUSA

To ciche narodzenie Syna Bożego w betlejemskiej stajni 
pozostało, jak się zdawało, niezauważone przez nikogo 
oprócz Maryi i Józefa. a przecież i ono było częścią misji 
Boga skierowanej do człowieka. Wydarzenia układają się 
w przedziwną i zaskakującą mozaikę. Oto nagle powiado-
mieni przez aniołów pasterze przychodzą z darami do ma-
łego Jezusa. Po jakimś czasie Mędrcy ze Wschodu zgodnie 
składają dary nowonarodzonemu Królowi – mirrę, kadzidło 
i złoto. Ci przybysze z dalekich krain, poganie, szli za gwiaz-
dą przewodniczką. Tu, przy żłóbku małego Jezusa zbierają 
się pierwsi adresaci ziemskiej misji Zbawiciela. Ukazują oni 
jedność misji Chrystusowej.

Jan Paweł II nauczał o współczesnej misji Chrystusa 
i Kościoła: „W tej jedności Misji, o której stanowi przede 
wszystkim sam Chrystus, Kościół i wszyscy chrześcijanie 
muszą odnaleźć to, co już ich łączy wcześniej, zanim doj-
rzeje pełne ich zjednoczenie. Jest to jedność apostolska 
i misyjna – misyjna i apostolska. w tej jedności zbliżamy 
się do całego wspaniałego dziedzictwa ducha ludzkiego, 
które wypowiedziało się we wszystkich religiach, jak o tym 
mówi Deklaracja Soboru Watykańskiego II. Zbliżamy się 
równocześnie do wszystkich kultur, światopoglądów, do 
wszystkich ludzi dobrej woli. Zbliżamy się z tą czcią i posza-
nowaniem, jakie od czasów apostolskich stanowiły o posta-
wie misyjnej i misjonarskiej”. 
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Maryjo, ukaż nam Chrystusa – Źródło prawdziwej jedno-
ści i miłości między ludźmi. Niech Syn Twój, Maryjo, coraz 
bardziej gromadzi nas z różnych tradycji, kultur i narodów 
w jednej owczarni – jak tamtych w betlejemskiej szopie.

Tajemnica IV  
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Kiedyś, po trzydziestu latach, Pan Jezus będzie kierował 
swoje ewangeliczne przesłanie do ludzi sobie współcze-
snych również ze świątyni jerozolimskiej. Teraz wnoszą Go 
do niej na rękach – jako niemowlę – Matka i przybrany ojciec. 
w tym właśnie momencie misja Chrystusa nabiera nowe-
go kształtu. Oto jej adresatami stają się na nowo Maryja 
i Lud Izraela, a zwłaszcza Symeon. Ten ostatni, prowadzony 
Duchem Świętym, przybył właśnie do świątyni i to jemu 
zostaje objawiony Chrystus – Nadzieja Izraela. Pełen radości 
ze spełnienia obietnicy otrzymanej kiedyś od Boga, że nie 
umrze, dopóki nie ujrzy Zbawiciela, teraz wielbi jedynego 
Stwórcę za ten niezwykły dar spotkania. Wypowiada jedno-
cześnie proroctwo, że Dziecię przeznaczone jest na powsta-
nie i upadek wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać 
się będą, a do Maryi kieruje słowa doprecyzowujące Jej 
udział w misji Syna – oto Jej duszę ma przeniknąć miecz 
boleści, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Symeon wy-
dobywa na światło dzienne ukryte zamysły Boga.

Jan Paweł II nauczał: „Postawa misyjna i misjonarska za-
czyna się zawsze w poczuciu głębokiego szacunku dla tego, 
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co »w człowieku się kryje«, dla tego, co już on sam w głębi 
swojego ducha wypracował w zakresie spraw najgłębszych 
i najważniejszych – szacunku dla tego, co już w nim zdziałał 
ten Duch, który »tchnie tam, gdzie chce«. Misja nie jest ni-
gdy burzeniem, ale nawiązywaniem i nowym budowaniem, 
choć praktyka nie zawsze odpowiadała temu wzniosłemu 
ideałowi. Nawrócenie zaś, które z niej ma wziąć początek – 
wiemy dobrze – jest dziełem Łaski, w którym człowiek ma 
siebie samego w pełni odnaleźć”.

Maryjo, każdy z nas ma wypełnić w swoim życiu jakąś 
misję. Misje różnią się w zależności od tego, jaka jest wola 
Boża względem poszczególnych osób. Pomóż więc nam, 
Niepokalana Matko Boża i Matko nasza, właściwie odczytać 
nasze życiowe powołanie, wytrwale je podejmować i ofiar-
nie wypełnić.

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Jezus przyszedł na świat nie tylko po to, by prowadzić ży-
cie ukryte. Chociaż około trzydziestu lat żył w Nazarecie 
jak zwykły człowiek, to jednak był Nauczycielem i Zbawcą. 
Pierwszy przejaw publicznego stawiania pytań i udziela-
nia odpowiedzi przez Jezusa miał miejsce wtedy, gdy jako 
dwunastoletni młodzieniec został w świątyni. Właśnie tutaj, 
w tym wydarzeniu ujawnia się istota misji Chrystusa. Chce 
On być w samym centrum spraw dotyczących Jego Ojca 
Niebieskiego. Dlatego też odpowiada zatroskanej Matce, 
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która dopiero po trzech dniach znalazła Go właśnie w świą-
tyni: „Czemuście mnie szukali, czyż nie powinniście wiedzieć, 
że Moje miejsce jest tam, gdzie toczą się sprawy Mojego 
Ojca?” (por. Łk 2,49). Odpowiedź ta sama w sobie wcale nie 
była dla Maryi oczywista. Zachowywała Ona słowa Syna 
w swoim Sercu i rozważała je. Widać więc, że także Maryja 
ciągle na nowo musiała odczytywać sens misji Chrystusa.

Ojciec Święty Benedykt XVI nauczał: „Odczuwamy głę-
boko zobowiązujący charakter Prawdy, która została nam 
objawiona przez Boga. Odczuwamy szczególnie wielką za tę 
prawdę odpowiedzialność. Kościół z ustanowienia Chrystusa 
jest jej stróżem i nauczycielem, obdarzonym szczególną po-
mocą Ducha Świętego, aby tej Bożej prawdy wiernie mógł 
strzec, aby mógł jej bezbłędnie nauczać. Spełniając to po-
słannictwo, patrzymy na samego Jezusa Chrystusa, na Tego, 
który jest Pierwszym Ewangelizatorem, patrzymy również 
na Jego Apostołów, Męczenników i Wyznawców. Deklaracja 
o wolności religijnej w sposób przekonywający ukazuje, 
jak Chrystus Pan, a z kolei Apostołowie, w przepowiadaniu 
prawdy, która nie jest ludzka, ale Boża – »Moja nauka nie 
jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał«, Ojca – postępując 
z całą mocą ducha, równocześnie zachowują głębokie po-
szanowanie dla człowieka, dla jego rozumu i woli, dla jego 
sumienia i wolności. w ten sposób sama osobowa godność 
człowieka staje się treścią tego przepowiadania, nawet bez 
słów, ale przez sposób odnoszenia się do niej. Ten sposób 
dzisiaj zdaje się odpowiadać na szczególną potrzebę na-
szych czasów”.
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Maryjo, poszerzaj nasze serca, abyśmy i  my umieli 
rozważać słowa Prawdy Twego Syna, tak jak Ty w  swo-
im Niepokalanym Sercu. Stolico Mądrości, ucz nas żyć tą 
Mądrością Chrystusa. 

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus modlił się do swego 
Niebieskiego Ojca: […] Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swe-
go Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą wła-
dzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem 
dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. a to 
jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego 
Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17,1-3). 
a teraz w Ogrójcu przechodzi do heroicznego czynu – poko-
nuje lęk przed Męką. Ta Jego Męka jest jedynym skutecznym 
lekarstwem na nasze grzechy. Swoją modlitwą i niepojętym 
duchowym i fizycznym wysiłkiem Jezus otwiera nam drogę 
do Domu Ojca. 

Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział do młodzieży 
zgromadzonej na krakowskich Błoniach: „W sercu każde-
go człowieka, moi przyjaciele, jest pragnienie domu. Tym 
bardziej młode serce przepełnia przeogromna tęsknota za 
takim domem, który będzie własny, który będzie trwały, do 
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którego będzie się nie tylko wracać z radością, ale i z radością 
przyjmować każdego przechodzącego gościa. To tęskno-
ta za domem, w którym miłość będzie chlebem powsze-
dnim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda 
źródłem, z którego wypływa pokój serca. To tęsknota za 
domem, który napełnia dumą, którego nie trzeba będzie 
się wstydzić i którego zgliszczy nigdy nie trzeba będzie 
opłakiwać. To pragnienie jest niczym innym jak tęsknotą 
za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym. Nie lękajcie się 
tej tęsknoty! Nie uciekajcie od niej! Niech was nie zniechę-
ca widok domów, które runęły, pragnień, które obumarły. 
Bóg Stwórca, dając młodemu sercu ogromną tęsknotę za 
szczęściem, nie opuszcza go w mozolnym budowaniu domu, 
któremu na imię życie”.

Maryjo, wzmocnij w nas święte pragnienia!

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

Jezus przyjął z  Maryi ludzkie ciało. a  teraz czyni z  tego 
Najświętszego Ciała osobliwe narzędzie zbawienia. Pozwala 
się biczować, aby odpokutować za nasze grzechy, bo tymi 
grzechami rujnujemy nasze ciała i dusze – tę szczególną 
świątynię Ducha Świętego, którą jesteśmy od chwili naszego 
poczęcia i chrztu świętego. 

Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział w Krakowie do 
młodzieży: „Drodzy Przyjaciele, nasuwa się pytanie: »Jak 
budować ten dom?«. Zapewne to pytanie niejeden raz 
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kołatało do waszych serc i jeszcze niejeden raz się pojawi. To 
jest pytanie, które nie raz trzeba sobie stawiać. Codziennie 
musi odzywać się w sercu: jak budować ten dom, któremu 
na imię życie? Jezus, którego słowa zapisane w Ewangelii 
według św. Mateusza usłyszeliśmy dzisiaj, wzywa nas do 
budowania na skale. Bo tylko wtedy dom nie może runąć. 
Co to znaczy budować na skale? Budować na skale to przede 
wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem. Jezus 
mówi: »Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia 
je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom 
swój zbudował na skale« (Mt 7,24). Nie chodzi tu o puste sło-
wa, wypowiedziane przez kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. 
Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. 
Nie chodzi o wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie 
słów Jezusa”.

Maryjo, buduj w  naszych sercach świątynię Bożego 
Słowa!

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

Żołnierze, uplótłszy wieniec z cierni, postanowili dotkliwie 
upokorzyć Pana Jezusa. Włożyli Mu tę szyderczą koronę 
na głowę i uderzali trzcinowymi rózgami, tak aby dobrze 
poczuł wbijające się kolce. Bili Go także po twarzy i plwo-
cinami znieważali Jego Najświętsze Oblicze. a On pozwolił 
się tak traktować, by wyszła na jaw cała tkwiąca w ludzkim 
wnętrzu złość i przewrotność. z wnętrza bowiem, z serca 
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ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 
cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzda-
nie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza 
pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7,21-23). Jezus 
pozwalał na to, aby całe to zło wyszło z człowieka. Nikt bo-
wiem nie znał tego, co kryje się w człowieku, tak dobrze, jak 
właśnie On – Bóg-Człowiek. 

Papież Benedykt XVI nauczał młodzież: „Budować na 
Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na fundamencie, 
któremu na imię miłość ukrzyżowana. To budować z Kimś, 
kto znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas: »Drogi 
jesteś, drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłu-
ję«. To budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli 
my odmawiamy wierności, bo nie może zaprzeć się samego 
siebie. To budować z Kimś, kto stale pochyla się nad zranio-
nym ludzkim sercem i mówi: »Ja ciebie nie potępiam. Idź 
i odtąd już nie grzesz«. To budować z Kimś, kto z wysokości 
krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą wieczność: 
»Życie moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku«”.

Maryjo, uproś nam serca pełne Ducha Świętego!

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Pan Jezus całe swoje życie oddał w ręce Boga Ojca. Całe 
dzieło odkupienia człowieka oparł na Jego Miłosierdziu. 
Przyjął krzyż jako narzędzie zbawienia Ciebie i mnie. Jako 
niepojęty sposób przywrócenia nam prawdziwej godności 
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i dziecięctwa Bożego. Zaparł się samego siebie, byśmy po-
znali swoją prawdziwą wartość. Jakże wyraźnie i dobitnie 
uwidacznia się to w Jego woli zbawienia nas, odpokuto-
wania naszych win, zwłaszcza wtedy, gdy upadając pod 
krzyżem, Jezus nie zniechęca się, ale powstaje, by donieść 
go na Kalwarię, by spełnić wolę Ojca. 

Ojciec Święty Benedykt XVI mówił do młodzieży na 
Błoniach: „Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć 
wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje 
i plany na Jego woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, 
przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko samemu 
Chrystusowi: »Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, 
bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa 
życia wiecznego«. Moi Przyjaciele, nie lękajcie się postawić 
na Chrystusa! Tęsknijcie za Chrystusem jako fundamentem 
życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego 
życia z Nim i dla Niego, bo nie przegra ten, kto wszystko 
postawi na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa”.

Maryjo, która wyszłaś na drogę, by spotkać swego Syna 
dźwigającego krzyż naszych grzechów, przychodź zawsze 
na wszystkie ścieżki naszego życia, abyśmy nie odstąpili od 
wypełniania woli Bożej!

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Rozciągnięty na krzyżu Jezus jest Księgą Żywota. w Jego 
ranach jest nasze zdrowie. Dochodzą do naszych uszu Jego 



50

słowa: Pragnę! „Pragnę waszego zaufania i miłości! Bez nich 
nie mogę nic zdziałać w świecie pogrążającym się w złu”. 
Kiedy umarł – Jego przebite Serce niejako wybuchło miło-
ścią pragnącą obmyć nasze dusze, umysły i serca, obmyć 
bardziej niż obmył stopy Apostołów. Jego Krew i Woda są 
siłą naszej wiary. 

Ojciec Święty Benedykt XVI doradzał ludziom: „Drodzy 
Przyjaciele, co to znaczy budować na skale? Budować na ska-
le to znaczy również budować na Kimś, kto jest odrzucony. 
Św. Piotr mówi do swoich wiernych o Jezusie jako »żywym 
kamieniu, odrzuconym przez ludzi, ale u Boga drogocen-
nym i wybranym«. Niezaprzeczalny fakt, że Bóg wybrał 
Jezusa, nie ukrywa tajemnicy zła, która sprawia, że człowiek 
jest w stanie odrzucić Tego, który do końca go umiłował. 
To odrzucenie Jezusa przez ludzi, o którym mówi św. Piotr, 
powtarza się w historii ludzkości i sięga również naszych 
czasów. Nie trzeba wielkiej bystrości umysłu, by dostrzec 
wielorakie objawy odrzucania Jezusa, również tam, gdzie 
Bóg dał nam wzrastać. Jezus niejednokrotnie jest ignorowa-
ny, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale 
nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany 
do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na 
głos i w obecności innych. Jeśli w budowaniu domu waszego 
życia napotykacie na tych, którzy pogardzają fundamentem, 
na którym budujecie, nie zniechęcajcie się! Wiara mocna 
musi przejść przez próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. 
Nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować z nie-
wiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze”.
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Maryjo, wiernie stojąca przy Synu na Golgocie, uproś 
nam wiarę, która nie załamuje się w chwilach różnorodnych 
trudności!

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

W Zmartwychwstaniu Pan Jezus odbudowuje człowieczeń-
stwo. Ogarnia je nową mocą stwórczą. w Zmartwychwstaniu 
zostaje ukazany prawdziwy sens i cel życia każdego z nas. 
i chociaż na zmartwychwstanie każdego z nas przyjdzie 
nam czekać – to jednak nadzieja jego zaistnienia jest siłą 
chrześcijańskiej cierpliwości. 

Ksiądz Jerzy mówił: „Musimy wierzyć, że przyjdą czasy, 
kiedy nasze wysiłki i trudy – dziś bezowocne – będą owoco-
wały dla dobra naszej umiłowanej Ojczyzny”. 

Maryjo, uproś nam męstwo w czynieniu dobra na co 
dzień, a zwłaszcza wtedy, gdy wydaje nam się, że nie przy-
nosi ono spodziewanego efektu.

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Wniebowstąpienie Pana Jezusa ukazuje perspektywę 
wszystkich naszych codziennych trudów, prac, wysiłków. 
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Wszystko podejmujemy ze względu na przyszłą chwałę nie-
ba – naszej wiecznej Ojczyzny. Wszystko to wymaga od nas 
ciągłego uświadamiania sobie tego celu. Jednak wysiłki na-
sze mają także cel doczesny – dobro nasze i naszych bliskich.

Ksiądz Jerzy mówił: „Życie trzeba godnie przeżyć, bo 
jest tylko jedno”.

Maryjo, pomóż nam widzieć Boga jako ostateczny cel 
naszego życia.

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty inspiruje nas nieustannie i pobudza do dawa-
nia świadectwa o nowym życiu, życiu na miarę oczekiwań 
i obietnicy naszego Zbawiciela. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił: „Gdy pytamy, dlacze-
go chrześcijanie muszą żyć inaczej niż ci, którzy nie znają 
Chrystusa, odpowiedź znajdujemy w Liście św. Pawła do 
Koryntian: »ciała wasze są świątynią Ducha Świętego«”. 

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, uproś nam wszel-
kie dary Ducha dla sprostania naszemu powołaniu.

Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

To tajemnica prawdziwej godności człowieka. Jesteśmy 
świadomi tej godności, odtąd zostaliśmy zaproszeni do za-
jęcia miejsca w niebie, miejsca przygotowanego nam przez 
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samego Chrystusa. Trudna była droga Maryi do królewskiej 
godności. Ta nagroda jest rezultatem wiernego podążania 
za Jezusem w ziemskim życiu.

Ksiądz Jerzy modlił się: „Matko, obecna na drodze krzy-
żowej Chrystusa, w Twoje dłonie składamy wszystkie nasze 
modlitwy, wszystkie nasze nieudolne słowa, nasze uczucia, 
nasze lęki, niepokoje, naszą ufność, naszą nadzieję, nasze 
postanowienia”.

Naucz nas, Maryjo, prawdziwej mądrości i zwiąż nas na 
trwałe z Chrystusem. 

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Każdy z nas ma miejsce w niebie zarezerwowane tylko dla 
siebie. Aby je zająć, musimy jednak nieustannie dokony-
wać właściwych wyborów życiowych i przyjmować postawy 
zgodne z wolą Boga.

Ksiądz Jerzy nauczał: „Nie zachowasz w pełni godności, 
gdy w jednej kieszeni będziesz nosił różaniec, a w drugiej 
książeczkę przeciwnej ideologii. Nie możesz jednocześnie 
służyć Bogu i mamonie. Musisz dokonać wyboru, ale doko-
nać go po głębokim przemyśleniu”.

Maryjo, pomóż nam być konsekwentnymi w naszych 
wyborach.
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LUTY

O. Stanisław Przepierski OP

CZĘŚĆ RADOSNA –  RÓŻANIEC ZE ŚW. LUDWIKIEM 
MARIĄ GRIGNION DE MONTFORT

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Święty Ludwik Maria Grignion naucza: „Bóg Ojciec udzielił 
Maryi swojej płodności w granicach przystępnych dla czy-
stego stworzenia, czyniąc Ją zdolną porodzić Swego Syna 
oraz wszystkie członki Jego Ciała Mistycznego. Bóg Syn 
zstąpił do Jej dziewiczego łona, jako nowy Adam do swego 
ziemskiego Raju, by w nim upodobać sobie i w ukryciu do-
konywać cudów łaski. Bóg, stając się człowiekiem, znalazł 
swobodę i wolność w tym, że zamknął się w Jej łonie. Okazał 
On swą moc, dozwalając, by Go ta mała Dzieweczka nosiła. 
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Znalazł On chwałę Swoją i chwałę Ojca w tym, że blask Swój 
ukrył przed wszelkim stworzeniem ziemskim, odsłania-
jąc go tylko Maryi. Okazał On Swoją niezależność i Swój 
Majestat przez to, że chciał być zależnym od tej Najmilszej 
Dziewicy w Swym Wcieleniu, Narodzeniu, Ofiarowaniu 
w świątyni, w Swoim życiu ukrytym przez lat trzydzieści, 
a nawet w swojej śmierci, przy której Maryja musiała być 
obecna, aby mógł zjednoczyć się z Nią w ofierze”.

Jezus pragnie ukształtować się w naszym życiu. Maryjo, 
naucz nas przyjmować Go z miłością i pełną gotowością 
realizowania Jego woli.

Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Święty Ludwik naucza: „Bóg-Duch Święty udzielił Maryi, 
swojej wiernej Oblubienicy, niewypowiedzianych darów. 
Uczynił Ją Szafarką wszystkiego, co posiada, tak że Ona 
jedna rozdziela wszystkie dary i łaski, dając, komu chce, ile 
chce, jak chce i kiedy chce. Toteż nikt z ludzi nie otrzyma 
żadnego daru niebieskiego, który by nie przeszedł przez Jej 
dziewicze dłonie, albowiem wolą Boga jest, byśmy wszystko 
mieli przez Maryję. w ten sposób chciał Najwyższy wzbo-
gacić, podnieść i uczcić Tę, która z pokory przez całe życie 
chciała być ubogą i ukrytą, uniżając się aż do głębi nicości”. 

Maryjo, która przyniosłaś do domu Elżbiety dary Ducha 
Świętego, przyjdź do naszych domów, do naszych rodzin 
z tym samym Duchem Bożego Pokoju. 
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Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

Święty Ludwik naucza: „Skoro Maryja zapuści korzenie w ja-
kiejś duszy, działa w niej cuda łaski, jakie Ona jedna działać 
może, bo jest tą płodną Dziewicą, która w czystości i płod-
ności nigdy nie miała ani mieć nie będzie podobnej sobie.

Za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła największe 
Arcydzieło, jakie kiedykolwiek istniało i istnieć będzie: Boga-
Człowieka. Niepokalana Dziewica będzie też działać owe 
największe rzeczy, które pod koniec świata dziać się będą. 
Kształtowanie i wychowywanie owych wielkich świętych, 
którzy wówczas nastaną, Jej są zastrzeżone, bo tylko Maryja, 
ta Przedziwna i Cudowna Dziewica, w łączności z Duchem 
Świętym działać może rzeczy niezwykłe i nadzwyczajne”.

Maryjo, z Ciebie narodził się Zbawiciel ludzi. To przy 
Tobie znaleźli Go Mędrcy ze Wschodu, gdy szukali Go, idąc 
za gwiazdą. Bądź z nami, a znajdziemy przy Tobie Jezusa 
– także i my.

Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Święty Ludwik naucza: „Skoro tylko Duch Święty, Jej 
Oblubieniec, znajduje Ją w jakiejś duszy, wnet zbliża się 
ku niej, wstępuje w nią całkowicie i udziela się jej w miarę, 
jak dusza udziela miejsca Jego Oblubienicy. Jednym z głów-
nych powodów, dla których Duch Święty nie czyni po dziś 
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dzień w duszach uderzających cudów łaski, jest to, że nie 
są one dość ściśle zjednoczone z Jego wierną i nierozłącz-
ną Oblubienicą. Powiadam: »nierozłączną Oblubienicą«, 
gdyż odkąd Duch Święty, substancjalna miłość Ojca i Syna, 
poślubił Maryję, by ukształtować Jezusa Chrystusa, Głowę 
wybranych i Jezusa Chrystusa w wybranych, odtąd nigdy 
się Jej nie wyrzekł, ponieważ zawsze była wierną i płodną”.

Maryjo, uproś nam u Ducha Świętego łaskę pełnego 
współdziałania z Nim, tak jak Ty – Jego Oblubienico. Niech 
każdy z Jego darów rozwija się w nas ku większej chwale 
Trójcy Świętej oraz ku Twojej chwale.

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Święty Ludwik naucza: „Podobnie jak Jezus Chrystus jest ze 
swojej natury i przez Odkupienie Królem nieba i ziemi, tak 
Maryja przez łaskę jest Królową nieba i ziemi. Królestwo 
Jezusa Chrystusa istnieje głównie w sercu i we wnętrzu czło-
wieka, według słów Pisma Świętego: Królestwo Boże pośród 
was jest. Podobnie i Królestwo Najświętszej Dziewicy roz-
wija się głównie we wnętrzu człowieka, to znaczy w jego 
duszy. Dzięki temu Maryja otrzymuje wraz ze swoim Synem 
więcej chwały w duszach niż we wszystkich stworzeniach 
widzialnych. Dlatego ze świętymi możemy Maryję nazywać 
»Królową serc«”.

Maryjo, która w Nazarecie odbierałaś cześć i szacunek 
od samego Syna Bożego, bądź Panią i Królową naszych 
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serc. Niech nikt z nas nie trwa bez tej szczególnej zażyłości 
z Tobą. 

CZĘŚĆ BOLESNA – RÓŻANIEC NA PODSTAWIE 
ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ CHRISTIFIDELI LAICI 
JANA PAWŁA II

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

Pan Jezus w Ogrójcu przeżywa niewyobrażalnie ciężkie 
zmaganie. Celem jest walka o samego człowieka i Boga 
w ludzkim sercu. Grzech pustoszy i zaciemnia ludzkiego 
ducha, utrudnia, a nierzadko uniemożliwia poznanie Boga.

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej o chrześcijanach 
świeckich pisał: „Żyjąc we współczesnym świecie, pod presją 
płynącą głównie ze środków społecznego przekazu, wierni 
nie zawsze potrafili i potrafią uchronić się przed zaciem-
nianiem podstawowych wartości i  stać się krytycznym 
sumieniem kultury rodzinnej i aktywnymi podmiotami 
budowy autentycznego humanizmu rodzin. Wśród najbar-
dziej niepokojących znaków tego zjawiska Ojcowie Synodu 
uwydatnili w szczególny sposób szerzenie się rozwodów 
i tworzenie nowych związków także wśród wierzących; za-
wieranie jedynie cywilnych kontraktów małżeńskich, wbrew 
powołaniu ochrzczonych do »poślubienia się w  Panu«; 
przyjmowanie sakramentu małżeństwa bez żywej wiary, 
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dla innych motywów; odrzucanie norm moralnych, które 
regulują współżycie małżeńskie i nadają mu ludzki i chrze-
ścijański wymiar”.

Panie Jezu z Ogrójca, nie daj nam ulegać kłamstwu obec-
nemu we współczesnym świecie. Chcemy żyć Twoją Prawdą. 
Pomóż nam wytrwać w tym pragnieniu.

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

Baranek Boży jest niemiłosiernie biczowany. To Boża Prawda 
jest odzierana z należytego Jej szacunku i zrozumienia. To 
w obronie człowieka, w obronie rodziny ludzkiej Pan Jezus 
podejmuje ten wielki wysiłek pokutny.

Jan Paweł II pisał: „Do problematyki rodziny można za-
tem odnieść następujące słowa Soboru Watykańskiego II: 
»Epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej 
mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie człowiek 
odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata 
grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się 
mądrzejsi«.

Kształtowanie sumienia moralnego, które uzdalnia każ-
dego człowieka do osądzania i do rozpoznania właściwych 
sposobów urzeczywistniania siebie wedle swej pierwotnej 
prawdy, staje się wymaganiem nieodzownym i pierwszo-
planowym”.

Biczowany Jezu, odrywaj nas od wszelkich form przy-
lgnięcia do szatańskiego i ludzkiego kłamstwa.
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Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

Najświętsza Głowa zostaje ukoronowana cierniem. 
Człowiek wydrwił Bożą godność i Bożą Mądrość. Oblicze 
Jezusa zostaje zeszpecone ludzkimi wydzielinami. Opluty 
Bóg swoim milczeniem i pokorą nie przestaje świadczyć 
o pełnym Miłosierdzia Ojcu. Wszystko czyni po to, abyśmy 
przyjęli Bożą Mądrość na nowo. 

Jan Paweł II napisał w cytowanej adhortacji: „To właśnie 
przymierze z Mądrością Bożą winno być głębiej przywróco-
ne dzisiejszej kulturze. Każdy człowiek staje się uczestni-
kiem tej Mądrości w samym akcie stwórczym Boga. Tylko 
dochowując wierności temu przymierzu, rodziny dzisiejsze 
będą mogły przyczynić się do budowania świata opartego 
na większej sprawiedliwości i braterstwie”.

Wyszydzony i policzkowany Jezu, kiedyś Twoja twarz 
zajaśniała nad słońce na górze Tabor, a teraz sprofanowana 
przez człowieka, przez mój grzech, jeszcze bardziej jaśnie-
je Miłością do grzeszników. Otwórz, Panie, nasze serca na 
Twoje przejmujące troską i jakże znaczące milczenie. 

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Podczas Drogi Krzyżowej przymuszono ojca rodziny do 
dźwigania krzyża Jezusowego. w osobie Cyrenejczyka każdy 
człowiek został zaproszony przez Jezusa do współratowania 
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świata. Ile w tym wydarzeniu jest zaufania do człowieka. 
Jak bardzo Jezus ufa człowiekowi. Jednakże do płaczących 
niewiast mówi: nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad 
sobą i nad waszymi dziećmi! (Łk 23,28). 

Jan Paweł II napisał w adhortacji: „Niesprawiedliwości 
zapoczątkowanej przez grzech, który głęboko przeniknął 
w struktury dzisiejszego świata i często nie pozwala ro-
dzinie na pełne urzeczywistnienie siebie samej i swoich 
podstawowych praw, musimy się przeciwstawić wszyscy 
przez nawrócenie umysłu i serca, w wyrzeczeniu się własne-
go egoizmu, naśladując Chrystusa ukrzyżowanego. Takie 
nawrócenie wywrze na pewno dobroczynny wpływ także 
na odnowę struktur społecznych”.

Jezu upadający pod krzyżem, ratuj nasze rodziny, uświę-
caj je mocą swojej Najdroższej Krwi.

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Jeden z wiszących obok Jezusa łotrów przyjął swoje cierpie-
nia jako wynagrodzenie za wszelkie grzechy popełnione 
w ciągu życia. Nic więc dziwnego, że właśnie podczas tak 
przeżywanej agonii na krzyżu, właśnie ten człowiek usłyszał 
słowa Jezusa: dziś ze Mną będziesz w raju. Nawrócił się przy 
Chrystusie i stąd nazywamy go Dobrym Łotrem. 

Jan Paweł II uczył: „Potrzebne jest ciągłe, nieustanne 
nawracanie, które wymaga wewnętrznego oderwania się od 
wszelkiego zła i przylgnięcia do dobra w jego pełni, a które 
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w praktyce dokonuje się często etapami, prowadzącymi 
coraz dalej. Rozwija się w ten sposób proces dynamiczny, 
przebiegający powoli przez stopniowe włączanie darów 
Bożych i  wymagań Jego ostatecznej i  najdoskonalszej 
Miłości w całe życie osobiste i społeczne człowieka. Dlatego 
też konieczny jest pedagogiczny proces wzrostu, w którym 
poszczególni wierni, rodziny i ludy, a nawet sama cywiliza-
cja, będą prowadzeni cierpliwie dalej, od tego, co już przejęli 
z Tajemnicy Chrystusa – dochodząc do coraz bogatszego 
poznania i pełniejszego włączenia tej Tajemnicy w ich życie”.

Konający Jezu, otwórz nasze serca na wszelkie łaski, jakie 
nam przygotowałeś przez swoją miłosierną Miłość. o Krwi 
i Wodo, która wypłynęłaś z przebitego Serca Jezusowego 
jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie!

CZĘŚĆ CHWALEBNA – RÓŻANIEC Z BENEDYKTEM 
XVI – TRWAJCIE MOCNI W WIERZE!

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Po wstrząsających przeżyciach – przyczyną których było 
wydarzenie Wielkiego Piątku – nawet najbardziej zwią-
zane z Jezusem osoby zachwiały się w wierze. Sam Jezus 
musiał niejako dopominać się o ponowne zaufanie i wia-
rę w Bożą Miłość. Objawiał się im w kilku etapach – naj-
pierw jako nieznajomy Ogrodnik i Wędrowiec w drodze 
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do Emaus, a następnie jako przekazujący Ducha Świętego 
Zmartwychwstały Zbawiciel. Mówił do Apostoła Tomasza: 
Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29). 

Papież Benedykt XVI mówił podczas Mszy świętej 
w Warszawie: „Trwajcie mocni w wierze! Wysłuchaliśmy 
przed chwilą słów Jezusa: »Jeżeli Mnie miłujecie, będzie-
cie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze 

– Ducha Prawdy« (J 14,15-17a). w tych słowach Jezus ukazuje 
najściślejszy związek, jaki istnieje między wiarą i wyzna-
niem Bożej prawdy, między wiarą i całkowitym poświęce-
niem się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem według 
przykazań Bożych. Wszystkie te trzy wymiary wiary są owo-
cem działania Ducha Świętego. Działanie to objawia się jako 
wewnętrzna moc, która jednoczy serca uczniów z Sercem 
Chrystusa i uzdalnia ich do miłowania braci, tak jak On ich 
umiłował. Tak więc wiara jest darem, ale jednocześnie jest 
też zadaniem!”. 

Duchu Święty, umocnij naszą wiarę!

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus powiedział do 
uczniów: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie na-
rody. Jezus – Odwieczne Słowo Ojca dające życie wieczne 
– pragnie oświecić serca i umysły wszystkich ludzi w Duchu 
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Prawdy, jaką Ojciec polecił Mu przekazać światu. Ten Jedyny 
Syn Boży troszczy się o całe dzieło głoszenia Ewangelii. 

Papież Benedykt nauczał w  Warszawie: „»Ojciec da 
wam innego Pocieszyciela – Ducha Prawdy«. Wiara jako 
znajomość i  wyznawanie prawdy o  Bogu i  o  człowieku 
»rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest 
słowo Chrystusa« – naucza św. Paweł. w dziejach Kościoła 
Apostołowie głosili słowo Chrystusa, starając się przekazać 
je nieskazitelne swoim następcom, którzy z kolei przeka-
zywali je następnym pokoleniom, aż do naszych czasów. 
Wielu głosicieli Ewangelii oddało życie za wierność praw-
dzie słowa Chrystusa. i tak, z troski o prawdę, ukształtowa-
ła się Tradycja Kościoła. Podobnie jak było w minionych 
wiekach, i dziś są osoby lub środowiska, które odchodząc 
od tej Tradycji, chciałyby zafałszować słowo Chrystusa i usu-
nąć z Ewangelii prawdy według nich zbyt niewygodne dla 
współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, że 
wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od 
sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny. Kościół jednak nie 
może dopuścić, by zamilkł Duch Prawdy”.

Duchu Święty, objaw nam całą Prawdę Bożą!

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Maryja swoją modlitwą towarzyszyła Apostołom oczeku-
jącym zesłania Ducha Świętego. To przecież oni mieli pod-
jąć misję głoszenia Słowa wszystkim narodom. Ta, która 
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zrodziła Bożego Syna – Głowę Kościoła – jest teraz obecna 
przy narodzinach Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa. Ona 
wyprasza każdemu z nas Ducha poznania Bożej Prawdy. 

Ojciec Święty Benedykt XVI uczył w Warszawie: „Za 
prawdę Ewangelii odpowiedzialni są następcy Apostołów, 
razem z  Papieżem, ale także wszyscy chrześcijanie są 
wezwani, by wziąć na siebie część tej odpowiedzialności, 
przyjmując jej autorytatywne wskazania. Każdy chrześcija-
nin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami 
Ewangelii i Tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu 
Chrystusa, nawet gdy jest ono wymagające i po ludzku trud-
ne do zrozumienia. Nie możemy ulec pokusie relatywizmu 
czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma 
Świętego. Tylko cała prawda pozwoli przylgnąć do Chrystusa, 
który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia”.

Duchu Święty, udziel nam wszystkich swoich darów 
i charyzmatów, abyśmy przepełnieni prawdziwą Miłością 
stali się żywymi członkami Kościoła i przyczyniali się do 
zbawienia wszystkich ludzi!

Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ta, która całym sercem wypełniła wolę Bożą, teraz zosta-
je z duszą i ciałem wzięta do nieba. Czy mogło być ina-
czej? Przyjęła samego Syna Bożego, była Jego Rodzicielką 
i Karmicielką. Ale nie tylko! Ona była Służebnicą całego 
Bożego dzieła Odkupienia. Zasłuchana we wszystkie słowa 
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Jezusa – rozważała je w swoim Sercu i wcielała je w codzien-
ne życie. Teraz wypełnia się obietnica Chrystusa: błogo-
sławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

W homilii w  Warszawie Benedykt XVI wyjaśniał: 
„Chrystus mówi: »Jeśli Mnie miłujecie…«. Wiara nie ozna-
cza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczą-
cych tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy 
przyszłych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji 
z Chrystusem, relacji opartej na miłości Tego, który nas 
pierwszy umiłował, aż do całkowitej ofiary z siebie. »Bóg 
okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus 
umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami«. Jak ina-
czej możemy odpowiedzieć na tak wielką miłość, jeśli nie 
sercem otwartym i gotowym miłować? Ale co to znaczy 
miłować Chrystusa? To znaczy ufać Mu również w godzinie 
próby, podążać za Nim także Drogą Krzyżową, w nadziei, że 
niebawem nadejdzie poranek zmartwychwstania”.

Duchu Święty, rozpal w nas pragnienie pełnej Komunii 
z Chrystusem!

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kiedyś pewna kobieta wmieszana w tłum słuchaczy Jezusa 
krzyknęła: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, 
które ssałeś! Na to Pan Jezus odpowiedział: Owszem, ale 
przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego 
i zachowują je (Łk 11,28). Chrystus w swojej Matce znalazł 
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najdoskonalszą Uczennicę Ewangelii. Łacińskie powiedze-
nie mówi: „Koniec wieńczy dzieło”. Tak – właśnie teraz – całe 
dzieło Maryi zostaje uwieńczone pełnym włączeniem Jej 
duszy i ciała do chwały Trójcy Świętej. Bóg daje Jej najwyż-
szy udział w swoim wiecznym królowaniu i panowaniu nad 
czasem, światem i wszelkim stworzeniem. Bo góry mogą 
ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Miłość Moja nie odstąpi 
od ciebie i nie zachwieje się Moje przymierze pokoju, mówi 
Pan… (Iz 54,10).

Papież Benedykt mówił podczas Mszy świętej 
w Warszawie: „Powierzając się Chrystusowi, nie tracimy 
nic, a zyskujemy wszystko. w Jego rękach nasze życie nabiera 
prawdziwego sensu. Miłość do Chrystusa wyraża się w pra-
gnieniu życia zgodnego z myślami i uczuciami Jego Serca. 
Realizuje się to przez wewnętrzne zjednoczenie, oparte na 
łasce sakramentów, umacniane przez nieustanną modlitwę, 
uwielbienie, dziękczynienie i pokutę. Nie może zabraknąć 
uważnego wsłuchiwania się w natchnienia, które On prze-
kazuje nam przez swoje Słowo, przez osoby, które spotyka-
my, przez sytuacje z codziennego życia. Miłować Go znaczy 
prowadzić z Nim nieustanny dialog, aby poznać Jego wolę 
i gorliwie ją pełnić”. 

Duchu Święty, objaw nam pełne chwały Oblicza Jezusa 
i Maryi!

Bądź naszym męstwem, wytrwaniem, pokojem i zwy-
cięstwem! 
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MARZEC

O. Stanisław Przepierski OP

CZĘŚĆ RADOSNA – RÓŻANIEC Z BŁ. KS. JERZYM 
POPIEŁUSZKĄ

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Dzień Zwiastowania był taki sam, jak inne dni. Maryja 
zapewne zaplanowała sobie jakieś zajęcia. Przybycie 
Archanioła Gabriela i przedstawiona przez niego wieść nie 
tylko zaskoczyły Maryję, ale i nadały całemu Jej życiu nowy, 
niezaplanowany kształt. Tak już jest, że wola Boża odmienia 
nasze myślenie, plany i życie. Sztuką jest świadomie szukać 
najlepszej woli Bożej, woli Tego, który kocha nas bezgranicz-
nie i bezwarunkowo.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko zapytywał: „Na ile naszym 
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postępowaniem nie zatrzaskujemy drzwi naszych serc 
przed Jezusem? Na ile szukamy Boga w naszej codzien-
ności?”.

Maryjo, naucz nas słyszeć Boga w codzienności.

Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

Przejęta Bożą Nowiną – Tajemnicą, której nikt z ludzi nie 
znał, tylko Ona sama – udała się Maryja do Elżbiety. w jej 
spotkaniu z podeszłą w latach i brzemienną krewną doszło 
do wylania mocy Ducha Świętego. Gdzie spotykają się lu-
dzie czystych serc – przepełnieni dobrą i szczerą wolą służby 
z miłości – tam dyskretnie objawia się sam Bóg. Tam też 
ludzie dochodzą do pełni swego człowieczeństwa.

Ksiądz Jerzy nauczał: „Tylko tyle będzie wart nasz wysiłek, 
na ile przyczyni się do rozwoju osobowości, na ile dzięki 
rozumowi, woli i sercu będziemy zbliżać się do ludzi”.

Maryjo, niech w każdym spotkaniu z drugim człowie-
kiem objawia się moc i dar Ducha Świętego.

Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

Przez całe dziewięć miesięcy Maryja wpatrywała się w po-
czętego Jezusa oczyma swego Serca i  Ducha. Teraz, ro-
dząc Go w stajni, po raz pierwszy widzi Go oczyma ciała. 
Jakże wielka musiała być Jej radość – widzi na własne oczy 
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cudownie poczętego swego Syna i Syna Bożego. Całe życie 
będzie rozważała tę prawdę w swoim Sercu.

Ksiądz Jerzy nauczał: „Trzeba przygotować w  duszy 
miejsce narodzenia Boga. Trzeba zatrzymać się na chwilę 
i spojrzeć w samych siebie”.

Maryjo, pomóż nam w tym, abyśmy mogli radować się 
Bogiem mieszkającym w naszych sercach. 

Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Kiedy w Betlejem narodził się Jezus, oprócz dobrych ludzi 
pojawili się także ludzie zwiastujący śmierć – to byli słudzy 
Heroda. Teraz zaś, gdy Maryja wnosi Dzieciątko Boże do 
jerozolimskiej świątyni – wychodzą naprzeciw Niego starzec 
Symeon i prorokini Anna. Przepełnieni Duchem Świętym 
oddają cześć Jezusowi, rozpoznając w Nim Mesjasza.

Ksiądz Jerzy zapytywał: „Bóg zawsze odpowiada do-
brocią. a my? Próbujmy nieść Boga w swoje środowisko. 
Przetwarzajmy zło w dobro i owego dobra rozsiewajmy 
wokół siebie jak najwięcej”.

Maryjo, pomóż nam zawsze w nasze i cudze życie wnosić 
Boga z miłością.

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Dwunastoletni Jezus siedział wśród uczonych w Piśmie 
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i rozmawiał z nimi. Jakże to musiało zadziwić Maryję. Ten, 
którego szukała z bólem serca przez trzy dni – młodzieniec 
przecież, siedzi tu w świątyni jerozolimskiej i zadaje pytania 
starszyźnie Izraela.

Ksiądz Jerzy zauważał: „Dla Boga każdy człowiek bez wy-
jątku jest skarbem drogocennym, bo w każdym człowieku 
odkrywamy element Boży – duszę nieśmiertelną”.

Maryjo, daj nam zawsze w spotkaniu z drugim człowie-
kiem pamiętać, że ma on duszę. 

CZĘŚĆ BOLESNA – RÓŻANIEC NA PODSTAWIE EN-
CYKLIKI JANA PAWŁA II REDEMPTOR HOMINIS 

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

Po przyjściu do Ogrójca Pan Jezus zostawił trzech uczniów: 
Piotra, Jakuba i Jana, i odszedł na odległość rzutu kamie-
niem. Tam w samotności modlił się do swego Niebieskiego 
Ojca. Przeżywał wtedy walkę duchową. Jego serce ogarnął 
śmiertelny lęk. Twarz Jego była zlana krwawym potem. 
Lęk nie opuszczał Go, dopóki nie powiedział: Ojcze […] nie 
moja, lecz Twoja wola niech się stanie (Łk 42,22). Tajemnica 
Ogrójca uczy nas tej prawdy o Jezusie Chrystusie, że jako 
Zbawiciel nie uchylił się w swojej Męce od doznania stanu 
lęku – lęku, który trawi tyle ludzkich serc.
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Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptor ho-
minis uczył nas: „Człowiek dzisiejszy zdaje się być sta-
le zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, 
co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem – i bardziej 
jeszcze – pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Owoce tej 
wielorakiej działalności człowieka zbyt rychło i w sposób 
najczęściej nie przewidywany, nie tylko i nie tyle podlegają 
»alienacji« w tym sensie, że zostają odebrane temu, kto je 
wytworzył, ile – przynajmniej częściowo, w jakimś pochod-
nym i pośrednim zakresie skutków – skierowują się prze-
ciw człowiekowi. Zostają przeciw niemu skierowane lub 
mogą zostać skierowane przeciw niemu. Na tym zdaje się 
polegać główny rozdział dramatu współczesnej ludzkiej 
egzystencji w jej najszerszym i najpowszechniejszym wy-
miarze. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku. Żyje w lęku, 
że jego wytwory – rzecz jasna nie wszystkie i nie większość, 
ale niektóre, i to właśnie te, które zawierają w sobie szcze-
gólną miarę ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczości 
– mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko 
człowiekowi. Mogą stać się środkami i narzędziami jakie-
goś wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia, wobec 
którego wszystkie znane nam z dziejów kataklizmy i kata-
strofy zdają się blednąć. Musi przeto zrodzić się pytanie, na 
jakiej drodze owa dana człowiekowi od początku władza, 
mocą której miał czynić ziemię sobie poddaną, obraca 
się przeciwko człowiekowi, wywołując zrozumiały stan 
niepokoju, świadomego czy też podświadomego lęku, 
poczucie zagrożenia, które na różne sposoby udziela się 
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współczesnej rodzinie ludzkiej i w różnych postaciach się 
ujawnia”.

Panie Jezu, uzdrawiaj nasze serca z wszelkich form stra-
chu i lęku, wlewaj w nasze umysły i serca Twojego Ducha 
Pokoju.

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

Biczowanie, jak to oznajmił Pan Jezus Siostrze Faustynie, 
było pokutą za grzechy nieczyste. Nieczystość zaś serca to 
nie tylko grzechy przeciwko godności ludzkiej płciowości, 
przeciwko świętości ludzkiego ciała. Nieczystość to wszelka 
postawa serca, która instrumentalizuje stworzenie, uprzed-
miotawia dzieło stworzenia, wykorzystuje je jedynie do 
swoich egoistycznych celów, nie liczy się z wewnętrzną god-
nością stworzenia oraz zamiarami Boga względem niego. 

Dotyczy ona postawy i zamiarów serca ludzkiego zarów-
no względem osób, rzeczy, jak i wszelkich dóbr przyrody. 

Jan Paweł II uczył: „Ów stan zagrożenia człowieka ze 
strony wytworów samego człowieka ma różne kierunki 
i różne stopnie nasilenia. Zdaje się, że jesteśmy coraz bar-
dziej świadomi, iż eksploatacja ziemi, planety, na której 
żyjemy, domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego pla-
nowania. Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko 
przemysłowych, ale także militarnych, niekontrolowany 
wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem 
rozwój techniki, niosą z sobą często zagrożenie naturalnego 



74

środowiska człowieka, alienuje go w stosunku do przyrody, 
odrywa od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać 
innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, 
które służą celom doraźnego użycia i zużycia. Tymczasem 
Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej 
rozumny i szlachetny »pan« i »stróż«, a nie jako bezwzględny 
»eksploatator«”.

Panie Jezu, Twój Ojciec, a nasz Stwórca, zawarł w po-
wołanym do istnienia świecie swoją Boską myśl – zamysł, 
zgodnie z którym wszystko, co istnieje, ma służyć dobru 
najwyższemu, a nie tylko zużyciu. Pomóż nam mieć czyste 
oczy serca i umysłu, abyśmy postrzegali dzieło stworzenia 
zgodnie z wolą Boga, zgodnie z odwiecznym planem Twego 
Ojca. 

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa jest pokutą Zbawiciela 
za wszelkie przejawy naszej ludzkiej pychy. Ludzkie myśle-
nie przejawia bowiem niekiedy zadziwiającą przewrotność. 
Człowiek nie liczy się z prawdą o duchowych i moralnych 
skutkach swych decyzji, swego postępowania. Często bywa 
sędzią samego Boga i odrzuca dany przez Niego Dekalog. 
Nie szanuje głębi Boskiej Prawdy. Sam siebie człowiek mieni 
panem świata, zapominając, że jest w tym świecie zaledwie 
pielgrzymem. 

Jan Paweł II nauczał: „Rozwój techniki oraz naznaczony 
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panowaniem techniki rozwój cywilizacji współczesnej 
domaga się proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki. 
Tymczasem ten drugi zdaje się, niestety, wciąż pozosta-
wać w tyle. i stąd też ów skądinąd zdumiewający postęp, 
w którym trudno nie dostrzegać również tych rzeczywistych 
znamion wielkości człowieka, jakie w swych twórczych za-
lążkach objawiły się na kartach Księgi Rodzaju już w opisie 
jego stworzenia, musi rodzić wielorakie niepokoje. Niepokój 
zaś dotyczy zasadniczej i podstawowej sprawy: czy ów po-
stęp, którego autorem i sprawcą jest człowiek, czyni życie 
ludzkie na ziemi pod każdym względem »bardziej ludzkim«, 
bardziej »godnym człowieka«? Nie można żywić wątpliwo-
ści, że pod wielu względami czyni je takim. Pytanie jednak, 
które uporczywie powraca, dotyczy tego, co najistotniejsze: 
czy człowiek jako człowiek w kontekście tego postępu staje 
się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności 
swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej 
otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słab-
szych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim?”.

Panie Jezu, pokorny Baranku Boży, Ty dałeś się ukorono-
wać cierniem, aby zadośćuczynić Ojcu swemu za zniewagi 
i lekceważenie Jego Prawdy i Jego Boskich Praw. Pomóż nam 
wzrastać w prawdziwej i twórczej pokorze. Pomóż nam roz-
wijać otrzymane od Ciebie talenty. Niech one służą Twojej 
chwale i naszemu zbawieniu. 



76

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Podczas przesłuchania odpowiedział Pan Jezus Piłatowi: 
Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano 
z góry (J 19,11). i chociaż Zbawiciel nasz przyjmie niesłuszny 
i niesprawiedliwy wyrok, to w tych słowach zmusza nas do 
głębokiej refleksji. Refleksja ta ma dotyczyć prawdy o nas 
samych oraz prawdy o naszych wyborach i decyzjach. Każdy 
z nas, każdy człowiek może bowiem swoim postępowaniem 
skazywać Boga na śmierć lub z Bogiem współpracować. Bóg 
każdy wybór uszanuje. Jednakże każdy z nas, każdy człowiek 
ponosi za taki wybór realną odpowiedzialność. Zatem Jezus 
pyta nas w tej tajemnicy: Co jest prawdziwym motywem 
Twoich decyzji życiowych? Co jest celem takich, a nie innych 
wyborów podejmowanych przez całe społeczeństwa? 

Jan Paweł II nauczał: „Jest to pytanie, które muszą sta-
wiać sobie chrześcijanie właśnie dlatego, że Jezus Chrystus 
tak wszechstronnie uwrażliwił ich na sprawę człowieka. 
Ale pytanie to muszą stawiać sobie równocześnie wszyscy 
ludzie, a zwłaszcza te środowiska i te społeczeństwa, które 
mają szczególnie aktywny udział w procesach współcze-
snego postępu. Patrząc na te procesy i uczestnicząc w nich, 
nie możemy tylko poddawać się euforii, nie możemy wpa-
dać w jednostronne uniesienie dla naszych osiągnięć, ale 
musimy wszyscy stawiać sobie z całą rzetelnością, obiekty-
wizmem i poczuciem moralnej odpowiedzialności zasadni-
cze pytania związane z sytuacją człowieka dziś i w dalszej 
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perspektywie. Czy wszystkie dotychczasowe i dalsze osią-
gnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i z ducho-
wym postępem człowieka? Czy człowiek jako człowiek w ich 
kontekście również rozwija się i postępuje naprzód, czy też 
cofa się i degraduje w swym człowieczeństwie? Czy rośnie 
w ludziach, w »świecie człowieka«, który jest sam w sobie 
światem dobra i zła moralnego, przewaga tego pierwszego 
czy też tego drugiego? Czy w ludziach, pomiędzy ludźmi, 
pomiędzy społeczeństwami, narodami, państwami rośnie 
sprawiedliwość, solidarność, miłość społeczna, poszano-
wanie praw każdego – zarówno człowieka, jak narodu czy 
ludu – czy też, wręcz przeciwnie, narastają egoizmy różnego 
wymiaru, ciasne nacjonalizmy w miejsce autentycznej miło-
ści ojczyzny, a wreszcie dążenie do panowania nad drugimi 
wbrew ich słusznym prawom i zasługom, dążenie zwłaszcza 
do tego, aby cały rozwój materialny, techniczno-produk-
cyjny, wykorzystać dla celów wyłącznego panowania nad 
drugimi, dla celów takiego czy innego imperializmu?”.

Panie Jezu, oświeć nas światłością Twej Prawdy. Oświeć 
całe społeczeństwa mocą swego Ducha. Niech każdy z osob-
na, jak też cały świat podejmie współpracę z Tobą w budo-
waniu Twego Królestwa. 

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Jezus konający na krzyżu jest nieustającym apelem do 
ludzkich sumień i umysłów. Apelem skierowanym przez 
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Boga Ojca. Do apelu tego nie można odnieść się obojętnie. 
Owszem, można obok krzyża Jezusowego przejść tak jak 
zły łotr, ale czy to się człowiekowi opłaca? Można jednak 
odczytać sens i wymowę krzyża Jezusowego najgłębiej – jak 
Maryja, jak św. Jan, czy Maria Magdalena. Ci wszyscy ludzie 
stawiali sobie pytanie, o co w tym jedynym w swoim rodzaju 
męczeństwie Jezusa Chrystusa chodzi? Sens odczytał w po-
korze swego serca Dobry Łotr, odczytał to przez wiarę. i nie 
musiał długo czekać na owoce swego duchowego wyboru. 
Usłyszał od Zbawiciela słowa: Dziś ze Mną będziesz w raju 
(Łk 23,43).

Jan Paweł II nauczał: „Oto pytania zasadnicze, których 
nie może nie stawiać Kościół, ponieważ w sposób mniej lub 
bardziej wyraźny stawiają sobie te pytania miliardy ludzi ży-
jących we współczesnym świecie. Temat rozwoju i postępu 
nie schodzi z ust, tak jak nie schodzi ze szpalt dzienników 
i publikacji we wszystkich prawie językach współczesnego 
świata. Nie zapominajmy wszakże, iż w tym temacie za-
wiera się nie tylko twierdzenie i pewność, zawiera się w nim 
również pytanie i niepokój. To drugie jest nie mniej ważne 
jak pierwsze. Odpowiada ono naturze ludzkiego poznania. 
Jeszcze bardziej odpowiada podstawowej potrzebie tro-
ski człowieka o człowieka, o samo jego człowieczeństwo, 
o przyszłość ludzi na tej ziemi. Kościół, który jest ożywio-
ny wiarą eschatologiczną, uważa równocześnie tę troskę 
o człowieka, o jego człowieczeństwo, o przyszłość ludzi na 
tej ziemi, a więc o kierunek całego rozwoju i postępu – za 
istotny dla swego posłannictwa, za nierozerwalnie z nim 



79

związany. Początek tej troski Kościół znajduje w samym 
Jezusie Chrystusie – jak o tym świadczą Ewangelie – w Nim 
też stale pragnie ją rozwijać, odczytując sytuację człowieka 
w świecie współczesnym wedle najważniejszych znaków 
naszego czasu”.

Jezu, otwierający nam swoje Najdroższe Serce włócznią 
żołnierza, nie pozwól, aby Twój zbawczy wysiłek, Twoja 
zbawcza Prawda, miały się zmarnować w naszym życiu 
i w życiu współczesnego świata. Obmyj nasze serca i umysły 
swoją Najdroższą Krwią. Daj nam swego Ducha. 

Ks. Michał Dłutowski

CZĘŚĆ CHWALEBNA – ZWYCIĘŻYŁAŚ, MARYJO, 
ZWYCIĘŻAJ!

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE

Każdy, kto spotyka Zmartwychwstałego Jezusa, otrzymuje 
od Niego moc Bożą. Zostaje również wskrzeszony z mar-
twych w swej duszy. Jakże ważna jest wiara w Jezusa obec-
nego pośród nas, zwyciężającego nasze grzechy, śmierć, 
cierpienie, lęk. On nie jest ideą, mitem, jakby chciało wielu, 
jest natomiast: Osobą, łaską, życiem, zdrowiem, pokojem 
ducha. Jest słońcem ożywiającym wszystkich, co do Niego 
się zwrócą. Nie przeocz spotkania ze Zmartwychwstałym 
w czasie Wielkanocnej radości – dnia Pańskiego – Niedzieli. 
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Przyjmij dar Jego Serca w Święto Bożego Miłosierdzia, czyli 
odpuszczenie win i kar za grzechy. Dar nowego poczęcia do 
życia wiecznego, dar narodzin z Wody i Ducha sakramentu 
pokuty i Eucharystii (por. J 3,5).

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE

Przed rozstaniem Jezus każdego indywidualnie pożegnał 
i naznaczył swoją łaską. Jak Ojciec dzieciom przed swym 
odejściem, przekazał siłę do spełnienia najważniejszych 
zadań. Tą wielką misją zleconą w tej tajemnicy różańca jest 
przywilej głoszenia Ewangelii. To ona otwiera serca ludzkie 
na przyjęcie wiary w Boga. Na początku trzeciego tysiąclecia 
łatwo zobaczyć, że to zadanie wciąż jest aktualne. Przed 
nami coraz bardziej agresywne przejawy pogaństwa, barba-
rzyństwa i obojętności religijnej. Lecz im większe niebezpie-
czeństwa, tym większa powinna być nasza odwaga. Na nas 
spoczywa modlitwa i błogosławieństwo Jezusa Chrystusa, 
aby słowem Bożym, tak jak On, wyzwalać z kajdan współ-
czesnego niewolnictwa, odbudowywać to, co zostało znisz-
czone przez zdradę, wskrzeszać to, co umarło (por. J 17,20). 

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Nie jesteśmy w  stanie sami z  siebie zdobyć się na mi-
łość. Jakże często mamy duże problemy w przekazaniu 
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jej najbliższym. Dlatego potrzebujemy pomocy Ducha 
Świętego. On przecież jest miłością Boga Ojca i Syna Bożego. 
z jakże wielką siłą pragnie wprowadzać nas w tę Boską 
Miłość. Spełniajmy więc Jego wymagania, aby doświadczyć 
tego, za czym tęsknimy i czego nam jeszcze wciąż braku-
je. Wołajmy nie tylko ustami, lecz sercem, przyjdź Duchu 
Święty do wszystkich przestrzeni naszego istnienia, gdzie 
nie ma jeszcze miłości Bożej! 

Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Jakże godny podziwu i uwielbienia był widok Maryi wstę-
pującej do Nieba. Matka Boża ukazywała się wtedy jako 
niewiasta z Apokalipsy przyobleczona w słońce (por. Ap 12,1). 
Towarzyszył jej wówczas cały dwór niebieski. Świadkami 
tego wydarzenia byli aniołowie i święci. Nauka tej tajem-
nicy różańca świętego jest jasna. Warto być człowiekiem 
uczciwym, warto tracić to, co posiadamy, dla Boga, warto 
umrzeć za życia, aby nie umrzeć po śmierci. 

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Było wolą Trójcy Świętej ukoronowanie Najświętszej Maryi 
Panny. Nie piszą o tym Ewangelie, ale głosi to tradycja na-
uczania Kościoła. Ukoronowanie Maryi to logiczna kon-
sekwencja całego Jej życia. Tytuł Królowej Nieba i Ziemi 
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należał się jej z powodu niepokalanego poczęcia, bycia 
Matką Jezusa Chrystusa, najwierniejszą uczennicą Boskiego 
Mistrza, z powodu całkowitego zwycięstwa odniesionego 
nad Szatanem i jego królestwem.

Jezus przez Apostoła Jana w Apokalipsie mówi, że zwy-
cięzcy da zasiąść na swoim tronie. w pierwszej kolejności na-
leży się to właśnie Jej. Chcąc być z Jezusem i Maryją w chwale 
nieba, nauczmy się panować nad sobą, swoim ciałem, duszą 
i stańmy się sanktuarium Boga, tak jak Ona. 

 



83

KWIECIEŃ

Ks. Michał Dłutowski 

CZĘŚĆ RADOSNA – WIERNI BOGU

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 

[…] Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1,33).

Archanioł Gabriel przekazuje orędzie nadziei. Zapowiada 
narodziny Jezusa Chrystusa Króla! Co za radość wiedzieć, że 
jest On niepokonany, że Jego panowanie nie będzie miało 
końca. Maryja na te wielkie tajemnice Boże odpowiada 
krótko: Oto Ja, służebnica Pańska. Jakże inny byłby ten świat, 
gdyby ludzie naśladowali Maryję – gdyby podporządkowali 
się swemu Królowi i wypełniali Jego przykazania, szcze-
gólnie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Dziś jednak 
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przedstawiciele międzynarodowych organizacji nagradzają 
tych, co Jemu bluźnią i jawnie się przeciw Jego panowaniu 
się zbuntowali. Taki świat i tacy ludzie nie mają przyszło-
ści, jeśli się nie nawrócą. Lansują oni modę na niewierność, 
pchają ludzi do zdrady Boga, przymierza małżeńskiego, 
ojczyzny. Niestety wielu im ulega. Rocznie odnotowuje 
się 60000 rozwodów, co trzecie małżeństwo się rozpada. 
Natomiast my, wierzący, trwajmy mocno przy naszym Królu 
Polski – Jezusie Chrystusie!

Maryjo, pomóż nam odkryć radość ze służby dla Jezusa 
Chrystusa. Spraw, byśmy byli wierni Tradycji, Ojczyźnie 
naszej, Polsce, i Kościołowi świętemu. Dopomóż dołożyć 
nam wszelkich starań, by Polska była rzeczywistym króle-
stwem Jezusa i Twoim, tak jak to przyrzekliśmy w Ślubach 
Jasnogórskich. Maryjo, z Synem swoim nas pojednaj. 

Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy (Łk 1,39).

Maryja przez modlitwę różańcową prawdziwie przychodzi 
również do nas, aby mógł się realizować plan ocalenia na-
szych rodzin. Obiecała dzieciom z Fatimy, że jeśli będą się 
modlić na różańcu, przybędzie do nich z nieba. Uwierzmy 
w tę obietnicę. Dzisiaj nic nie jest nam potrzebne bardziej, 
niż wspólne gromadzenie się na modlitwie. Bądźmy zajęci 
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Bogiem, inaczej diabeł zajmie nas swoimi myślami i skieruje 
nasze życie rodzinne na manowce. Niech w każdym miesią-
cu będzie ustalony dzień spotkania z Maryją, kiedy odmó-
wimy część różańca, Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz 
nasze zawierzenie rodziny i domu Bożemu Miłosierdziu. 

Maryjo, przyjdź i do nas z pośpiechem, bo często jeste-
śmy bezbronni w walce z demonami i ulegamy ich przemocy. 
Maryjo, zdąż przyjść do naszych domów, aby uchronić nas 
przed złą myślą, słowem, czynem. Przyjdź bronić swoje 
dzieci. Maryjo, Synowi swojemu nas polecaj.

Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pie-
luszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca 
w gospodzie (Łk 2,7).

Jezus płacze z zimna, tak polska kolęda opisuje przyjście 
Jezusa na palestyńską ziemię. Chłód jest symbol zlodowa-
ciałych ludzkich serc. Jezus przyszedł, by rzucić ogień na 
ziemię, rozpalić w nas żar miłości. Pewna starsza kobieta 
narzekała, że dzieci są wobec niej obojętne, nie okazują 
wdzięczności za jej serce, za nieustanną troskę. Nie miała 
już sił, by modlić się za syna alkoholika i córkę, co rzadko ją 
odwiedzała. w tej sytuacji odwiedził ją kapłan, zachęcił do 
dalszych modlitw i by na pierwszym miejscu był w jej życiu 
Jezus Chrystus, gdyż uznał, że zbyt mocno jest przywiązana 
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do dzieci i z tego powodu rozpacza. Polecił jej nieustannie 
powtarzać słowa: Jezu, ufam Tobie. Powiedział, że przyjdzie 
czas, kiedy zobaczy owoce swej modlitwy, ale nie wolno jej 
się zniechęcać. i rzeczywiście, po operacji odwiedziła ją cór-
ka, poprawiła jej posłanie na łóżku i nagle objęła jej stopy 
dłońmi, przytuliła się do nich i ucałowała. Zlodowaciałe 
serce córki na nowo stało się gorące. Narodzenie Jezusa 
Chrystusa jest zapowiedzią naszego narodzenia z Boga!

Maryjo, prosimy, byś swoimi modlitwami przyczyniła 
się do naszego odrodzenia w świętości – by spełnić powoła-
nie otrzymane na chrzcie świętym. Byśmy z Twoją pomocą 
usunęli zimno naszych serc i przyjęli ogień miłości Jezusa 
eucharystycznego. Maryjo, Synowi swojemu nas oddawaj.

Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

[…] on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga […] (Łk 2,28). 

W świątyni Maryja i  Józef wraz z  kapłanem podnie-
śli do góry Dzieciątko Jezus, był to moment ofiarowa-
nia. Zapowiedź przyszłego wywyższenia na krzyżu. My 
też poświęcamy się Bogu przez nasze powołanie czy to 
w małżeństwie, czy w kapłaństwie. Najważniejsze jest 
wytrwanie w miłości, którą się ślubowało do końca na-
szych ziemskich dni. Nie na jakiś moment ani ze względu 
na korzyści, lecz na zawsze do ostatniego tchnienia i do 
złożenia siebie w ofierze. 
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Maryjo, nie potrafię w życiu zrezygnować nawet z naj-
mniejszych rzeczy dla dobra rodziny, Kościoła, Ojczyzny. 
Najmniejsze pomyłki osób bliskich stają się dla mnie pro-
blemem najwyższej rangi, ponieważ wciąż jestem skoncen-
trowany tylko na sobie. Matko Boża, naucz mnie pomijać 
samego siebie i więcej myśleć o Bogu oraz tych, którym 
ślubowałem służyć. Maryjo, Synowi swojemu nas polecaj.

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co na-
leży do mego Ojca? (Łk 2,49)

Powinniśmy być w sprawach Ojca od początku dnia, od po-
rannego pacierza. Pierwsze myśli należy ukierunkować od 
razu na najważniejszy cel, którym jest Bóg. Jeśli zaczynamy 
dzień bez intencji, w jakiej chcemy go przeżyć, bardzo szyb-
ko możemy się zagubić. Nasze wysiłki będą spożytkowane 
na próżno lub nawet wprost na grzech. Wieczorna modli-
twa natomiast to rachunek sumienia, czy nie zszedłem ze 
szlaku świętości – z drogi pełnienia woli Ojca Niebieskiego. 
To rozliczenie ze zwycięstw i porażek w pracy nad cnotą. 
Zagubienie Jezusa to ciągłe zagrożenie. Jeśli nie robimy nic, 
by pogłębić wiarę i trwać w zjednoczeniu z Nim, to miejmy 
świadomość, że oddalamy się od Niego!

Maryjo, od pierwocin dnia bądź przy mnie. Nie pozwól 
zapomnieć, po co żyję i jaki jest mój cel. Spraw, bym widział 
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Jezusa i za Nim podążał. Maryjo, do Syna swego nas do-
prowadź.

CZĘŚĆ BOLESNA – RÓŻANIEC W INTENCJI 
OJCZYZNY 

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił […] (Łk 
22,44).

Jezus Chrystus w Ogrodzie Oliwnym modlił się, by uratować 
człowieka przed nim samym. Największym zagrożeniem 
dla świata i ludzkości jest człowiek, który obwołał się bo-
giem i zdetronizował Stwórcę. Taka osoba ludzka staje się 
monstrum, które chce orzekać o sprawach życia i śmierci. 
Jezus Chrystus w Ogrójcu, jak zanotowała św. Faustyna, mo-
dlił się za matki, które chcą zabić w swych łonach własne 
dzieci (Dz. 1276). Podjął okrutne cierpienie i wytrwałą mo-
dlitwę, by zmienić ich sposób myślenia, aby widziały nowe 
życie jako dar, a nie jako ciężar, jako szansę na wypełnienie 
życiowej misji, a nie jako jej przekreślenie.

Jezu Cierpiący w Ogrójcu, ulituj się nad ludźmi, którzy 
trwają w błędnych przekonaniach. Pomóż wyjść polskim oj-
com i matkom z ciemności fałszu do światłości Twojej praw-
dy, że życie jest darem, a nie ciężarem, nowym początkiem, 
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a nie końcem. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się 
nade mną grzesznikiem!

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

Każę go więc wychłostać i uwolnię (Łk 23,16).

Czy w dzisiejszym cywilizowanym świecie są jeszcze słupy, 
do których przywiązuje się ludzi, by ich ubiczować? Niestety 
tak. To gazety, okna internetowe, programy telewizyjne. Tam 
sprawiedliwym wiąże się ręce przez zakłamanie. Biczuje się 
fałszem, pogardą, cynizmem. Dziś słowa głoszących prawdę 
określane są jako mowa nienawiści. Jakże brutalnie uderza 
się w uczciwych, mężnych ludzi w naszej Ojczyźnie. Są oni 
podobni do Jezusa Chrystusa w doświadczeniu prześlado-
wań. a oprawcy, jak wtedy w Jerozolimie, wykonują rozkazy 
tych, co zaprzedali swą duszę diabłu.

Jezu Biczowany, proszę Cię o mądrość, jak mamy się za-
chowywać, gdy jesteśmy atakowani z powodu wierności 
Ewangelii. Spraw, byśmy nie ulegali gniewowi i zwyciężali 
lęk przed cierpieniem. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, 
zmiłuj się nade mną grzesznikiem!
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Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

I policzkowali Go (J 19,3).

Jezus Chrystus cierpi w  tej tajemnicy przez grzechy py-
chy. Dzisiejsza cywilizacja obaliła i odrzuciła wszystkie 
solidne autorytety, lansując przedstawicieli antywartości. 
Demonicznie został odwrócony Dekalog. Nowe przykazania 
świata to: szukaj własnej czci, zaspakajaj swoje egoistycz-
ne pragnienia, rób co chcesz. To szatańskie myślenie i po-
stępowanie przykrywa się hasłami wolności, demokracji, 
tolerancji, równości. Skutkiem realizacji tych nowych praw 
są liczne uzależnienia, zdrady, samobójstwa. Jakże zmienia 
się oblicze tej ziemi na gorsze, gdy wśród Polaków brak 
poszanowania prawa Bożego.

Jezu Wyszydzony, nie opuszczaj nas, pokonaj naszą 
ignorancję wobec Twojej osoby. Przez udzielanie nam łaski 
bojaźni Bożej spraw, byśmy padli na kolana i zapłakali nad 
swoimi grzechami. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj 
się nade mną grzesznikiem!

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Przyprowadzono też dwóch innych – złoczyńców, aby ich 
z Nim stracić (Łk 23,32). 
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Jezus Chrystus niesie krzyż, by wyzwolić nas z niewoli grze-
chu. Dzisiaj jednak oprócz kajdan zła na duszy człowieka 
jest jeszcze niewolnictwo zaprogramowane przez system. 
Niewolników łowi się na pragnienie szczęścia i łatwy zarobek. 
Kathryn Bolkovac odkryła, że siły pokojowe ONZ, które miały 
zapewnić przestrzeganie praw człowieka w byłej Jugosławii, 
czerpią zyski z prostytucji i zajmują się przemytem ludzi. 
Młode dziewczyny myślą, że jadą do pracy w hotelu, a już nie 
wracają, stając się niewolnicami mającymi przynosić zyski. 
Zarabianie pieniędzy na czyimś nieszczęściu jest normą. 
Jak określić również proceder pracy po 12 lub 24 godziny 
w Polsce? Jak nazwać tych, którzy prowadzą spekulacje wa-
lutą, sprawiając, że zadłużenie kredytowe w bankach rośnie? 
Tam, gdzie zdejmuje się krzyże z urzędów, powraca niewol-
nictwo. Czy jesteśmy wolnym krajem, czy czyjąś kolonią?

Jezu Niosący Krzyż, pomóż zapamiętać, że łatwiejsza dro-
ga jest iluzją, że konieczne jest samozaparcie, by nie dać się 
zmanipulować i pozostać wewnętrznie wolnym. Jezu Chryste, 
Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem!

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

[…] mrok ogarnął całą ziemię […] (Łk 23,44).

Jezus umiera nie tylko fizycznie, ale i duchowo, widząc ludz-
ką obojętność na Jego miłość, umiera przez niewdzięczność, 
przez brak wiary, przez wzgardę. w ten sposób jest solidarny 
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ze zdradzonymi i poniżanymi, jest blisko tych, co mają prze-
bite serce. Nikt, patrząc na Jezusa Ukrzyżowanego, nie może 
powiedzieć: Bóg się mną nie interesuje. Zobacz, jak Bóg Cię 
kocha i jak bardzo się dla Ciebie poświęcił. Patrz i dotknij 
Jego ran, a odzyskasz sens życia, doświadczysz uzdrowienia, 
bo otrzymasz Jego Ducha. Polsko, przylgnij do ran Chrystusa, 
a odzyskasz Ducha Bożego.

Jezu Konający, nie dozwól, byśmy przestali Ci ufać. Tyle 
dla nas uczyniłeś, nie wolno nam nigdy ulec pokusie szatana, 
który chce przeciąć naszą przyjaźń myślą, że jesteś obojętny 
na nasze cierpienia. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj 
się nade mną grzesznikiem!

Na końcu tego różańca składamy Tobie nasz akt zawie-
rzenia losów Polski Bożemu Miłosierdziu.

Boże, który jesteś Stwórcą, wszystkiego co istnieje, 
Ty dałeś nam tchnienie życia. 
Powołałeś Ojczyznę naszą Polskę 
do przekazywania światu iskry 
Bożego Miłosierdzia 
na powtórne przyjście Twoje. 
Nie opuszczaj nas 
mimo naszych grzechów, waśni, 
słabości i niewierności, 
pychy i egoizmu. 
Pragniemy Ciebie przebłagać, 
zatrzymać naszą modlitwą, 
byś dokonał zmartwychwstania serc naszych. 
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Boże, który jesteś Miłosierdziem i Sprawiedliwością, 
Nie pozwól zmarnować dziedzictwa naszych świętych, 
proroków miłosierdzia: 
św. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki oraz św. 
Jana Pawła II. 
Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny, 
jej teraźniejszość i przyszłość. 
Przez miłość do Matki Bożej, prosimy Cię Jezu, 
uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy, 
od głodu, ognia i wojny, zniszczenia. 
Dokonaj swojej Boskiej interwencji w obecnej chwili. 
Bez Ciebie nic nie możemy uczynić, 
a z Tobą możemy wszystko, by Polska była wierna Twojej 
woli, 
abyś ją wywyższył w potędze i świętości. 
Amen.

CZĘŚĆ CHWALEBNA – UKRYCI W MARYI

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

[…] sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi (Łk 24,15).

Dla człowieka wiary po śmierci następuje życie. Dla niewie-
rzącego nie ma nic! Nasz udział w śmierci Jezusa Chrystusa 
jest późniejszym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu 
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i chwale. Trzeba nam doświadczyć najpierw tajemnic bo-
lesnych, byśmy przeszli do chwalebnych. Jest czas przecho-
dzenia przez ciemną dolinę, ale również czas odpoczynku, 
jeśli będziemy się trzymać Bożego prawa. Jezus Chrystus 
jest Zmartwychwstaniem i Życiem, naszym Schronieniem, 
Drogą, która doprowadza do pełni miłości w Trójcy Świętej, 
Słońcem, które oświeca zziębniętych pielgrzymów o po-
ranku.

Jezu Zmartwychwstały, przyjdź do mojej nędznej duszy. 
Często jest ona grobem, a przecież powinna być Twoim 
mieszkaniem. Jezu, ufam Tobie.

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

[…] podniósłszy ręce, pobłogosławił ich (Łk 24,50).

Musiał to być dla Jezusa i Apostołów trudny czas rozłąki. 
Odkupiciel przekazywał ostatnie gesty miłości i  słowa. 
Apostołowie, jak nigdy dotąd, patrzyli na Syna Bożego, 
a Ten ich błogosławił i przekazał najważniejszą obietnicę, 
że w ukryciu będzie z nimi. a oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20). Po wstą-
pieniu Jezusa do Boga Ojca Apostołowie wiedzieli, że nie 
są sami. Każdy z nich w swym wnętrzu odkrywał obecność 
Pana. Może jeszcze bliżej był z nimi, niż wcześniej, i jeszcze 
bardziej przenikał swą łaską w Najświętszym Sakramencie. 

Jezu Wstępujący do Ojca, dziękuję Ci za tę obietnicę 
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Twojej obecności. Jesteś bliżej, niż myślę i czuję. Jezu, ufam 
Tobie.

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 
mówić […] (Dz 2,4).

Jezus Chrystus nie mógł zostawić swego dzieła, jakim jest 
Kościół, bez przewodnika. Zesłał w Wieczerniku na Maryję 
i Apostołów Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej 
jest owocem miłości Boga Ojca i Syna Bożego. Jest Tym, 
co najświętsze, czyste i piękne; dlatego dziełem Ducha 
Świętego jest uświęcenie wierzących. Realizuje się ono, 
gdy Trzecia Osoba Trójcy Świętej udziela mocy kapłanom 
podczas rozgrzeszenia grzeszników, podczas konsekracji 
chleba i wina, aby stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. 
Duch Święty pomaga też przyjąć wszystkie dary łaski. Jest 
naszym Wiatrem w żagle, by nie zatrzymać się z dala od 
portu zbawienia. 

Duchu Święty, zbyt często o Tobie zapominam, a przecież 
tyle Ci zawdzięczam. Nie zrażaj się do mnie i napełnij mnie 
po brzegi łaską Bożą. Przybądź, Duchu Święty.
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Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego […] (Ap 
12,14).

Jeśli Jezus Chrystus zostawił nam swoje Serce w Eucharystii, 
to czy Maryja nie uczyniła tego samego? Tak, Sercem Maryi 
pozostawionym na ziemi, kiedy wstępowała do nieba, jest 
różaniec święty. w nim jesteś jak w łonie Matki, przez każde 
Zdrowaś, Maryjo… czerpiesz duchowy pokarm rozmyślania 
nad życiem Jezusa i Bożej Rodzicielki. Przy każdej tajemnicy 
Syna Bożego Ona stoi, by wyjaśniać Ci plany Boże i wypeł-
niać wolę Najwyższego. Jak wielu wciąż nie odkrywa, czym 
jest Najświętszy Sakrament, tak również wielu nie zdaje so-
bie sprawy, czym jest różaniec święty. Jest on przymierzem 
z Maryją, więzią miłości Bożej Rodzicielki z Jej potomstwem.

Maryjo, która zostałaś wzięta do nieba, bądź moją het-
manką, moim dowódcą w ziemskich bitwach z przeciwni-
kami Boga. Maryjo, kocham Ciebie! 

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

[…] wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona 
w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec 
z gwiazd dwunastu (Ap 12,1). 
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Z chwilą ukoronowania Najświętsza Maryja Panna zasia-
da na tronie. Staje się Królową sprawującą w imię Boga 
władzę nad aniołami i ludźmi, nad światem i historią. Dla 
nas od czasu Ślubów króla Jana Kazimierza w 1656 roku 
jest Królową Polski. Chciał to podkreślić sługa Boży Stefan 
Wyszyński, składając Śluby Jasnogórskie w imieniu naro-
du. Przyrzekaliśmy w nich, że Polska będzie rzeczywistym 
królestwem Jezusa Chrystusa i Maryi. Przychodzi czas ra-
chunku sumienia. Okazuje się, że jako naród wielokrotnie 
nie dotrzymywaliśmy ślubów. Baliśmy się wrogów Kościoła 
i Ojczyzny, dlatego zbyt opieszale i miękko im się przeciw-
stawialiśmy. To ich rozzuchwaliło i dało okazję do bluź-
nierstw przeciw Bogu i Jego prawu. Pomóż nam, Niebios 
Królowo, odzyskać odwagę, zjednoczyć się pod Twoim 
sztandarem, o Jasnogórska Pani, nie dozwól, byśmy byli 
zdrajcami, lecz wiernymi dziećmi Kościoła i Ojczyzny. 

Maryjo, Władczyni, jakże potrzebuję Twojego męstwa 
i siły, by być wiernym Bogu do końca. Jakże niestałe i pełne 
lęku jest moje serce, lecz wiem, że będąc blisko Ciebie, nie 
stchórzę i osiągnę świętość. Maryjo, kocham Ciebie!
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MAJ
RÓŻANIEC Z BŁ. KS. MICHAŁEM SOPOĆKĄ
Wybór myśli z dzieł Błogosławionego: 
s. dr Irena Radzymińska IMB

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

„W chwili, kiedy Maryja dała przyzwolenie, spełniona 
została tajemnica Wcielenia, czyli złączenie natury Boskiej 
i natury ludzkiej Chrystusa w jednej Osobie Boskiej, dzie-
ło największego Miłosierdzia, przez które Jezus rozpoczął 
nowe życie, czyn wiecznego Miłosierdzia dla ludzi, wyrażony 
krótko: a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”.
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Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

„Maryja dowiedziawszy się od Archanioła, że krewna 
jej Elżbieta, mimo podeszłego wieku poczęła syna, poszła 
ją nawiedzić. Uczyniła to z wewnętrznego oświecenia, aby 
rodzina Zachariasza dowiedziała się o bliskim przyjściu 
Mesjasza, a Jan otrzymał obfitość łask. Nawiedzenie to było 
pierwszym wylaniem łask miłosiernych Zbawiciela, a zara-
zem początkiem działalności Maryi jako Matki Miłosierdzia”. 

Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

„Wielka radość i wesele tryskają z groty betlejemskiej na 
świat cały. Oto rozpoczyna się nowa era, zawiera się Nowe 
Przymierze między Bogiem i ludźmi, tworzy się nowe zupeł-
nie życie Bosko-ludzkie. Odtąd Bóg będzie patrzeć na ludzi 
przez Chrystusa, a ludzie będą zwracać się do Boga przez no-
wego Pośrednika, który jest zarazem Bogiem i Człowiekiem. 
Tu też urzeczywistniają się słowa Apostoła: Bóg, który jest 
bogaty w Miłosierdzie […] ożywił nas w Chrystusie”.

Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

„Jeżeli najczystsza i najwznioślejsza Maryja poddaje 
się prawu oczyszczenia, by uniknąć zgorszenia, choć do 
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tego prawa nie była zobowiązana, jakże mamy czuwać, by 
przepisy prawa kościelnego ściśle zachowywać, szczegól-
nie zaś te, które obowiązują nas pod grzechem. Na czole 
Maryi jaśnieje blask niepokalaności, z oczu promienieje 
dziewictwo, na ręku piastuje Ona Boskie Dzieciątko, a mimo 
wszystko przychodzi pokorna, by się oczyścić i złożyć parę 
synogarlic w ofierze. Jakże powinniśmy my grzeszni dbać 
o czystość duszy i idąc za wzorem Jej pokory uciekać się do 
oczyszczenia w Sakramencie Pokuty”.

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

„Jest to pierwsze świadectwo miłosierne Chrystusa o so-
bie, ujawniające cudowną roztropność i mądrość, a nawet 
i Bóstwo, gdy Boga nazywa swym Ojcem. Jednocześnie po 
raz pierwszy zyskuje ogólne uznanie i podziw kapłanów 
i uczonych. Dotychczas świadczyli o Nim inni: Symeon, 
Elżbieta, Aniołowie, Pasterze, Trzej Mędrcy, a teraz już sam 
On świadczy o sobie. Występuje już jako nauczyciel, sta-
wiając pytania mądre i nieraz sam odpowiadając na nie, 
a odpowiadając tak trafnie, że doktorowie podziwiają Jego 
mądrość i stawiają Go pośrodku siebie”.



101

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

„Chrystus w wielkiej rozterce duchowej czuł się zupełnie 
opuszczony w  Ogrójcu. Dlatego szukał towarzystwa przy-
najmniej trzech ukochanych uczniów, pragnął słyszeć słowa 
pociechy lub ujrzeć przyjacielski gest, co dało by Mu odczuć, 
że nie jest sam. 

Jednak, gdy się zbliżył do nich, znalazł wszystkich pogrą-
żonych we śnie: […] Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie… Apostołowie zapomnieli o tym zleceniu i nie używali 
środków koniecznych do łączności z Mistrzem, jakimi są wiara 
żywa, miłość gorąca i modlitwa ufna w Miłosierdzie Boże”.

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

„Te straszne cierpienia zewnętrzne, jakie Pan Jezus odczuwał 
przy biczowaniu, nie opanowały Go tak, by nie mógł wykony-
wać najszczytniejszych aktów cnoty. Przede wszystkim zno-
sił On to biczowanie z niebiańską cierpliwością i poddaniem 
się woli Ojca Niebieskiego, modląc się za swoich katów, za 
Piłata i członków Sanhedrynu, ofiarowując te katusze w du-
chu zadośćuczynienia nieskończonemu majestatowi Bożemu 
za obrazę. a ponieważ ta obraza była nieskończona, dlatego 
czuł w sobie ogromną chęć, by wycierpieć najwyższą miarę 
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wszystkich boleści.
Znał bowiem wolę Ojca i wiedział, że to święte dzieło za-

dośćuczynienia, ma być spełnione przez cierpienie i to bardzo 
wielkie”.

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

„Pan Jezus był całkowicie zdany na zbrodnicze pomysły przy-
zwyczajonych do rozlewu krwi żołnierzy, gardzących obcymi 
narodowościami, i czego jeden nie pomyślał, drugi poddawał 
już jako nowy projekt. Pobudzała ich jeszcze i ta okoliczność, 
że Zbawiciel był ich kontrastem – cichy, wstydliwy, skromny, 
łagodny […] włożyli na głowę Jego uplecioną z cierni koronę, 
na wzór koron królewskich. Następnie przyklękali przed Nim, 
wstawali, pluli w oblicze, wyrywali trzcinę ze związanych rąk 
i uderzali po cierniowej koronie […].

Gdy kolce zbyt boleśnie ranić będą głowę moją, złożę ją 
w ręce Twoje, Zbawicielu, pamiętając, że na kim ciąży grzech, 
ten znosić winien wszelką wzgardę, wszelkie poniżenie i zapo-
mnienie, […] będę dziękować Bogu, że pozwala mi odpokuto-
wać za grzechy w tym życiu”.

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

„Wszystkie grzechy od Adama, aż do ostatniego grzesz-
nika przed końcem świata, grzechy wszystkich narodów 
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i wieków, popełnione myślą, mową i uczynkiem, opuszcze-
niem i pragnieniem, wszystkie zniewagi ukryte, wszystkie 
jawne świętokradztwa z całym ciężarem swych skutków, 
wszystko się zawarło w tym ciężkim krzyżu, który Zbawiciel 
dźwigał na swych osłabionych barkach. Idzie z największym 
spokojem jako cichy Baranek, nie otwiera ust, gdy Go biją, 
z miłością spogląda, gdy Go kopią i przynaglają by szedł 
prędzej […] kto pojąłby wielkość Miłosierdzia Bożego, które 
się w tym objawiło, ten powstanie z poniżenia i spośród 
strasznych warunków życia, gdyż moc Miłosierdzia Bożego 
w nim się objawi”.

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

„Mamy wielbić Chrystusa ukrzyżowanego i czcić krzyż 
święty z tymi uczuciami, z jakimi stali pod krzyżem wszy-
scy wierni słudzy Jego, a przede wszystkim Najświętsza 
Maryja Panna, gdy po raz pierwszy ujrzała przy podniesie-
niu tego narzędzia śmierci swego najukochańszego Syna. 
Postanawiam uważnie kłaść na siebie to znamię (czyli czynić 
znak krzyża) i uprzytamniać sobie wówczas podniesienie 
krzyża z Jezusem”.
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CZĘŚĆ CHWALEBNA

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Wiara w Zmartwychwstanie, połączona z pragnieniem 
wiekuistego życia, zelektryzowała ludzkość. Na szlaku tej 
wiary łaska spadła na duszę jak deszcz ognisty i wychowała 
męczenników. Każdy męczennik umierał za wiarę ze sło-
wami: »a jednak zmartwychwstaniemy!«. Przekonanie to 
zrodziło się z grobu Chrystusa Pana, a nie z jakichś starych 
mitów. Święty grobie z Ciebie dopiero wychodzi tchnienie 
nieśmiertelnego życia i tryska pewność naszych nadziei!”.

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„Nie ma nic piękniejszego, o czym mógłbym myśleć i nie 
ma nic innego, co by mi większą mogło przynieść korzyść niż 
myśl o niebie, która odrywa serce od ziemi, daje radość i mę-
stwo do pracy, pobudza do ofiarności i zaparcia siebie […]. 
Trwać będę przy Chrystusie, który będzie mi drogą i mocą 
w utrapieniach tego życia. Jestem Jego własnością, a Jego 
moc z wysokości wlewa mi siły i podnosi mnie na duchu”.
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Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Zstąp Duchu Święty, odmień oblicze ziemi! Wszystko 
bowiem gnuśnieje i obumiera, wszystko wzdycha do Twej 
obecności. Oto dusze znękane wzywają Ciebie, a przygnie-
cione brzemieniem udręczeń wołają do Ciebie o wsparcie. 
Podnieś upadających na duchu […] pociesz płaczących, po-
daj prawicę upadającym, byśmy szli prostą drogą, jaką nam 
wskazał Najmiłosierniejszy Zbawiciel”.

Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Maryja była najbliższą Pana Jezusa według natury i ła-
ski. To ona dała mu życie ludzkie, które teraz stało się już 
chwalebne. Ona uczestniczyła we wszystkich Jego smut-
kach i radościach przy spełnianiu tajemnicy Odkupienia. 
Szczególnie uczestniczyła w Jego strasznej męce, kiedy tak 
mężnie i niewymownie cierpiała. Słuszne zatem jest, by 
również uczestniczyła w Jego chwale i radościach, a rado-
ściach tak wielkich i tak głębokich, jakie tylko mogła odczu-
wać istota tak szczodrze obdarzona darami przyrodzonymi 
i nadprzyrodzonymi jak Maryja”.
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Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„»Królowo Niebieska, wesel się, Alleluja!« Tak pozdra-
wia Kościół Maryję w okresie Wielkanocnym, albowiem 
cała radość Zmartwychwstania do niej przede wszystkim 
należy. Ona nosiła Zbawiciela w swym łonie, ona od chwili 
Ofiarowania miała ustawicznie przed oczami Jego mękę, 
Jego krzyż i haniebną śmierć na nim. Teraz oto zmartwych-
wstał i potwierdził swoją naukę, nauczanie i swoje Bóstwo. 
Dlatego raduje się Ona, a z nią mamy radować się wszyscy. 
Nie radością tego świata – zewnętrzną i huczną, ale radością 
cichą, wewnętrzną i duchową, na modlitwie i skupieniu […]”.
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CZERWIEC

Ks. Michał Dłutowski
RÓŻANIEC ZE ŚW. MAKSYMILIANEM M. 
KOLBE

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

„Ona jest Niepokalana i tak jak Ona kocha Pana Boga, 
żadne stworzenie Go nie kocha. Każdy akt Jej miłości jest 
czysty, nieskalany i każdy akt naszej miłości będzie czysty 
i poniekąd będzie Jej, jeśli Jej go oddamy”. Jeśli chcemy wzra-
stać w doskonałości to przez Maryję. Ona uczyć nas będzie, 
jak spłacać dług miłości względem Jezusa. Wydoskonali 
nasze mizerne modlitwy w akty najwyższej czci Boga.
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Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

„Wszyscy święci wychowali się na rękach Matki 
Najświętszej, gdyż wszystkie łaski, które w życiu dla uświę-
cenia swego otrzymali, przeszły przez ręce Niepokalanej 
Pośredniczki łask wszelkich”. Trzeba stwierdzić, że czło-
wiek nie osiągnie nigdy świętości bez pośrednictwa Maryi. 
Ponieważ każdy dar łaski dla ludzi jest dany nam przez Jej 
ręce. 

Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

„Jak długo jest Jego Matką? Czy tylko na okres dzieciń-
stwa Pana Jezusa? Ten stosunek się nie zmienia i na wieki 
w Niebie zostanie; Matka Najświętsza będzie Matką Bożą, 
a Pan Jezus Jej Synem”. Od momentu chrztu świętego Maryja 
stała się również Twoją Matką, bo wtedy narodził się w tobie 
Jezus, a ty narodziłeś się dla Niego. w dniu chrztu świętego 
rozpocząłeś życie nadprzyrodzone, ukryte przed światem, 
zmierzające do całkowitego zjednoczenia z Bogiem. 

Tajemnica IV  
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

„Najważniejszą rzeczą jest, aby Niepokalana żyła w na-
szej duszy, opanowała nas zupełnie – naszą myśl i wolę, 
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kierowała nami tak, abyśmy byli naprawdę Jej pod każdym 
względem, abyśmy stawali się codziennie coraz więcej Jej, 
coraz bardziej Jej, bez zastrzeżeń”. Bardzo szybko można 
zapomnieć o Bogu, ulec lękom wynikającym z trosk docze-
snych. Potrzeba stałego kontaktu z Maryją, nieustannych 
zawierzeń Jej Sercu, by nie ulec zmartwieniom i zachować 
radość Bożego życia. 

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

„Celem naszym jest miłość ku Niej pogłębiać i zapalić 
miłością cały świat. Dla tego celu pracujemy, cierpimy, dla 
tego celu chcemy istnieć nawet po śmierci”. Człowiek po-
trzebuje przede wszystkim dwóch rzeczy: doświadczenia, 
że ktoś go kocha, i możliwości przekazania miłości drugiej 
osobie. Te dwa pragnienia jakże łatwo można osiągnąć 
przez nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. 

CZĘŚĆ BOLESNA

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

„Przez Niepokalaną wszystko możemy. Jej zaufajmy, mó-
dlmy się i spokojnie, pogodnie naprzód w życie!”. Maryja 
przyczynia się do stabilizacji naszego życia duchowego. 
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w dniu, kiedy się oddaliśmy pod Jej opiekę, łatwiej nam 
jest przystępować regularnie do spowiedzi i Eucharystii oraz 
podjąć systematyczną modlitwę. Po prostu Ona nas pilnuje 
i mówi do naszego sumienia łagodnym głosem upomnienia.

Tajemnica III 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

„Na świecie bardzo wiele dusz ginie za przestępstwa 
przeciwko szóstemu przykazaniu Bożemu. […] i tu dusza 
może siebie pokonać przez Niepokalaną. Sama o własnych 
siłach tego nie uczyni, ale przez Niepokalaną wszystko 
może”. Maryja jest Niepokalana i przez łączność z Nią sami 
stajemy się niepokalanymi. Nabieramy odpowiedniej wraż-
liwości dającej nam siłę odrzucić to, co jest okazją do grze-
chu nieczystego.

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

„[…] pycha żywota – ją najtrudniej pokonać, zwyciężyć. 
Mówią, że kwadrans po śmierci dopiero miłość własna 
umiera. a jest tak nieznośna, że czepia się wszystkiego, na-
wet najświętszych rzeczy”. Maryja jest uosobieniem pokory. 
Naśladowanie Matki Bożej następuje przez ćwiczenie się 
w cnocie milczenia i cierpliwości oraz wielkodusznej służby.



111

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

„Pan Bóg z miłosierdzia swego dopuszcza upadki i upo-
korzenia, żeby dusza poznała swoją pokorę. To jest najtrud-
niejsza walka. i kto pod tym względem nie walczy ze sobą, 
to i pod innymi względami się potyka”. Maryja pomaga nam 
powstać z upadku. Nakłania, byśmy podjęli kolejną próbę 
zmagań o wierność i wolność od tego, co nas zniewala. 

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

„Jeżeli dusza uzna swoją słabość – to się uzdrowi, a gdy 
nie – to będzie z nią ciężko”. Maryja uczy nas żalu za grze-
chy przyjęcia prawdy o własnej grzeszności, o własnych 
ograniczeniach. Jest konieczne oczyszczenie dające nowe 
możliwości połączenia z Bogiem dzięki Najświętszej Maryi 
Pannie. 

CZĘŚĆ CHWALEBNA 

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Mamy zmartwychwstać i z Panem Bogiem wiecznie 
królować! Mamy zmartwychwstać tu na tym świecie 
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duchowo, odrodzić się, aby było chwalebne przyszłe 
zmartwychwstanie. […] powiem Wam jedną rzecz, że 
wszystko w życiu duchowym zależy od jakości modlitwy”. 
Maryja wie o tym, dlatego zachęca, byśmy się zaangażo-
wali w modlitwę i ją pobożnie zanosili do Boga. 

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„I nie będzie pokoju na ziemi, dopóki wszyscy lu-
dzie i narody nie będą miały celu, jakim powinien być 
Bóg. Będzie tylko wówczas jeden cel, kiedy nim będzie 
Pan Bóg. On jest Panem wszystkich ludów i narodów”. 
Maryja przypomina nam, byśmy częściej patrzyli w górę. 
Nie chodzili ze spuszczoną głową, jak ci, co przegra-
li w życiu, lecz jak rycerze zwycięzcy wracający z pola 
walki. 

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„To doskonałe zjednoczenie Niepokalanej z Duchem 
Świętym czyni Ją niejako samym Duchem Świętym 
i dlatego jeśli czcimy Ją w doskonalszy sposób, wielbi-
my Ducha Świętego – Pana Boga. Niepokalana jednak 
jest stworzeniem skończonym, lecz zjednoczona jest 
z Bogiem w sposób najwyższy, do jakiego jest zdolna 
jako stworzenie do połączenia z Bóstwem”. Maryja swoją 
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przemożną modlitwą jednoczy nas z Duchem Świętym. 
Zawsze Jemu posłuszna uczy nas otwartości na Jego dary. 

Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Niepokalana żyje w nas. Nie jest Ona jednak obojętna 
na sprawy życia, lecz działa ciągle w naszej duszy przez na-
tchnienia. Jest Ona przecież Matką łaski Bożej, Pośredniczką 
łask wszelkich…”. Maryja jest nieustającą pomocą, pocie-
szycielką, kto się do Niej ucieka, nigdy nie odszedł od niej 
zawiedziony, jak twierdzi św. Bernard. 

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Pamiętajmy o tym, że Niepokalana jest Królową nie 
tylko Polski, ale i całego świata. i spodziewamy się, że przez 
Polskę chce Ona być Królową”. Maryjo, Królowo Polski, 
módl się za nami grzesznymi, bo nie wypełniliśmy ślubów 
Jasnogórskich, nie dbaliśmy należnie, byś władała każdą 
polską duszą.
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LIPIEC 

Ks. Michał Dłutowski
RÓŻANIEC ZE ŚW. JANEM MARIĄ 
VIANNEYEM

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

„Nasze życie to jakby łańcuch nędz, chorób, trosk i tysiąca 
udręczeń, jak to już Duch Święty powiedział przez usta 
Hioba [por. Hi 14,1]. […] w jaki sposób zdołamy ujść wszyst-
kim zasadzkom ze strony złego ducha, świata i własnej 
namiętności?”. 

Odpowiedzią na pytanie św. Jana Marii Vianneya jest 
Maryja. To w momencie Zwiastowania i Jej zgody na wolę 
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Ojca Niebieskiego zaświecił ludzkości nowy początek. 
Pojawił się ten, który jest Alfą i Omegą. Przez Maryję jest 
nam dana łaska Boża, zdrowie, pokój wewnętrzny, miłość 
Boża, światło w ciemnościach grzechu.

Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

„[…] mawiał ten święty [św. Dominik], że przez zmówie-
nie jednego Zdrowaś Maryjo dużo więcej dusz sprowadził 
na drogę cnoty niż przez swoje kazania”.

Jak Maryja, często podążamy do naszych krewnych. Warto 
nawiedzać domy naszych bliskich, by zanieść w nie mo-
dlitwę różańcową. Kiedy odmawiamy różaniec w rodzinie, 
sama Maryja przychodzi do nas jak do św. Elżbiety. Co waż-
niejsze, pozwala nam się odnaleźć przy Bogu. Znów jeste-
śmy wszyscy razem, wolni od podziałów i gniewu. Więcej 
zdziałamy przez modlitwę, niż nawet przez najmądrzejsze 
rady. Dziś nie ma czasu na dyskusje, dziś czas w rodzinach 
powinien być poświęcony na modlitwę. Przekraczając próg 
naszych domów, miejmy na ustach Imię Maryi i przyzywaj-
my Jej wstawiennictwa w życiu tych, których odwiedzamy. 

„Ten jest bezpieczny, kogo Maryja ma w swej opiece” (św. 
Bernard).
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Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

„W dwóch słowach mieści się najpiękniejsza i zupełna po-
chwała Maryi, mianowicie, że z Niej narodził się Jezus, Syn 
Boży. Zaprawdę, Maryja jest najwspanialszym stworzeniem, 
które wyszło z rąk Stwórcy. Bóg wybrał Ją na szafarkę swoich 
łask, które obficie zlewa na tych, co pokładają w Niej ufność”.

Dzięki ufności wobec Maryi również możemy się z Niej na-
rodzić. Skoro Jezus się Jej powierzył, to tym bardziej my, 
obciążeni grzechem, powinniśmy to uczynić. Kto to uczyni, 
odnajdzie szczęście i radość duchową. Warto wejść do Jej 
łona – Serca i odkryć prawdę bycia Jej niemowlęciem.

Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

„Jak tu nie miłować Maryi, która żyła jedynie dla nas 
i dla nas cierpiała? Przepowiada staruszek Symeon w czasie 
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej, że duszę 
Maryi przeszyje miecz boleści” (por. Łk 2,35).

Jakże wielki dług wdzięczności mamy wobec Maryi. Uczmy 
się więc żyć dla Niej, tak jak Ona czyni to dla nas. Ofiarujmy 
Maryi życie, to, co posiadamy, co planujemy. Niech wypełnia 
swoją osobą nasze serce i czas istnienia. 



117

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

„[…] Naśladujmy Jej prawdziwą czystość, która czyniła 
Ją tak miłą w oczach Bożych. Odrywajmy się również za Jej 
przykładem od rzeczy stworzonych i myślmy o niebie, tej 
naszej prawdziwej ojczyźnie”.

Najczęściej dziś gubimy Jezusa przez grzechy nieczyste. 
Patrząc na zło, nie możemy potem dostrzec oblicza Boga. 
Grzech nieczysty całkowicie zatruwa duszę i gubi człowieka 
w jego pożądliwościach. Czystość serca to również brak 
przywiązania do tego, co posiadam, to dobre intencje dzia-
łania, budujące słowa. Kto naśladuje Maryję w Jej cnotach, 
powinien mieć czyste serce, w którym Bóg jest uwielbiony. 

CZĘŚĆ BOLESNA 

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

„Bez pokuty i czuwania, bez spełniania dobrych uczyn-
ków, trudno wytrwać w łasce Bożej. Jak oddech koniecznie 
jest potrzebny dla życia fizycznego, tak również pokuta dla 
życia chrześcijańskiego”.
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Modlitwa w Ogrójcu uczy nas przygotowywania się do tego, 
co ma nadejść. Życie nie powinno nas zaskakiwać. Przez mo-
dlitwę i umartwienie przygotowujemy się na każdą sytuację. 
Wiemy, jak mamy postąpić wobec tych, co nas zdradzili 
i zaparli się, jak dać świadectwo i nie wyrzec się świętej wiary.

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

„Do walki z pokusami mamy ciągłą sposobność, bo często 
atakują nas myśli nieczyste, zazdrosne i mściwe. To znowu 
przychodzą choroby, oszczerstwa, krzywdy, utrata majątku, 
śmierć drogich osób i skłaniają do szemrania przeciwko 
Opaczności Bożej”. 

Jezus biczowany wyjednał nam łaskę zwycięstwa wobec 
każdej pokusy. Pomógł zwyciężyć każdą myśl samolubną, 
nieczystą, złowrogą. Dzięki zjednoczeniu z Nim wszystko 
przetrzymamy. Nie przerażajmy się, że tak wiele spada na 
nas niesprawiedliwych ciosów. To szczególnie ci, co postę-
pują w doskonałości, mają najwięcej pokus. Diabeł chce ich 
przez to zniechęcić. To jest Jego największy atak na nadprzy-
rodzoną nadzieję dusz dążących do doskonałości. 

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

„Czy wiecie, dlaczego z taką zaciekłością usiłuje szatan 
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przywieść człowieka do upadku? Bo pragnie, by stworzenia 
wyrządzały wzgardę swemu Bogu. Jak jesteśmy szczęśliwi, 
że Jezus Chrystus jest dla nas wzorem i przykładem we 
wszystkich okolicznościach życia! Gdy nas spotyka pogarda, 
patrzymy, jak On idzie z koroną cierniową na głowie, jak 
Go szkarłatnym odziewają płaszczem i uważają za głupca”.

Według katechizmu grzech jest głupotą, niedorzecznością. 
Krzywdzenie Boga Człowieka, który przyszedł przekazać 
nam miłość Ojca Niebieskiego, jest dowodem duchowej 
ślepoty. Pycha to czyni, to ona powoduje, że człowiek nie 
rozpoznaje, co jest dobre, a co złe, kto jest przyjacielem, 
a kto wrogiem.

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

„Popatrzcie na swego Boga w rękach żydów, jak Go ciąga-
ją za włosy, potrącają o mury, jak Mu zamykają oczy, krępują 
ręce, biją pięściami i kijami”.

Droga Krzyżowa jest dramatem Izraela, który odrzucił 
Mesjasza. Ten dramat powtarza się w każdym narodzie, 
który nie szanuje Jezusa Chrystusa Króla i odrzuca prawo 
Boże. Nie wybierajmy tego, co przyjemniejsze, lecz po-
dejmijmy krzyż naszych obowiązków i zadań w rodzinie, 
Ojczyźnie i  Kościele. Pamiętajmy: „Kto krzyż odgadnie, 
ten nie upadnie”. Imperium rzymskie, które wyrzekło się 
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krzyża i wybrało zepsucie moralne, przestało istnieć. Tak 
jest z każdą cywilizacją i pokoleniem. Początkiem upadku 
bywa przyjemne życie w ciągłej rozrywce i zabawach, bez 
trudu i odpowiedzialności.

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

„O cudowny i święty krzyżu, jakże wiele dobrodziejstw 
nam wysłużyłeś! Ty sprawiasz, że Przenajdroższa Krew 
Jezusa Chrystusa codziennie płynie na naszych ołtarzach 
i poskramia gniew Boży!”. 

Przed krzyżem Jezusa Chrystusa trzeba uklęknąć i jak Maria 
Magdalena objąć go ramionami, całując stopy Jezusa. 
Adorować Odkupiciela z Maryją, jak św. Jan Apostoł. Bo 
na Golgocie dokonało się nowe przymierze Boga z czło-
wiekiem, silniejsze niż zdrady i ból ducha i ciała, silniejsze 
od wysiłków złego. To w nim jest nasza nadzieja i przyszłe 
odkupienie! 
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CZĘŚĆ CHWALEBNA – RÓŻANIEC ZE ŚW. 
STANISŁAWEM PAPCZYŃSKIM

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Weź pod uwagę to, że Boskie Ciało nie zaczęło w grobie 
wydzielać takiego fetoru, jaki po czterech dniach wydawało 
ciało Łazarza [por. J 11,39]; nie uległo też żadnej zmianie. 
Faktycznie wyszło z grobu bardzo chwalebne i rozbłysło 
tylu promieniami nieśmiertelnej jasności, ilu ranami było 
przedtem pokryte”. 

Święty Stanisław przez te słowa daje nam naukę, byśmy za 
życia doczesnego nie oszczędzali się, lecz dawali z siebie 
wszystko i nauczyli się pomijać siebie. Celem jest tryumf 
miłości Bożej i nagroda w niebie. Należy więc brać swoją 
cielesność w niewolę przez liczne umartwienia i modlitwy. 
Przyzywać wstawiennictwa Maryi i św. Michała Archanioła 
podczas pokus do grzechów nieczystych i związanych z chci-
wością. Wtedy dokona się w nas zmartwychwstanie!

Maryjo, naucz nas wyrzeczenia!

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„Teraz zaś, gdy zbliża się czas Mego odejścia i udam się 
do Ojca, jako jedyną ostoję zostawiam wam modlitwę. Ona 
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pomoże wam pokonać waszych nieprzyjaciół i wyprosić tak 
dla siebie, jak i dla innych dary Ducha Świętego”.

Przez modlitwę jesteśmy zawsze z Jezusem – nie ma rozłąki, 
lecz jesteśmy objęci Jego obecnością. Modlitwa powinna być 
naszym chlebem powszednim, powietrzem, którym oddy-
chamy, mieszkaniem, w którym znajdujemy schronienie, 
ona jest naszym wstępowaniem do Ojca, który jest w niebie.

Maryjo, naucz nas modlić się!

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Jeśli więc nie masz zamiaru poprawić się ani nie czujesz 
do tego żadnego pragnienia, jeśli nie jesteś gotów raczej 
umrzeć, niż znowu grzeszyć, wierz, że Duch Święty w tobie 
nie przebywa”.

Duch Święty przychodzi do czystych serc. One stają się takie 
przez cierpienia i skruchę. Dopiero po pięćdziesięciu dniach 
od Zmartwychwstania serca Apostołów stały się gotowe, 
aby przyjąć moc z wysoka. Ci, którzy mają serca czyste, będą 
widzieć Boga i wielkie rzeczy, które przez nich dokona.

Maryjo, uczyń nasze serca czystymi!
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Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Poza innymi tytułami pozdrawiam Cię tytułem Ucieczki 
grzeszników. o jakże wielki tłum grzeszników oczekuje Cię, 
Miasto Ucieczki, Ciebie, która masz go zachować od śmierci 
wiecznej! z tego tłumu ja pierwszy uciekam się do Ciebie”.

Serce Maryi jest Nowym Jeruzalem, miastem świętych. 
Chociaż Maryja wstępuje do nieba, to jednak pozostawia 
za sobą drogę do siebie. Jest nią różaniec święty. Kiedy go 
odmawiasz, jesteś na dobrej drodze, by zbawić swoją duszę 
i dojść to miejsca, gdzie czeka na ciebie Królowa serc wie-
rzących w Boga. Nie jesteś przekreślony ostatecznie przez 
grzech. Jeśli się do Niej zwrócisz, Ona uwolni cię z mocy 
złego i poprowadzi. Pamiętaj, że strzegąc miłości do Maryi, 
strzeżesz kompasu wiary i nadziei. Nie pogubisz się w życiu. 

Maryjo, zachowaj nas ode złego!

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Wypada, abyście szczególnie i przede wszystkim samą 
Dziewicę ustawicznie miały przed swymi oczyma, ku niej 
kierując wasze myśli i spojrzenia, jak Mędrcy kierowali je 
ku gwieździe [por. Mt 2,1-2.9-10]. Niech Dziewica będzie 
waszym wzorem, niech będzie Wyrocznią, niech będzie 
Regułą”.
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Święty Stanisław podpowiada nam, że Maryja jest Królową 
wszelkiej doskonałości, najdoskonalszym stworzeniem – 
ikoną Boga. w Niej znajdujemy wszelką potrzebną moc, 
mądrość, Miłosierdzie. Ona powinna być celem naszej we-
wnętrznej pracy nad sobą. Jej życie i słowa są gotową regułą, 
którą trzeba wcielić w życie. Pamiętajmy o tym, że to również 
dzięki Maryi możemy osiągnąć świętość. Czyńmy więc jak 
najwięcej dobra przez Świętą Bożą Rodzicielkę i dla Niej, 
aby utwierdzać panowanie Jezusa Chrystusa Króla Polski! 

Maryjo, uczyń nas świętymi!
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SIERPIEŃ

Piotr Grabowski 
RÓŻANIEC ZE SKARBCA PIEŚNI 
KOŚCIELNYCH

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

„Łaskiś pełna Pańskiej czystości anielskiej. Pannaś nad 
pannami, Święta nad świętymi. o Najświętsza Maryja, módl 
się dziś za nami” (Zdrowaś bądź, Maryja). 

Maryjo, gdy Archanioł Gabriel zwiastował Ci, że zostałaś wy-
brana spośród wszystkich niewiast na Matkę Syna Bożego, 
nie wiedziałaś, że będziesz nosić w sobie Boga-Człowieka. 
Nie znałaś też męża, który wraz z Tobą wychowa to dziecko, 
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będzie oparciem i ostoją bezpieczeństwa. Pomimo to z po-
korą przyjęłaś wolę Bożą i poddałaś się jej: Niech się stanie 
według Twego słowa. 

Prosimy Cię, o Najświętsza Maryjo, za wszystkie matki 
spodziewające się potomstwa, a szczególnie za samotne 
matki, aby zaakceptowały poczęte w nich nowe życie i z 
miłością je przyjęły. Dziękujemy Bogu za szczególny dar 
Życia Poczętego. 

Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

„Błogosławiona jesteś Maryjo i wywyższona przez Pana. 
Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie Ciałem się 
stało. Do światła wiary prowadź na nowo drogą świętości” 
(Błogosławiona jesteś, Maryjo).

Maryjo, chcąc podzielić się swoją wielką radością – że zosta-
łaś Matką Boga – udałaś się z pośpiechem w góry, do swej 
krewnej Elżbiety. Jej błogosławiony stan dowodzi, że dla 
Boga nie ma nic niemożliwego. w jej domu wyśpiewałaś 
Bogu radosne Magnificat, w którym uwielbiłaś Opatrzność 
Bożą za miłosierną miłość, jaką objawia w historii ludzkości 
i w życiu każdego człowieka. 

Prosimy Cię, o Najświętsza Matko, prowadź nas drogą 
do świętości. Pomóż, abyśmy w naszym życiu pamiętali 
o miłości, jaką obdarza nas Bóg, potrafili Mu za nią dzięko-
wać i uwielbiać Go. 
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Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA 

„Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospo-
dzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie” 
(Nie było miejsca…). 

Maryjo, nie porodziłaś Dzieciątka Jezus w drogim pałacu, 
jak przystało na miejsce narodzin króla. Nie porodziłaś Go 
też w gospodzie, gdyż nawet tam nie było miejsca dla Twego 
Syna. Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli (J 1,11). 
Porodziłaś Syna Bożego w stajni, w żłobie – w ubóstwie 
i chłodzie. w Betlejem, Mieście Chleba, gdyż Twój Syn miał 
stać się Chlebem żywym, prowadzącym do życia wiecznego. 

Prosimy Cię, o Najświętsza Matko, za wszystkie porzu-
cone dzieci z domów dziecka, aby znaleźli się rodzice, któ-
rzy przygarną je do swojej rodziny i obdarzą rodzicielską 
miłością. 

Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

„Dziś Maryja, Brama Nieba, niesie Króla Światłości, przed 
jutrzenką wiedzie Syna, Zbawcę, Boga miłości” (Przystrój 
ołtarz Twój, Syjonie).

Maryjo, wraz ze św. Józefem przyniosłaś Dziecię Jezus, 
przedwieczną Światłość, by w myśl prawa poświęcić Je Bogu 
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Ojcu. Ono jest Światłem na oświecenie pogan. 
Prosimy Cię, o Najświętsza Matko, za wszystkich nie-

wierzących o światło wiary dla nich, aby mogli dostrzec 
Mesjasza Pańskiego.

 

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

„Rodzino Święta, proszę bądź w życiu mym przykładem, 
niech za Twym idę śladem z rodziną całą mą” (Rodzino 
Święta, proszę).

Maryja wspólnie ze św. Józefem od najmłodszych lat wdra-
żali Jezusa w praktyki religijne, uczyli Go się modlić, chodzili 
z Nim do świątyni jerozolimskiej. 

Dziękując Bogu za naszych rodziców, którzy nas wycho-
wali w duchu chrześcijańskim, prośmy przez wstawiennic-
two Świętej Rodziny o zdrowie i liczne łaski dla nich. 

CZĘŚĆ BOLESNA 

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

„Kielich gorzkiej Męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyj-
mujesz, za nas ofiarujesz” (Ogrodzie Oliwny). 
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Panie Jezu, Ty klęczysz w Ogrójcu i przeżywasz swoją pierw-
szą agonię… Widzisz obraz Twej straszliwej Męki, od zdrady 
Judasza aż po śmierć na krzyżu. Jesteś Bogiem-Człowiekiem, 
wiesz, że żaden człowiek nie uniesie tak wielkiego ciężaru. 
Wiesz, że możesz się jeszcze wycofać. Wiesz, że będziesz po-
niżony najbardziej ze wszystkich stworzeń przez ludzi, przez 
tych, których najbardziej umiłowałeś. Pamiętasz jednak, że 
Twój krzyż ze znaku hańby stanie się znakiem zwycięstwa 
– znakiem wywyższenia. Masz świadomość, że bez Twojej 
ofiary ludzie zginą w mroku śmierci. Miłość do Ojca i do Jego 
dzieci jest silniejsza, zwycięża. Oddajesz swoją wolną wolę: 
Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. 

Prosimy przez wstawiennictwo Maryi za wszystkich 
więźniów, o łaskę skruchy i czystość serca dla nich, by za-
ufali Twemu Miłosierdziu.

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

„Ach mój Jezu, jakeś srodze do słupa przywiązany. Za tak 
ciężkie grzechy nasze okrutnie biczowany” (Ach, mój Jezu).

Panie Jezu, po nocnym uwięzieniu w cysternie, po niespra-
wiedliwym sądzie przed kłamliwym Sanhedrynem, gdzie 
bili Cię po twarzy za prawdę, stajesz przed kolejnym sędzią. 
Ten, bojąc się tłuszczy żydowskiej, a jednocześnie nie chcąc 
skazywać Cię na śmierć, szuka innej kary. Nie zdaje sobie 
sprawy, że wydając Cię na ubiczowanie – skazuje na jeszcze 
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większą Mękę. Biczowanie przeradza się w rzeź, sprawiają 
to grzechy ludzkie i nienawiść szatana. Ranią, rozdzierają, 
rozrywają kolejnymi razami Twoje święte Ciało. Na posadz-
kę spływa potok Twojej drogocennej Krwi, która obmywa 
nas z grzechów. 

Prosimy przez wstawiennictwo Maryi za wszystkich prze-
śladowanych chrześcijan, którzy są torturowani, nękani, 
wyszydzani, których prawa są ograniczane, którym wyzna-
wanie wiary jest zakazywane, których zabijają z powodu 
nienawiści do Imienia Jezus. Prosimy Cię, Jezu, dodaj im 
sił i umocnij wiarę, spraw, by społeczność ludzka usłyszała 
krzyk tych świętych dzieci wołających o ratunek.

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

„Koronę z ciernia żołnierze uwili, naszemu Panu na głowę 
wtłoczyli, naśmiewając się przed Nim przyklękali, Królem 
Go zwali” (Rozmyślajmy dziś). 

W tej tajemnicy Pan Jezus został wyszydzony przez żołda-
ków, którzy wcześniej biczowali Go z okrucieństwem i ponad 
miarę zasądzonej kary, a następnie na poranione, poroz-
dzierane ciało narzucili płaszcz szkarłatny i na głowę włożyli 
koronę z cierni – przebijając skórę aż do nerwów. Dali Mu 
też do ręki trzcinę jako berło. Po tak strasznym biczowaniu 
nieznający wrażliwości rzymscy żołnierze pluli na Jezusa, 
szydzili z Niego i bili Go trzciną po głowie. w takim stanie 
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został odprowadzony do Piłata, który ukazał Go ludziom: 
Ecce Homo – to jest człowiek. Istotą człowieczeństwa jest 
cierpienie. Być może Piłat liczył na ich wrażliwość, lecz serca 
zaślepione kłamstwem zawołały: Ukrzyżuj! 

Prosimy przez wstawiennictwo Maryi za ludzi bezdom-
nych, którzy najczęściej są opuszczeni lub oszukani przez 
najbliższych. Pogardzani i wyszydzani przez społeczność 
ludzką z powodu wyglądu i zapachu. Spraw Jezu, aby zna-
leźli się ludzie, którzy obdarzą ich zrozumieniem, ciepłem, 
pomocą, dostrzegając w nich Człowieka. 

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

„Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na 
każdy dzień i chodź ze Mną zbawiać świat w kolejny już 
wiek” (Zbawienie przyszło przez krzyż). 

Jezus zostaje przez naród żydowski wyrokiem Piłata skazany 
na karę śmierci, jaka była przeznaczona dla najgorszych 
przestępców. Po tak trudnej nocy w więzieniu, przebyciu 
niesprawiedliwego procesu sądowego, ubiczowaniu i wy-
szydzeniu przez żołnierzy przygniata Go drzewo krzyża. 
Grzechy ludzkie są tak wielkim ciężarem, że może je unieść 
tylko Bóg-Człowiek. Idąc w ścisku pośród tłumu handlarzy, 
złowrogiej tłuszczy, popychany i chłostany przez żołnierzy, 
wśród obelg upada trzy razy, lecz podnosi się. z upadku 
podnosi Go miłość do ludzi. Sił dodaje Mu spotkanie ze 
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współcierpiącą Matką oraz miłość i pomoc okazana przez 
napotkaną Weronikę i Szymona. Niosąc krzyż, spełnia wolę 
Ojca, będąc posłusznym aż do Golgoty – miejsca śmierci 
dającej ludziom zbawienie. 

Prosimy przez wstawiennictwo Maryi za ludzi chorych 
i cierpiących, by czerpali z Krzyża Chrystusowego siłę do 
walki z chorobą i umocnienie w wierze. Aby potrafili swoje 
cierpienie ofiarować wraz z Chrystusem za zatwardziałych 
grzeszników.

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻ

„Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy 
bądźże pozdrowiony, z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie 
jest nasze zwycięstwo” (Krzyżu Chrystusa). 

Pan Jezus doszedł na Golgotę – miejsce swojej śmier-
ci. Został odarty z szat – nagi, pozbawiony wszystkiego, 
co przysługuje człowiekowi, jest niewinnym Barankiem 
przeznaczonym na ofiarę przebłagalną za grzechy świata. 
Przebili Mu ręce i nogi, gdy wisiał na krzyżu pośród wiel-
kiego skwaru, wykończony Męką, ludzie dokładali mu cier-
pienia, bluźniąc wobec Boga. Jednakże On przebacza im 
i prosi Ojca o miłosierdzie dla nich, kocha ich nieskończoną 
miłością. Oddaje im swoją Matkę, by stała się najlepszą 
Matką wszystkich ludzi. Wreszcie pośród ciemności od-
daje Ducha w ręce Ojca – kona. Jezus jest Światłem, które 
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rozprasza ciemności grzechu. Umierając, pokonuje śmierć 
i grzech. Człowiek staje się wolny. Swoją ofiarą przebłagalną 
Odkupiciel rozpoczyna Nowe Przymierze między Bogiem 
a ludźmi. 

Prosimy za wstawiennictwem Maryi za naszą Ojczyznę, 
Polskę, aby pośród zalewu ateizmu, liberalizmu, moder-
nizmu, bluźnierstw wobec Boga, koncepcji odwrócone-
go Dekalogu, była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, 
a Miłosierny Bóg by przebaczył jej winy, umocnił i wywyż-
szył ją w potędze i świętości. Prosimy, niech Prawda zwycię-
ża w naszej Ojczyźnie. 

CZĘŚĆ CHWALEBNA 

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Starłszy w proch szatana rogi, alleluja! Pan nasz dzisiaj 
zmartwychwstał, alleluja! Złupił piekieł chciwe progi, wy-
wiódł dusze z mąk. Hufiec ich anielski mnogi odprowadzał 
stąd” (Chrześcijanie klaszczcie w dłonie). 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja! Za każdego 
z nas poniósł Mękę na krzyżu, by pokonać śmierć i wyzwo-
lić nas z kajdan grzechów. Krzyż odtąd stał się znakiem 
zwycięstwa. Chrystus, zmartwychwstając jako Pierwszy 
spośród tych, co pomarli, otworzył nam bramy raju i dał 
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zbawienie. Odtąd każdy, kto w Niego wierzy i spożywa świę-
te Ciało i Krew Baranka wielkanocnego, ma życie wieczne. 
Zmartwychwstanie jest największą tajemnicą naszej wiary. 
Odtąd człowiek nie umrze, lecz będzie żył wiecznie. Dzięki 
zmartwychwstaniu życie ma sens. 

Prosimy za wstawiennictwem Maryi za dusze w czyśćcu 
cierpiące, aby mogły oglądać Boga twarzą w twarz w kró-
lestwie niebieskim. 

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„Chrystus Pan wstąpił dnia tego do królestwa niebieskie-
go, równy w Bóstwie Ojcu swemu, usiadł po prawicy Jemu. 
Alleluja, alleluja” (Chrystus Pan w niebo wstępuje). 

Chrystus pośród wielkiej radości zastępów aniołów i świę-
tych wstępuje do nieba. Przybywa do królestwa niebieskie-
go, by przygotować nam mieszkanie w niebie. Nie opuszcza 
ludzi, wysyła swoich Apostołów na wszystkie krańce zie-
mi, by nawracali pogan i głosili im słowo Boże – radosną 
nowinę o Jego życiu, męce, śmierci i chwalebnym zmar-
twychwstaniu. Obiecuje, że da nam Ducha Świętego, aby 
strzegł każdego serca i obdarzał łaskami. Chrystus wstąpił 
do nieba, lecz jest z nami obecny przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata. 

Prosimy za wstawiennictwem Maryi za misjonarzy 
i misjonarki, o siły dla nich do tak wymagającej posługi, 
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aby ich świadczenie o Chrystusie przyniosło bogate plony 
w postaci nawróceń i przyjęcia Chrystusowej wiary przez 
niewierzących. 

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Gdy Apostołowie mili w tym dniu razem się modlili, nad 
nimi się płomieniste jawią języki ogniste, alleluja, alleluja” 
(Pamiątkę dnia świątecznego). 

Nastał dzień Pięćdziesiątnicy, Apostołowie zgromadze-
ni wraz z  Maryją w  Wieczerniku trwali na modlitwie. 
Uczniowie Jezusa przestraszeni, nadal ukrywali się przed 
całym światem. Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie skrywali 
w sercach, kontemplując życie swego Mistrza i Pana. Maryja, 
spełniając testament z krzyża, stała się Matką pierwszego 
Kościoła Apostołów, a oni troszczącymi się o Matkę dzieć-
mi. Nagle w powiewie wichru przybył do nich obiecany 
Pocieszyciel – Duch Święty. w postaci języków ognistych 
zstąpił na nich i udzielił swych darów. Obdarzeni tak wielką 
łaską, wybiegli na ulice, by głosić wszystkim świadectwo 
o Jezusie Chrystusie. 

Prosimy za wstawiennictwem Maryi za młodzież, aby 
Bóg obdarzył ją bogactwem darów Ducha Świętego, tak by 
dzięki nim młodzi żyli zgodnie z nakazami Bożymi i stali się 
świadkami Prawdy o Jezusie Chrystusie, aby ich młode serca 
rozpalone miłością przemieniały świat. 
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Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Wdzięczna Estero, o Panienko święta, Tyś przez Aniołów 
jest do nieba wzięta, Niepokalanie Poczęta” (Ciebie na wieki 
wychwalać będziemy). 

Maryja, spełniając swoją misję opieki i troski o pierwszy 
Kościół apostolski, zasypia i zostaje z ciałem wzięta przez 
Aniołów do nieba. Jako Niepokalanie Poczęta – Nowa Ewa 
nie ma grzechu pierworodnego, dlatego nie umiera, lecz 
zasypia, zostaje przeniesiona przez nieskalanie czyste 
Anioły do domu swego Syna, gdzie staje się największą 
Pośredniczką ludzi u Boga. 

Prosimy za wstawiennictwem Maryi za siostry zakonne, 
o potrzebne dla nich łaski, umocnienie w wierze i w zło-
żonych ślubach, aby były żywym odbiciem przeczystej 
Dziewicy Maryi. 

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi. Tyś 
świata Królową. Tyś Gwiazdą na niebie. Ty nas wiedziesz 
przed Jezusa wieczny tron” (Maryjo, śliczna Pani). 

Maryja za swoją pokorę, czystość, posłuszeństwo i ufność 
Bogu została wywyższona spośród wszystkich niewiast 
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– stała się Matką Boga. Za wypełnienie swej trudnej mat-
czynej misji została ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi. 
Jako Matka i Królowa troszczy się o nas u Boga, ma szcze-
gólny przywilej, że za Jej wstawiennictwem Bóg szczególnie 
wysłuchuje próśb ludzkich. Ukochała szczególnie Polskę, 
będąc jej Królową i waleczną Hetmanką prowadzącą do 
boju w  wojnach obronnych z  siłami nieprzyjacielskimi. 
Jako Królowa wszystkich ludzi wciąż błaga Boga, by opóź-
nił swoją karę za grzechy ludzkości. Prosi nas o odmawianie 
różańca świętego, by jak najwięcej grzeszników nawróciło 
się do Boga, żałując za grzechy. Jako najlepsza Władczyni 
dba, aby Jej poddani mogli osiągnąć zbawienie. 

Prosimy za wstawiennictwem Maryi Królowej Nieba 
i Ziemi za rządzących, aby Bóg obdarzył ich mądrością 
i wrażliwością na losy rządzonych przez nich społeczeństw. 
Prosimy Królową Pokoju, aby nie było już więcej wojen.
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WRZESIEŃ

Rozważania uczniów warszawskiego XLVIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego 
opracował ks. Michał Dłutowski
POWIEDZ SWOJE FIAT Z MARYJĄ

CZĘŚĆ RADOSNA

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Cały świat zastygł w niecierpliwym oczekiwaniu. Czy znaj-
dzie się wreszcie ktoś, kto pójdzie za Bogiem do końca? 
Od Adama i Ewy nie było nikogo takiego. Wreszcie młoda 
dziewczyna z Nazaretu odważyła się całkowicie zawierzyć 
Bogu, chociaż nie wiedziała, jak to będzie. Powiedziała 
swoje fiat, przez które rozpoczęło się uwolnienie człowieka 
i świata od cierpienia i grzechu. 
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Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

Maryja nie kryje się małodusznie w swoim domu, nie skupia 
się na własnych lękach i wątpliwościach, nie chowa kurczo-
wo skarbu, który otrzymała. Myśli o krewnej Elżbiecie, która 
spodziewa się narodzin dziecka. Wyczuwa, że ten czas może 
być dla kuzynki trudny i dlatego chce jej pomóc. Wyrusza 
w drogę do domu Zachariasza, bo myśli bardziej o innych 
niż o sobie. Uczy nas przez to, że wiara bez uczynków jest 
martwa. 

Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

Nie było na świecie większej radości nad radość betlejem-
skiej nocy. Ta radość jednak wybucha z ciemności odrzuce-
nia – z ludzkiej obojętności. Człowiek prawdziwej radości to 
ten, kto pośród cierpienia umie zauważyć Boże życie, cieszyć 
się z tego, że Bóg stał się jednym z nas i wszedł w każdą 
najciemniejszą przestrzeń życia, by ją rozświetlić Miłością. 

Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Naszą przyszłość powinna poprzedzać tajemnica ofia-
rowania, tak jak to było w życiu Jezusa. Pamiętajmy, że 
wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy Bogu. Przez nasze 
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zwrócenie się do Niego zostaje to pomnożone i uświęcone 
Jego Imieniem. Zastanówmy się, co możemy jeszcze Bogu 
ofiarować? Na pewno czas, miłość, lojalność, życie… 

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Tajemnica odnalezienia Jezusa przypomina nam, że tak 
łatwo się gubimy. Możemy nawet zagubić Jezusa w świątyni, 
jeśli uczestniczymy w liturgii Kościoła rozproszeni i obojętni, 
bez wiary. Jednakże Bóg ściga nas swym Miłosierdziem 
i daje nam święte natchnienia, by powrócić do Niego i od-
naleźć Go tam, gdzie zawsze na nas czeka – w tabernakulum.

 CZĘŚĆ BOLESNA 

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu ka-
mieniem, upadł na kolana i modlił się… (Łk 22,41).

Panie Jezu, jak często przeżywam te chwile podobne do 
Twojej. Dosięga mnie samotność, mimo że rodzina jest bli-
sko. Tylko że nie widzą i nie słyszą mojego nawoływania 
do modlitwy i czujności. Potem dowiaduję się o kolejnych 
problemach wynikających z ich grzechów. Zwołuję ich tak 
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jak Ty, lecz bez odpowiedzi. Więc modlę się cicho w ukryciu 
i płaczę.

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, 
a  Jezusa kazał ubiczować i  wydał na ukrzyżowanie (Mt 
27,26). 

Często wolimy wybrać coś łatwiejszego, kierować się drogą, 
jaką idzie tłum – nie dążyć do celu przez trudy, bo boimy się 
ich. Tak samo ludzie, którzy skazali Jezusa na ukrzyżowanie, 
bali się Jego wymagań. Lecz im bardziej chcemy unikać 
cierpień i wysiłku, tym większe nas spotykają. 

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na 
głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podcho-
dzili do Niego i mówili: „Witaj, Królu Żydowski!” i policzko-
wali Go (J 19,2-3).

Ludzie często upokarzają innych z zazdrości. Ta ukryta zła 
intencja zawiera w sobie znamię grzechu Kaina. Szyderstwo 
jest jednym ze sposobów odebrania komuś godności. 
Dopuszczają się go ci, co nie znają własnej wartości.
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Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

[…] wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować (Mk 15,20).

Ludzie noszą krzyże, ale o własnych siłach nie udaje im 
się to, ponieważ nie mają tyle siły. Często krzyż może być 
odzwierciedleniem grzechów naszych lub naszej rodziny. 
Dlatego Jezus wziął na siebie wszystkie nasze krzyże, by 
uwolnić nas od skutków działania złego ducha, aby ulżyć 
naszym cierpieniom. 

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

[…] Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27,46).

Ludzie często myślą, że Bóg ich opuścił, a tak naprawdę jest 
On cały czas z nami. Tylko przez pychę nie zauważamy Go 
lub oskarżamy o to, czego nie uczynił.

CZĘŚĆ CHWALEBNA 

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Zmartwychwstanie Jezusa jest prawdą, której nie można 
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zakryć, przywalić kamieniem. Ta prawda naszej wiary opro-
mienia całe nasze istnienie. Tylko w blasku tej prawdy życie 
lub śmierć ma sens.

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Pamiętajmy, że Kościół jest apostolski, ma od Chrystusa 
władzę nauczania wszystkich narodów. Proponuje nie jedną 
z wielu religii, lecz jedyną właściwą drogę do zbawienia. 
Jezus przed wstąpieniem do Ojca Niebieskiego pobłogo-
sławił zgromadzonych przy Nim Apostołów i wszystkich, 
którzy uwierzą w ich słowa.

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Zesłanie Ducha Świętego było przełomem w historii zbawie-
nia. Zgromadzeni w Wieczerniku zostali uposażeni w moc 
z wysoka, przestali się bać, przestali się martwić. Stali się 
w końcu solą ziemi i światłem świata, czcicielami Boga 
w Duchu i prawdzie.

Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest zwycięstwem 
Niepokalanej Matki Jezusa. Pokonała Ona szatana i upadłe 
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anioły swoją pokorą, wielkodusznością, czystością Serca. 
Jeśli chcemy w  życiu wytrwać w  tym, co szlachetne, za-
chować nasze powołanie, bądźmy złączeni z Maryją przez 
modlitwę różańcową. Nie bójmy się nawet oddać Jej siebie 
w niewolę miłości.

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Jak tajemnice różańca zwieńcza tajemnica ukoronowania 
Najświętszej Maryi Panny, tak na końcu czasów przyjdzie 
czas panowania Boga przez Maryję. Kiedy słabnie miłość 
rodzicielska, kiedy gasną ideały: Bóg, honor, Ojczyzna, Ona 
na nowo może wzbudzić Bogu synów Bożych, których ocze-
kuje świat. Święci czasów ostatecznych będą jej insygniami 
władzy na ziemi. Pośle ich jak aniołów, by zawstydzić synów 
buntu, by w Jej Imię zmiażdżyli potęgę przeciwnika. 
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PAŹDZIERNIK

Ks. Michał Dłutowski

CZĘŚĆ RADOSNA – RÓŻANIEC ZE ŚW. LUDWIKIEM 
MARIĄ GRIGNION DE MONTFORT

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

„[…] zbawienie świata rozpoczęło się od Zdrowaś Maryjo 
[…] zbawienie każdego poszczególnego człowieka również 
jest do tej modlitwy przywiązane, […]. Dlatego Jezus woła: 

„Wysławiam Ciebie, Ojcze nieba i ziemi, że zakryłeś te rze-
czy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś te rzeczy 
prostaczkom”. Nie komplikujmy prostych poleceń Boga 
i róbmy to, co nam polecił. 
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Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

„Aby dziękować Bogu za łaski, jakie uczynił Najświętszej 
Dziewicy, dzieci Maryi odmawiać będą na wzór świętych 
często Magnificat. Jest to modlitwa, jedyne dzieło, któ-
re Najświętsza Dziewica ułożyła lub raczej, które Jezus 
stworzył w Niej, bądź to On przemawiał przez Jej usta”. 
Magnificat to słowa modlitwy uwielbienia jakże dziś nam 
potrzebnej. Częściej dziś rozważamy zło popełnione lub 
doznane, niż dziękujemy za dobro spełnione i przyjęte. 
Wielbijmy z Maryją za wielki rzeczy jakie czynie dla nas na 
każdej Mszy Świętej.

Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

„Pierwszym człowiekiem, który się narodził w Maryi, 
jest wedle tłumaczenia niektórych Ojców Kościoła […] 
Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus; drugi zaś to każdy człowiek, 
będący przybranym dzieckiem Maryi”. Narodzenie z Boga 
dokonuje się przez Maryję. Jak Jezus stał się Człowiekiem 
dzięki Niej, tak my stajemy się przebóstwieni również przez 
Nią.
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Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYN

„[…] wszystko oddajemy Maryi bez wszelkich zastrzeżeń, 
nie rezerwując dla siebie choćby jednego szeląga, jednego 
włosa lub najmniejszego dobrego uczynku”. Te słowa św. 
Maksymiliana wypełni osoba, która kocha Maryję bardziej 
niż siebie i żyje dla Niej.

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

„Tylko Maryi oddał Bóg klucze skarbnicy Bożej Miłości 
i dał Jej zdolność, by postępowała najwspanialszymi i naj-
tajniejszymi drogami doskonałości i innych na nie prowa-
dziła”. Maryja jest miastem ucieczki, w którym można się 
schronić przed mścicielem krwi. Ona pomaga nam powrócić 
do Boga, kiedy się zagubimy i narozrabiamy. Wyprasza dla 
nas jakże potrzebne Miłosierdzie Boże.

CZĘŚĆ BOLESNA – RÓŻANIEC ZE ŚW. FAUSTYNĄ

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

„[…] kiedy patrzę na Tego, którego ukochało całą mocą 
serce moje, że On cierpi, a ja Mu w niczym ulżyć nie mogę, 
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serce moje rozpadało się w miłości i goryczy. Konałam z Nim, 
a skonać nie mogłam […]” (Dz. 1055). 

Konanie Jezusa ponawia się z każdym grzechem człowieka. 
Szczególnie bolesnym powodem Jego cierpień w Ogrodzie 
Oliwnym była niewierność dusz kapłanów i zakonników. 
Niech każdy czwartek będzie dla nas okazją do czuwania 
z Jezusem, aby Jego przebłagać i pocieszyć. 

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

„I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczo-
waniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał 
moralnie […]. Wtem rzekł mi Jezus: «Patrz i zobacz rodzaj 
ludzki w obecnym stanie». i w jednej chwili ujrzałam rzeczy 
straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do 
biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez 
miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice, 
i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, byli 
ludzie świeccy różnego wieku i stanu – wszyscy wywierali 
swą złośliwość na niewinnym Jezusie” (Dz. 445). 

Jezus jest Tarczą zasłaniającą nas przed gniewem Bożym. 
Lecz jeśli nadużyjemy Jego miłosierdzia i nie wydamy do-
brych owoców, sami będziemy musieli wypłacić się spra-
wiedliwości Bożej.
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Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

„Dziś w czasie Pasji ujrzałam Jezusa umęczonego, w cier-
nie ukoronowanego, a  w  ręku trzymał kawałek trzciny. 
Milczał Jezus, a żołdacy uwijali się na wyścigi, aby Go mę-
czyć. Jezus nic nie mówił, tylko się spojrzał na mnie, w tym 
spojrzeniu wyczułam tak straszną mękę Jego, że my nie 
mamy nawet pojęcia, co ucierpiał Jezus dla nas przed ukrzy-
żowaniem” (Dz. 948). 

Sposobem obrony Jezusa wobec oprawców było milczenie. 
Ono pozwala nie unieść się gniewem i wytrwać w miłości, 
zatrzymać to, co byłoby niepotrzebnym słowem i satysfakcją 
dla złego.

Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

„[…] innej drogi nie ma do nieba prócz drogi krzyżowej 
[…]” (Dz. 1487).

Dzisiaj niektórzy chcą przyjmować łaski, ale bez przejścia 
drogi krzyża. To właśnie przez nią mamy dostęp do najwięk-
szych darów Bożych. Nie ma chrześcijaństwa prawdziwego 
bez umartwienia i trudu. Jeśli ktoś naucza o wierze bez 
ofiary, to zwodzi swoich słuchaczy i zawraca ludzi z drogi 
życia, kierując ich na manowce.
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Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

„W pewnej chwili zostałam wezwana na sąd Boży. 
Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, ja-
kim jest w męce. Po chwili znikły te rany, a pozostało tylko 
pięć: w rękach, nogach i boku. Natychmiast ujrzałam cały 
stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam 
wszystko, co się Bogu nie podoba” (Dz. 36).

Sąd Boży nie musi być straszliwy dla tych, co kochają Boga. 
Może być chwilą upragnioną, oczekiwaną, w której zatry-
umfuje Boża sprawiedliwość.

CZĘŚĆ CHWALEBNA 

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Jezu utajony, chwalebny zadatku mego zmartwychwstania, 
W Tobie koncentruje się całe me życie, 
Ty mnie, Hostio, uzdalniasz do wiecznego kochania” 
(Dz. 1427).

Jeśli ludzie pamiętaliby, że Bóg jest miłością, to nie musie-
liby jej szukać tam, gdzie jej nie ma, i nigdy nie utraciliby 
sensu życia.
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Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„Po Komunii św. chwilę obcowałam z Ojcem Niebieskim. 
Dusza moja została pociągnięta w sam żar miłości, zrozu-
miałam, że żadne dzieła zewnętrzne nie mogą iść w porów-
nanie z miłością czystą Boga…” (Dz. 1121). 

Prawdziwie moment przyjęcia Jezusa w Komunii świętej 
staje się dla nas chwilą uroczystą – momentem wstępowa-
nia w komunię z Bogiem Ojcem. Cała modlitwa euchary-
styczna prowadzi do tego momentu spotkania z Bogiem 
Ojcem Miłosierdzia.

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatli-
wej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy 
skupionej, do duszy milczącej” (Dz. 552).

Umiejętność skupienia wewnętrznego na Bogu daje szyb-
ki rozwój świętości. Postarajmy się nie zagadywać Boga 
na modlitwie, lecz słuchać, nie zastępować kontemplacji 
aktywizmem.
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Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Maryjo, Dziewico Niepokalana, weź mnie pod szczegól-
niejszą opiekę swoją i strzeż czystości mojej duszy, serca 
i ciała. Tyś wzorem i gwiazdą życia mojego” (Dz. 874).

Ten, kto naśladuje Maryję, podąża za Nią aż do nagrody 
bycia przed tronem Boga w niebie. 

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Od samego rana czułam bliskość Matki Najświętszej. 
w czasie mszy św. ujrzałam Ją tak śliczną, że nie mam słów, 
aby mogła choć cząstkę tej piękności wypowiedzieć. Cała 
była biała, przepasana szarfą niebieską, płaszcz też nie-
bieski, korona na głowie, z całej postaci bił blask niepojęty. 
– Jestem Królową nieba i ziemi, ale szczególnie Matką waszą” 
(Dz. 805).

Maryja, nasza Królowa, najbardziej by się cieszyła, widząc 
nas wolnymi od wpływów świata. Byłaby dumna, gdyby jej 
czciciele umieli wzgardzić tym, co prowadzi do niewierności, 
a wybrać czas na modlitwę i pokutę. 
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LISTOPAD

Michał Palczewski
JAM MATKĄ PIĘKNEJ MIŁOŚCI (SYR 24,24)

CZĘŚĆ RADOSNA

Maria tota ratio spei meae, „Maryja całą podstawą nadziei 
mojej” – te piękne słowa św. Bernarda wspaniale oddają, 
jaki winien być nasz stosunek do Najświętszej Maryi Panny. 
To przez Nią przyszło na świat zbawienie, przez Nią przyj-
dzie też ostateczne zwycięstwo, a wszelka nadzieja nasza 
ma fundament w Maryi i wynika z Jej wielkodusznego fiat 
wypowiedzianego do Archanioła Gabriela. 

Biorąc do ręki koronkę świętego różańca, pobożnie roz-
ważajmy wzniosłe tajemnice życia, śmierci i zwycięstwa 
Maryi i Jej Boskiego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
Maryja – najdoskonalsze stworzenie Boże – jest całkowicie 
chrystocentryczna i jedynym Jej pragnieniem jest kochać 
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i wielbić Boga oraz ratować biednych grzeszników przed 
piekłem, które nieustannie wysila się, by nas potępić. Te 
dwa przymioty Maryi, to jest Boskie Macierzyństwo oraz 
szczególna rola w ratowaniu grzeszników, są Jej najmilsze. 
Ukochajmy całym sercem tę słodką Panią i Matkę, która mi-
łuje nas serdecznie i pragnie naszego wiekuistego szczęścia. 
Jednak, jak mówi jeden z umiłowanych synów Maryi, Doktor 
Kościoła, św. Bonawentura: Non est perfecta cognitio sine 
dilectione – „Nie ma prawdziwego poznania bez umiłowa-
nia”. Zatem mamy coraz to bardziej zagłębiać się w miłości 
do Niepokalanej, coraz lepiej Ją poznawać, a lepiej poznaw-
szy, będziemy goręcej Ją miłować i tak nieustannie potęgo-
wać naszą miłość ku tej Niebieskiej Pani. Jako że Ona nigdy 
nie pozwala prześcignąć się w miłości, odwzajemniać nam 
będzie nadobficie swoją potężną i czułą miłość, którą i tak 
już wielce nam okazała, ofiarowując za nas swój największy 
skarb – Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Jak zgodnie 
mówią święci i Doktorzy Kościoła, nabożeństwo do Maryi 
jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba, a kto wy-
trwale czci i miłuje Maryję, na pewno się zbawi. Choćbyśmy 
zatem byli najgorszymi grzesznikami, choćbyśmy stali już 
nad przepaścią piekła, nie upadajmy na duchu, lecz ufnie 
uciekajmy się do tej niezdobytej Twierdzy Chrystusowej, to 
jest do Maryi, a podobnie jak Arka ocaliła Noego od totalnej 
zagłady, tak i Maryja ocali nas tu, na ziemi, i doprowadzi do 
portu wiekuistego zbawienia.
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Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Przenieśmy się duchem do Nazaretu, gdzie żyje przeczy-
sta, około piętnasto- dwudziestoletnia dziewica, imieniem 
Maryja, poślubiona sprawiedliwemu Józefowi. Życie Jej 
upływa na nieustannym pełnieniu woli Bożej. Oddawszy 
się w wieku trzech lat na służbę do świątyni jerozolimskiej, 
obecnie dalej wiedzie, już w Nazarecie, życie pełne rozmo-
dlenia, ofiary i wiernego wypełniania swych obowiązków. 
Chociaż poślubiona jest świętemu Józefowi, to jednak ufa, 
że będzie mogła zachować dziewictwo, a Jej pragnieniem 
byłoby móc służyć Matce Zbawiciela, która w tych czasach 
żyje już na świecie. Ta najświątobliwsza, ale i najpokorniej-
sza Panienka nie wie jeszcze, że to właśnie Ona jest Matką 
obiecanego Emmanuela. 

A oto onego czasu zjawia się przed Nią szczególny mąż 
Boży – Archanioł Gabriel, który pozdrawia Ją, nazywając peł-
ną łaski, oraz zwiastuje Jej radosną nowinę o tym, że zosta-
nie Matką Boga. Widzimy zatem, że Maryja była pełna łaski 
jeszcze przed cudownym Wcieleniem Słowa Bożego: We 
mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja 
życia i cnoty, mówi Pismo Święte w Księdze Syracha. Słowa 
te, odnoszące się do Mądrości Bożej, odnoszą się również do 
Niepokalanej Dziewicy. Maryja, ufna całkowicie w nieskoń-
czoną mądrość Bożego zamysłu, bez zastrzeżeń zgadza się 
na wypełnienie się woli Bożej. Zachowując swe przeczyste 
dziewictwo, sama będąc Niepokalanym Poczęciem, zostaje 
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zacieniona przez Ducha Świętego, a w Jej przeczystym łonie 
Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, Słowo Boże, Jezus 
Chrystus, przyjmuje naturę ludzką. Owa cudowna unia hi-
postatyczna Chrystusa jest dla nas źródłem wielkiej radości 
i zdumienia nad potęgą i Miłosierdziem Boga.

Maryjo, oto Ty, największa spośród wszystkich świętych, 
zostałaś wybrana przez Boga, aby stać się Matką Zbawiciela 
i przynieść nam oczekiwane od czterech tysięcy lat zbawie-
nie. Ty, pełna piękności i majestatu, nazwałaś siebie służeb-
nicą Pańską i swym pełnym miłości fiat otworzyłaś dla nas 
drogę do wiekuistego zbawienia. Maryjo, najczcigodniejsza 
Matko Boga, cudowna Theotokos, naucz nas, pokornie Cię 
prosimy, żyć w takiej pokorze, czystości serca i miłości, aby 
odwieczne Słowo Boże mogło rodzić się w naszych sercach 
i żyć w nich na wieki. Amen.

Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

„Taka jest wola Boga, abyśmy wszystko mieli przez Maryję” 
(św. Bernard). Maryja, nosząca w swym przeczystym łonie 
Syna Bożego, wkrótce po cudownym wcieleniu Słowa, wy-
biera się pospiesznie w góry, by tam służyć swej krewnej, 
świętej Elżbiecie. Elżbieta – ta, która wcześniej była okryta 
hańbą w oczach wielu jako niepłodna, została wyniesiona 
ponad wiele innych niewiast, stając się matką tego, o któ-
rym Pan Jezus trzydzieści lat później powie, że jest on naj-
większym spośród narodzonych z niewiast. Święty Jan, na 
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którego jeszcze w łonie matki zstąpił Duch Święty, stanie się 
więcej niż prorokiem, a sława jego świętości dziwić będzie 
faryzeuszów i lewitów, którzy będą pytać, czy to nie on jest 
obiecanym Mesjaszem. Duch Święty zstąpił na Elżbietę i jej 
dziecko w chwili pozdrowienia przez Maryję. Maryja jako 
oblubienica Ducha Świętego ma tę moc, że na samo Jej 
pozdrowienie mogą dziać się tak wielkie cuda. Nie dość tego 
– Maryja została u Elżbiety jeszcze około trzech miesięcy, 
służąc jej i dopomagając w uświęceniu jej samej i syna Jana. 

Także i my przyjmijmy do swego domu i życia, a szcze-
gólnie do życia wewnętrznego Maryję. Pozdrawiajmy Ją 
słowami słodkiego Ave Maria, w których także zawiera się 
pozdrowienie skierowane do Niej przez św. Elżbietę. i my, 
podobnie jak święta krewna Niepokalanej, bądźmy peł-
ni świętego zdumienia, że oto Matka naszego Pana przy-
chodzi do nas. Lecz nie tylko nas odwiedza, ale nadto chce 
z nami mieszkać i uświęcać nas, formując nasze serca na 
kształt Jej Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jej 
Boskiego Syna. Obyśmy i my wzrastali w łasce, tak jak św. 
Jan Chrzciciel, lecz nie tylko w łasce, ale i w pokorze, pomni, 
żeśmy niegodni uczynić czegoś nawet dużo mniejszego, 
niż rozwiązać rzemyk u sandałów przychodzącego do nas 
Mesjasza. 

Maryjo, oto Ty, Matka naszego Pana, raczysz przychodzić 
do nas, pragnąc z nami żyć i nas uświęcać. Pokornie Cię pro-
simy, abyś raczyła wejrzeć na nas miłościwie i tak usposobić, 
byśmy ochoczo oddawali się pracy upodobniania do Twego 
Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, dziś i zawsze. Amen.
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Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

„Maryja była Dziewicą przy poczęciu swego Syna, Dziewicą 
jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, 
Dziewicą zawsze” (św. Augustyn). Oto dziewięć miesięcy 
po cudownym wcieleniu Przedwiecznego Słowa Bożego 
nadszedł dla przeczystej Dziewicy Maryi czas rozwiązania. 
o ile dla niewiast czas rozwiązania jest pełny boleści, co 
jest jednym ze skutków grzechu pierworodnego, o czym 
wiemy już z Księgi Rodzaju, o tyle dla Maryi nie tylko nie 
był to czas bólu, ale nadto Dzieciątko Jezus w cudowny 
sposób wyszło z Jej przeczystego łona, nie naruszając Jej 
dziewictwa. Podobnie jak Adam powiedział o Ewie, że jest 
ciałem z jego ciała, tak Maryja może powiedzieć o Jezusie. 
Jego święte ciało, które przez trzydzieści trzy lata było wi-
dzialne przez rzesze ludzi, dziś zaś – pod postacią chleba 

– jest widzialne dla nas, jest z ciała Maryi. To Ona właśnie 
była pierwszym, najświętszym tabernakulum, w którym Jej 
Boski Syn z radością mieszkał. Lecz Ta najlepsza Matka nie 
tylko zrodziła swego Syna, lecz pielęgnowała Go, opiekowa-
ła się Nim i miłowała więcej niż wszyscy święci i aniołowie 
razem wzięci. Zaiste, błogosławiony jest Owoc żywota Maryi. 
Ten sam Owoc zawiśnie później na drzewie krzyża, niegdyś 
znaku hańby, a dziś zwycięstwa. „Jeśli chcesz poznać ogrom 
tej miłości, rozważaj dzieła Boże, spełnione dla człowieka, 
a mianowicie trzy wieczne pomniki miłości: żłóbek, krzyż 
i ołtarz” – mówi św. Józef Sebastian Pelczar. Tak i my czyńmy. 
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Radując się nowonarodzonym Jezusem, nie zapominajmy 
o krzyżu, który Go czeka, ani o innych cierpieniach, któ-
re znane Mu były już od samego początku. Naśladujmy 
cichość oraz czułą i mężną opiekę św. Józefa, Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny i  Opiekuna Świętej Rodziny. 
Naśladujmy Najświętszą Pannę Maryję w Jej niepojętej 
miłości do Jezusa. Niech nasza rodzina coraz bardziej przy-
pomina tę Najświętszą Rodzinę.

Święta Rodzino, pokornie prosimy, naucz nas stawać 
się prawdziwie na Wasz wzór. Żyjąc daleko od bezbożno-
ści i żądz światowych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie 
na tym świecie, tak byśmy stali się prawdziwie godnymi 
wspólnego z Wami życia w królestwie niebieskim. Amen.

Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamy-
sły serc wielu (Łk 2,35) – mówi sprawiedliwy Symeon do 
Maryi. Oto w czterdzieści dni po narodzeniu, gdy przepi-
sy wymagały oczyszczenia niewiasty, przeczysta Panna 
Maryja, choć najczystsza, to jednak posłuszna nakazowi, 
udaje się wraz z Józefem świętym i Dzieciątkiem w przepi-
sanym czasie do Jerozolimy, by tam spełnić akt ofiarowania 
w świątyni. Cóż to za widok, gdy święci Rodzice, Maryja jako 
Rodzicielka i Józef według wybrania, zanoszą do świątyni 
swego drogiego Syna i tam spełniają wiernie, pobożnie, ze 
czcią i z miłością nakazane czynności. Oto obok płoną – jako 



160

ofiara za matkę i wykup za syna – dwie synogarlice lub dwa 
gołębie, które jako ofiarę ubogich złożyli Maryja i Józef. Oto 
ubóstwo, które obrała Święta Rodzina żyjąca pracowicie, 
pobożnie i w pokoju. Jakże inny to obraz od znanych nam 
często, gdy w domu pełnym dostatku i luksusu domownicy 
żyją nieszczęśliwie, tracąc bezcenny czas na rzeczy niepoży-
teczne i złe, gdzie zamiast Bożej miłości panuje diabelska 
obojętność i chłód, brak jedności na modlitwie, a nierzadko 
i nienawiść. 

Patrzmy także na Symeona, człowieka prawego i poboż-
nego, nad którym spoczywał Duch Święty, oraz na Annę, 
która służyła Bogu w modlitwach i postach dniem i nocą. 
Jakże dalecy są oni od współczesnych ludzi żyjących duchem 
tego świata.

Proroctwo Symeona wskazuje na Niepokalane Serce 
Maryi, które przeniknie miecz. Stanie się to w chwili, gdy 
Najświętsze Serce Jej Syna zostanie otworzone włócznią 
przez św. Longina. Oto już podczas Ofiarowania Pańskiego 
i Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny poznajemy przy-
szłe sprawy, które będą udziałem tych Najświętszych Serc.

Maryjo, najdroższa Matko naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, któraś usłyszała proroctwo Symeona zapowia-
dające wielkie cierpienia Twojego Niepokalanego Serca i z 
poddaniem się woli Bożej ochotnie je przyjęłaś, pokornie 
prosimy, rozpal w naszych sercach i rodzinach prawdziwy 
ogień miłości i nabożeństwa do Najświętszych Serc Twojego 
Syna i Twego. Amen. 
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Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je pro-
staczkom (Łk 10,21) – mówi Pan Jezus. Oto widzimy, jak 
zaledwie dwunastoletni Jezus zadziwia swą mądrością 
nauczycieli w  świątyni. Przewyższał On nieskończenie 
we wszystkim, także w wiedzy i mądrości, uczonych. To 
nauka dla nas, biednych synów Ewy, abyśmy zawsze pa-
miętali, że prawdziwe poznanie spraw Bożych niepojęcie 
przewyższa wiedzę naukową, a niewykształcony, prosty 
człowiek może swą mądrością prześcigać wielce uczonych. 
Pamiętajmy również, by nie gardzić żadnym z tych małych, 
czy to dzieci, czy ludzi prostych. Odmawiając pobożnie 
Psałterz Najświętszej Maryi Panny i rozważając jego pięt-
naście tajemnic, możemy wnikać w niepojęte tajemnice 
Boże. Gdy będziemy współpracować z łaską Bożą, nasze 
życie coraz bardziej będzie się upodabniać do życia Jezusa 
i Maryi. Niech codziennie towarzyszą nam 153 róże białe 
i 16 róż czerwonych, lub przynajmniej trzecia ich część, któ-
re pobożnie, uważnie, ze czcią i miłością ofiarujmy naszej 
Najdroższej Pani i Matce. Zachęcajmy także innych do co-
dziennego odmawiania różańca. Opowiadajmy o cudach 
różańcowych i o świętych, którzy głosili chwałę Różańcowej 
Pani. Niech przykład naszego życia wzmacnia, a nie osłabia 
nasze zachęty. Niech to wszystko, wytrwale, pokornie i ufnie 
spełniane, prowadzi nas do świątyni, tak jak Najświętsza 
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Maryja Panna i św. Józef w świątyni odnaleźli Pana Jezusa. 
Niech nasza wierność Bogu i świętemu Kościołowi kato-
lickiemu, jego Tradycji i zwyczajom, Mszy wszechczasów, 
sakramentom świętym, pobożności Maryjnej, wypełnianie 
swych obowiązków stanu i wierność temu wszystkiemu, 
co stanowi formę i treść życia katolickiego, będzie sednem 
naszego życia.

Najświętsza Panno Maryjo, najczcigodniejsza Matko 
Boga, Ucieczko grzesznych oraz najczulsza nasza Matko, 
prosimy Cię pokornie, racz łaskawie obdarzyć nas łaską gor-
liwego, pokornego i ufnego odmawiania Twojego świętego 
różańca oraz łaską dobrego, prawdziwie katolickiego życia, 
byśmy tu, na ziemi, w śmierci godzinie i w wieczności byli 
prawdziwie Twoimi umiłowanymi dziećmi. Amen.

CZĘŚĆ BOLESNA 

„Nie było i nie będzie boleści większej nad tę, jaką dozna-
ła Maryja, zaofiarowując Jezusa Bogu za grzechy ludzkie, 
zaofiarowując na śmierć najokrutniejszą i najsromotniej-
szą, jaka kiedy spotkała człowieka” – powiedział Anioł św. 
Brygidzie. Potwierdzają to słowa Pisma Świętego: Przyjdźcie 
i zobaczcie, czy jest boleść jako boleść Moja. Kto lub co było 
powodem tak wielkich cierpień Maryi? To nasze grzechy 
zraniły Jej Niepokalane Serce. To nasze złości biczowały, 
raniły i zabiły Jej umiłowanego Syna. Która matka nie cier-
piałaby na widok cierpień swojego dziecka? a cóż dopiero 
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na widok tak okrutnej Męki i śmierci? Lecz czy to wszyst-
ko spowodowało nienawiść Maryi do grzeszników? z całą 
pewnością nie. Maryja, widząc, że Jej ukochany Syn ponosi 
tak straszne katusze dla niewdzięcznych ludzi, dla nich, 
kiedy jeszcze byli grzesznikami, miłuje serdecznie wszyst-
kich, pragnąc ich wiekuistego zbawienia. Któraż matka, jak 
czytamy w wielkim dziele św. Alfonsa Marii de Liguoriego 
Uwielbienia Maryi, któraż matka, patrząc, jak jej syn ponosi 
jakąś wielką ofiarę, np. dwadzieścia lat życia na galerach 
za jakiegoś człowieka, nie darzyłaby szczególną miłością 
tego człowieka? Nawet ze względu na samą ofiarę swojego 
syna byłby tamten dla niej szczególnie ważny. a cóż dopiero 
powiedzieć o Maryi, która współcierpiała wraz z Synem 
swoim takie boleści. Jeżeli – jak naucza Kościół oraz Pismo 
Święte, w tym sam opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa 
– najmniejszy grzech powszedni jest złem jakby nieskoń-
czonym, ponieważ marne stworzenie obraża nieskończony 
majestat Boski, to jakim oceanem nieprawości są wszystkie 
grzechy popełnione przez ludzkość przez wszystkie wieki 
jej istnienia na ziemi? a przecież Syn Boży umarł za wszyst-
kie grzechy świata. Maryja zaś, owa Matka Boga i Stolica 
Mądrości, widząc i rozumiejąc lepiej niż wszyscy święci 
i aniołowie razem wzięci miłość Boga i ohydę grzechu, po-
niosła niewypowiedziane katusze, współcierpiąc ze swoim 
Synem, jednocześnie ofiarowując ów Skarb najdroższy Ojcu 
Przedwiecznemu dla wynagrodzenia Boskiej sprawiedliwo-
ści i dla zbawienia grzeszników. Wszystkie cierpienia ludzi 
wszystkich wieków mniejsze są od cierpień Maryi, która 
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to została dopuszczona do udziału w dziele odkupienia. 
Słusznie zatem nazywamy Ją naszą Współodkupicielką.

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami 
– brzmią słowa Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Oto Pan Jezus, z sercem pełnym goryczy i cierpienia, przy-
gnieciony niewypowiedzianym ogromem grzechów, pije 
do dna z kielicha, który podaje Mu Anioł. Oto Ten, który nic 
złego nie uczynił, jak wkrótce powie Dobry Łotr; Ten, który 
przeszedł przez życie, dobrze czyniąc, jak naucza św. Piotr 
Apostoł; ten Pan teraz modli się w niewymownej boleści do 
Ojca Przedwiecznego. Krwawy pot spływa z Jego czcigod-
nego Oblicza, zaś wola nieustannie zgadza się z wolą Bożą. 
Mimo podszeptów szatana, który stara się wykazać pozor-
ną bezcelowość cierpień Pana, Dobry Jezus trwa w miłości 
i zwycięsko walczy dalej. i choć Pan Jezus wie, że większość 
ludzi odrzuci Jego miłość i wybierze drogę wiecznego po-
tępienia, to niestrudzenie ofiarowuje się Ojcu za grzechy 
wszystkich ludzi. […] nie jest wolą Ojca waszego, który jest 
w Niebie, by zginęło jedno z tych małych (Mt 18,14) – mówi 
nam słodki Chrystus. Tak, jednak wiemy również, jak podają 
święci, np. św. Leonard, że tylko bardzo niewielu będzie 
zbawionych; nie z woli Ojca, lecz z powodu niegodziwości 
ludzkiej. Straszne, ach straszne jest owo misterium iniquita-
tis. a czy my znajdziemy się w owej małej trzódce, której 
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dane będzie niebieskie królestwo? Czy czynimy wszystko, 
co możemy, przechodząc przez wąską bramę, walcząc z cia-
łem, diabłem i światem, gwałtem podbijając się w niewolę, 
biorąc na siebie słodkie jarzmo i lekkie brzemię miłości 
Chrystusowej, by zasłużyć na życie wieczne? Czy jesteśmy 
gotowi wszystko stracić i – wedle słów św. Pawła – uznać 
za śmieci, byle tylko pozyskać Chrystusa? Lecz cóż ludzie 
za miłość im okazaną okazują Panu? Niemal wyłącznie 
wzgardę i zapomnienie. Nawet sami Apostołowie ze smutku 
posnęli. Czy jest ktoś, kto pociesza Chrystusa Pana? Tak, to 
Najświętsza Maryja Panna, której Niepokalane Serce współ-
cierpi z Jezusowym Sercem, i ci wszyscy, którzy pobożnie 
rozważają Jego Mękę.

Najsłodszy Jezu, to przez moje grzechy i dla mego zba-
wienia cierpiałeś takie męki w  Ogrójcu. Oto przejmuję 
się serdecznie Twym cierpieniem i wraz z Sercem Matki 
Najświętszej kocham Cię i współczuję Sercu Twojemu. Daj, 
pokornie Cię błagam, aby moje nędzne i marne serce stało 
się prawdziwie wedle Serca Twojego na wieki. Amen.

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

„Lepiej jest umrzeć niż zgrzeszyć” – mówił siedmioletni św. 
Dominik Savio. „Wolałabym raczej umrzeć niż takie słowa 
powtarzać” – rzekła św. Maria Goretti, słysząc nieskrom-
ne żarty zepsutych chłopców. Święty Stanisław Kostka 
mdlał, gdy ktoś mówił przy nim niestosowne słowa. a ja, 
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jak reaguję na grzech przeciwko skromności? Wokół nie-
czystość rozlewa się niczym potworna zaraza, zabijając 
w duszach ludzkich tę pachnącą lilię, jaką jest niewinność. 
Nieskromne żarty, złe obrazy i filmy, nieskromne stroje, 
chodzenie na plażę, często dyskoteki, nierzadko same tańce 
i inne okropności przynoszą duchową ruinę, wpędzając 
wiele dusz do piekła. „Grzechami, przez które ludzie naj-
częściej idą do piekła, są grzechy nieczystości” – mówiła św. 
Hiacynta. Grzechy tak łatwo popełniane, a ich zapłatą jest 
wieczne potępienie! Gdybyśmy mieli kiedykolwiek chęć 
popełnić taki grzech, odsłońmy oczami wyobraźni otchła-
nie piekła i zobaczmy w morzu ognia, wśród strasznego 
wycia i potwornych katuszy, dusze potępieńców, którzy 
jęczą i zgrzytają zębami, cierpiąc w nieskończoność wła-
śnie za grzechy nieczyste! Skoro, jak mówią święci, godzina 
czyśćca oznacza większe cierpienie niż 100 lat największych 
męczarni na ziemi, piekło zaś jest gorsze od czyśćca, gdyż 
tam nie ma nadziei na oglądanie Boga, jakże straszna musi 
być choćby minuta piekła. Piekło zaś nie trwa minutę czy 
nawet dzień lub rok, ale jest wieczne! Cóż za szaleństwo 
za wstrętny grzech iść na takie męki z myślą niekochania 
miłującego nas Boga. i to na wieki, na wieki! i właśnie te 
grzechy, grzechy nieczyste, jak również grzechy przeciwko 
wierze, okrutnie biczowały naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Wniknijmy choć nieco w niepojęty ból Zbawiciela, widząc, 
jak srogie bicze oprawców rozrywają czcigodne ciało na-
szego Mistrza. Oto Jego przenajświętsza Krew rozpryskuje 
się wraz z kawałkami ciała, gdzieniegdzie odsłaniając kości, 
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oprawcy z diabelską radością prześcigają się w katowaniu 
Pana, zaś tłum gapiów, widząc jak straszne to męki, mimo-
wolnie odwraca wzrok. 

Och, Matko Bolesna, patrzyłaś na tak wielkie cierpienia 
Twojego Boskiego Syna, okrutnie biczowanego grzechami 
heretyków, schizmatyków i cudzołożników. Błagam Cię po-
kornie, racz zlitować się nade mną i nad nimi, oraz proszę, 
daj mi szczerą i trwałą nienawiść do jakichkolwiek grzechów 
przeciwko wierze i czystości.

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

„Lepiej jest być dzieckiem Boga niż królem całego świata” – 
mówił św. Alojzy Gonzaga. Oto ten słodki Chrystus, prawdzi-
wie cichy i pokorny Sercem, za grzechy naszej pychy zostaje 
okrutnie zelżony przez oprawców. Przed chwilą strasznie 
ubiczowany, teraz zaś dalej znieważany. Jego czcigodne 
święte Oblicze jest opluwane, bite, na Jego świętą głowę 
nałożono cierniową koronę, w rękę wetknięto trzcinę, zaś 
na pocięte srogimi biczami święte ciało narzucono płaszcz 
szkarłatny. Żołnierze szydzą z Chrystusa, mówiąc: Ave, Rex 
Iudeorum! Och, cóż to za boleść. Oto Król królów, Bóg praw-
dziwy, Pan, przed którym drżą Serafini, Cherubini i Trony, 
Bóg Wszechmogący tak wielce znieważony! i to przez kogo? 
Przeze mnie i przez pychę moją! Przez moje wolnomyśliciel-
stwo i wszystko to, co sprzeciwia się wewnętrznemu i ze-
wnętrznemu poddaniu Chrystusowi Królowi. Bóg pysznym 
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się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje (1 P 5,5) – mówi św. 
Piotr. Potwierdza to cudowne Maryjne Magnificat, w którym 
słyszymy, jak Bóg wywyższył pokornych: exaltavit humiles! 
Lecz tak często wywyższamy się zamiast obrać drogę po-
kory. Ach, jakże wstrętny jest ów grzech pychy! Wstrętny 
w oczach Boga i ludzi, żałośnie poniżający grzeszącego, bę-
dący echem słów Lucyfera: non serviam (nie będę służył). 
Zamiast wołać z uniżeniem i pełnym miłości poddaniem 
słowami św. Michała Archanioła: Quis ut Deus! (Któż jak 
Bóg), tak często obieramy drogę przeciwną. Nie bez powodu 
mówi się potocznie, że w niebie są wszystkie grzechy oprócz 
pychy, w piekle zaś wszystkie cnoty oprócz pokory. Jakże 
jasne są te słowa. Pokornym i skruszonym sercem Bóg nie 
gardzi, lecz rozprasza pyszniących się zamysłami serc swo-
ich. Bierzmy przykład ze świętych, którzy doskonale wie-
dzieli, że pokora jest fundamentem życia duchowego. Jak 
św. Franciszek z Asyżu, wielki założyciel zakonu franciszkań-
skiego, który kończąc ziemskie życie, mówił na łożu śmierci: 

„Bracia, zacznijmy czynić dobrze”. Lecz przede wszystkim 
patrzmy na Najświętszą i Najpokorniejszą Dziewicę Maryję, 
której pokora niejako pociągnęła samego Boga, aby raczył 
zniżyć się ku tej biednej ziemi. 

Maryjo, najdroższa i najmilsza Matko Boga, pełna czci 
i godności, której pokora zachwyca Boga samego, błagam 
Cię pokornie i ufnie, racz uczynić mnie prawdziwie wedle 
Serca Twego. 
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Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Si quis vult post me venire (Jeśli kto chce pójść za Mną) 
– mówi słodki Chrystus – abneget semetipsum (niech 
się zaprze samego siebie) et tollat crucem suam (niech 
weźmie krzyż swój) et sequatur me (i niech Mnie naśla-
duje). Słusznie mówi św. Ludwik w swym Liście okólnym 
do Przyjaciół Krzyża, że nie wielu, lecz bardzo mała liczba, 
może jeden na 10000, odpowie wielkodusznie na te słowa. 
Mówi także, że wola nasza ma być zdeterminowana przez 
zwycięską łaskę Ducha Świętego; sami mamy być ogołoceni, 
ubodzy, upokorzeni i ukrzyżowani, dalecy od miękkości, 
która boi się pokuty i umartwień; wziąć mamy ochoczo i z 
miłością swój krzyż, nie upadając pod naciskiem cierpień, 
chorób, wzgardy, opuszczenia, tracenia dóbr i wszelkich 
innych boleści, oraz naśladować mamy Chrystusa Pana, nie 
patrząc na względy ludzkie, lecz szukając jedynie chwały 
Bożej. Mihi absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Jesu 
Christi (Nie daj Boże, bym się chlubił z czego innego, jak 
tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa) – mówi 
Apostoł Narodów. Nie pozwólmy, by duch tego świata nad 
nami panował. Jakże wielu ludzi, w tym – niestety – tak-
że katolików, żyje nie według ducha katolickiego, ale we-
dług ducha tego świata, czyli ducha diabła. Iluż jest takich, 
którzy nie przyjmują całkowicie i bez zastrzeżeń świętej 
tradycyjnej nauki Kościoła katolickiego; którzy nie żyją 
w łasce uświęcającej, w umartwieniu; którzy spowiadają 
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się świętokradczo, często bez solidnego rachunku sumie-
nia, głębokiego żalu, poprawy i zadośćuczynienia i innych 
warunków dobrej spowiedzi (w tym jej integralności); nie 
uczęszczają na adorację Najświętszego Sakramentu; którzy 
nie wypełniają wiernie swych obowiązków stanu; nie modlą 
się codziennie na różańcu; którzy oglądają światowe filmy 
i przedstawienia, czytają złe książki i prasę; popierają fał-
szywy ekumenizm; pozwalają sobie na nieskromne stroje, 
żarty, na obmowy i oszczerstwa, oszukują, przeklinają; lek-
ceważą sprawy święte, wymawiają bez czci imiona święte; 
popełniają grzechy cudze, w tym nieupominania grzeszą-
cych; słuchają muzyki rockowej; nie zachowują skupienia 
wewnętrznego oraz popełniają niezliczone inne grzechy. 
a jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie 
znajdzie się bezbożny i grzesznik? (1 P 4,18) – pyta nas św. 
Piotr. Zatem, współczując słodkiemu Chrystusowi, płaczmy 
też nad sobą i nad swoimi dziećmi.

Maryjo, Matko Bolesna, błagam Cię najpokorniej i z wiel-
ką ufnością, wyryj w mym sercu słowa Twego umiłowanego 
sługi i wychowawcy dzieci, św. Jana Bosko: „będziesz świę-
tym albo nikim”. 

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Pene commortua (Prawie współumarła) – mówił 
o  Niebieskiej Dziewicy papież Benedykt XV, który rów-
nież wezwał wiernych do modlitwy o pokój 5 maja 1917 
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roku, zaledwie osiem dni przed pierwszym objawieniem 
Matki Bożej w Fatimie. Słuchajmy uważnie, co mówi nasza 
Najdroższa Pani i Matka. Jak z mocą podkreśla koniecz-
ność pokuty i nawrócenia, codziennego odmawiania ró-
żańca, jak ostrzega przed piekłem, żąda poświęcenia Rosji, 
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca i ostrzega przed 
cierpieniami Kościoła i Ojca Świętego. „Czyń pokutę lub giń” 

– taki to napis widniał nad celą zakonną św. ojca Piusa (Pio) 
z Pietrelciny. Uczyńmy to, co uczynił św. Jan Apostoł – Eis 
ta idia (Wziął Ją do siebie). Żyjąc z Maryją, jak niegdyś św. 
Józef z Panem Jezusem, a teraz św. Jan, umiłowany uczeń, 
będziemy się nawracać i uświęcać, a jeśli wytrwamy w tym, 
z pewnością zbawimy się, jak mówią święci. Prośmy gorąco 
o prawdziwie wytrwałe życie Maryjne. Wtedy ocalimy nasze 
dusze. a dziś, jak nigdy, rozgrywa się wielka walka o dusze 
ludzkie. Wspomnijmy na słowa siostry Łucji o szatańskiej 
dezorientacji w Kościele i karach czekających na świat; na 
wizję papieża Leona XIII, który widział jak na 100 lat diabeł 
będzie szczególnie rządził na tym świecie i na modlitwę 
papieską do św. Michała Archanioła. Patrzmy na Kościół, 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu piękny, który dziś przypomina 
spustoszoną winnicę, jak pisał Dietrich von Hildebrand. 
Wspomnijmy św. Maksymiliana, który chciał, by Rycerstwo 
Niepokalanej działało m.in. na rzecz nawrócenia herety-
ków, schizmatyków, Żydów i masonów, wspomnijmy na 
dawne czasy ariańskie, gdy 90–99% katolików wyznawało 
herezję arianizmu, a dobrzy kapłani i biskupi byli męczeni; 
na upadek papiestwa w X wieku; na tragedię reformacji; 



172

na straszną Sacco di Roma, gdy zniszczono Rzym, a której 
uniknięto by, gdyby posłuchano papieża Hadriana VI; patrz-
my dalej na walkę św. Piusa X z szalejącym dziś w Kościele 
modernizmem; wspomnijmy wszystkie tragedie Kościoła, 
minione i te z XX i XXI wieku. Patrząc na wrogów Kościoła, 
również z bólem słuchajmy mocnych słów św. Piusa V: „Całe 
zło tego świata pochodzi od letnich katolików”. Kiedy zatem 
przestaniemy swoją letniością krzyżować i zaczniemy bronić 
naszego Pana i Jego Kościoła? Do tego wszystkiego – czyżby 
III tajemnica fatimska realizowała się na naszych oczach? 

Maryjo, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Ucieczko 
grzesznych, daj nam, pokornie błagamy, żyć pobożnie wedle 
doktryny i w duchu świętego Kościoła Bożego i pod Twą 
opieką zbawić duszę swoją.

CZĘŚĆ CHWALEBNA

In quo est salus, vita et resurrectio nostra (W Nim jest 
zbawienie, życie i  zmartwychwstanie nasze) – mówi 
o Chrystusie Panu św. Paweł Apostoł. Oto po wielkiej męce 
i strasznej śmierci, widząc także niewypowiedziane cier-
pienia swej najdroższej Matki, naszej Współodkupicielki 
i Wszechpośredniczki Łask wszelkich, dokonawszy wszyst-
kiego, czego wymagała miłosierna Wola Boża, Pan Jezus 
zmartwychwstaje. Na nic zdaje się pieczęć, na nic straże, 
oto Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwych-
wstał! Christus resurrexit, resurrexit vere! Wielka radość 
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wielkiej nocy. Lecz oto Żydzi, którzy nie uwierzyli, że Jezus 
jest Mesjaszem, przekupili żołnierzy rzymskich, każąc im 
rozgłaszać, jakoby uczniowie Pana wykradli Jego ciało. Tak 
oto kłamstwo to szerzy się do dziś. Umiłowany lud izrael-
ski odrzucił przychodzącego Zbawiciela, Tego, który chciał 
przygarnąć z miłością swoje dzieci, jak kokosz swe pisklęta. 
z jakim bólem i łzami Pan Jezus patrzył na Jerozolimę, która 
40 lat później zostanie zniszczona, zaś około miliona Żydów 
zostanie zabitych. Królestwo Boże będzie wam zabrane, 
a dane narodowi, który wyda jego owoce (Mt 21,43) – mówi 
Pan Jezus do kapłanów i faryzeuszów. Uważajmy, by i do nas 
nie odniosły się te słowa.

Jak towarzyszyliśmy Matce Najświętszej podczas męki 
i śmierci Zbawiciela, podobnie w sobotę podczas Jej żałoby, 
tak i teraz towarzyszmy naszej Pani, słysząc wielkanocne 
Alleluja. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje 
(Mt 6,21) – czytamy w Piśmie Świętym. Skoro najdroższy 
Skarb Matki Bożej był złożony do grobu, to i Jej Serce niejako 
tam było. a teraz, gdy Skarb ten znów jest przy Niej, raduj-
my się wraz z Nią. Rozważajmy te wszystkie wydarzenia 
wielkanocnego poranka oraz myślmy o zmartwychwstaniu 
naszych ciał. Wszyscy zmartwychwstaną. Część na wieczną 
mękę, część na życie wieczne. „Zmartwychwstanę w Jezusie, 
ale muszę wpierw w Nim żyć” – mówi umiłowany sługa 
Chrystusa, św. Paweł (św. Faustyna, Dz. 392). Błogosławiony 
Idzi z Asyżu, przyjaciel św. Franciszka, mówił, że gdyby wie-
dział, że tylko jeden człowiek na świecie miałby być potępio-
ny, zrobiłby wszystko, by nie być tym właśnie człowiekiem. 
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Ponownie mówi św. Paweł: zabiegajcie o własne zbawienie 
z bojaźnią i drżeniem (Flp 2,12). Lecz nie upadajmy na du-
chu – Pan Jezus, Matka Najświętsza, św. Józef i całe Niebo 
chętnie nas wspomogą, a choćbyśmy dotąd byli grzesz-
nikami, od dziś żyjmy dobrze, ufni w Miłosierdzie i moc 
Najświętszych Serc, albowiem Bóg nie chce śmierci grzesz-
nika, lecz by nawrócił się i żył (por. Ez 33,11).

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Niewiasto, czemu płaczesz? – pyta Pan Jezus św. Marię 
Magdalenę; Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go po-
łożono – odpowiada. Łaskawe wezwanie Chrystusa: Mario! 
i jej radosna odpowiedź: Rabbuni! (J 20,13nn) napełniają nas 
rozrzewnieniem. Oto ta, która niegdyś była jawnogrzeszni-
cą, do tego nękaną przez siedem złych duchów, dzięki łasce 
Pana Jezusa, nawróciwszy się, nie tylko zostaje uzdrowiona 
z brudu grzechu i spętania diabelskiego, ale staje się wiel-
ką chlubą królestwa niebieskiego. Publicznie pochwalona 
za swą gorącą miłość, zaszczycona wizytami Pana Jezusa 
w Betanii oraz obecnością pod krzyżem Zbawiciela, owa 
niewiasta staje się nie tylko dziewicą, ale wręcz arcydziewi-
cą. Dzięki miłości, pokucie i łzom wybielała nad śnieg, a do 
tego zostaje, wedle opinii teologów, wrócona jej dziewiczość 
ciała, zaś jak niegdyś utraciła swą godność, tak obecnie stoi 
ona na przodzie pochodu świętych dziewic. Podobnie jak św. 
Franciszek Salezy, także św. mała Teresa z Lisieux, również 
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Doktor Kościoła, zachwycała się wielokrotnie tą wspaniałą 
Świętą. Jakże wielka jest łaskawość naszego Pana! 

Dobry Pan pozwolił również doświadczyć swą umiłowa-
ną córkę. Gdy pełna radości wielkanocnej chciała dotknąć 
Zbawiciela, usłyszała surowe: Noli me tangere (Nie dotykaj 
Mnie!). Dziwić może ta postawa naszego Pana. Niegdyś 
pozwalał, by jawnogrzesznica dotykała Go, łzami swymi 
oblewała Jego nogi, włosami je ocierając, namaszczając 
olejkiem i całując; teraz zaś mówi: noli me tangere. Możliwe, 
pisze Ernest Hello, że jak św. Katarzyna Genueńska opisy-
wała przepaść pomiędzy nieskończenie wielkim Bogiem 
a człowiekiem; św. Gertruda pisała o tym, jak bliski jest Pan 
Bóg człowiekowi; zaś św. Aniela z Foligno (podobnie jak św. 
Maria Magdalena, niegdyś grzesznica, później wielka świę-
ta) łączyła obie te duchowości – tak i św. Maria Magdalena 
przed Zmartwychwstaniem była świętą Chrystusowego 
człowieczeństwa, zaś po Zmartwychwstaniu świętą Jego 
boskości. Pewne jest, że wielka jest łaska, jaką otrzymała, 
i wielka jej sława w niebie. Także i my, nawet gdybyśmy byli 
doświadczani przez Chrystusa Pana, nie upadajmy i nie 
wątpmy, lecz ufajmy nieskończonej mądrości i  miłości 
zmartwychwstałego Pana, który nadobficie obdarza tych, 
którzy Go miłują.

Matko Najświętsza, racz, pokornie prosimy, uzdolnić 
nasze serca, by pragnęły jedynie tego, aby żyć i umierać 
w Chrystusie Panu, i z Nim zmartwychwstać, i w Jego miłości 
żyć na wieki wieków. Amen.
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Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

W domu Ojca Mojego jest mieszkań wiele – mówi Pan Jezus. 
a dalej: Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce (J 14,2). Oto nasz drogi 
Pan 40 dni po swoim cudownym zmartwychwstaniu wstę-
puje do Ojca swego i Ojca naszego. Miłując Chrystusa Pana, 
radujmy się wraz z Nim z tego, że wraca On do ukochanego 
Ojca. To jest mój Syn umiłowany […] Jego słuchajcie (Mt 
17,5) – poucza nas Bóg Ojciec. Cóż za zażyłość Ojca i Syna! 
Tak wielka, że aż istotowa, którą jest Duch Święty – Duch mi-
łości! Nie dziwią słowa św. Teresy Wielkiej: „Bóg sam wystar-
cza”. „Bóg mój i wszystko moje” – potwierdza św. Franciszek. 
a oto ten Bóg, Trójjedyny, miłosierny, wszechpotężny, woła 
do nas całą Ewangelią i wieloma cudami, a nawet samym 
pięknem stworzenia: venite ad Me omnes (pójdźcie do 
Mnie wszyscy). Ten Wszechmocny Bóg przebaczył Dobremu 
Łotrowi, Piotrowi, Marii Magdalenie i uczynił ich świętymi. 
Czyś grzesznik, czyś sprawiedliwy, pójdź do Niego i u Niego 
szukaj przebaczenia i zbawienia. w Jego domu jest miesz-
kań wiele. a tam radość przebywania z Bogiem, z Matką 
Najświętszą, wszystkimi aniołami i świętymi, i to bez końca, 
bez końca! Radość wypływająca z niepojętej miłości Boga, 
wciąż nowa, wieczna! a do tego pisze o dobrym Bogu św. Jan 
Apostoł: i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd 
nie będzie (Ap 21,4). w Niebie nie ma nawet cienia naj-
mniejszego cierpienia. „Niespokojne jest serce człowieka, 
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dopóki nie spocznie w Bogu” – mówi św. Augustyn, a serce 
nasze ma spoczywać w Bogu już tu, na ziemi, czyniąc małe 
niebo w naszej duszy, by już po śmierci spocząć w Panu 
na wieki. Ci zaś, którzy już są w niebie, nie tylko o nas nie 
zapomnieli, ale doskonale i gorąco nas miłują. Posłuchajmy, 
co mówi św. Teresa z Lisieux: „Chcę, aby moim Niebem było 
dobrze czynić na ziemi” – zsyłając na ziemię pełen miłości 
deszcz róż. Lecz wpierw musimy kochać i cierpieć. Święta 
Weronika Giuliani mówi: „Powiedzcie wszystkim, że zna-
lazłam Miłość, w tym tkwi sekret moich radości i cierpień: 
znalazłam Miłość”. Cierpiąc i kochając, św. Weronika zyskała 
niebo, życie w Bogu na wieki. Wyzyskujmy zatem na ziemi 
dany nam czas, prosząc Matkę Bożą Różańcową, by pomo-
gła nam to czynić jak najlepiej, byśmy byli wolni od złudzeń 
szatańskich, na które nierzadko narażani są ludzie pobożni. 
Idźmy. Czas ucieka, wieczność czeka.

Maryjo, o Pani i Matko nasza najukochańsza, Bramo 
Niebieska, pokornie Cię błagamy, daj nam tak żyć i tak umie-
rać, byśmy z Tobą i Synem Twoim żyli w wiekuistej radości 
w niebie. Amen.

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Zaufaj Bogu i nie przestawaj gorąco się modlić, aby Duch 
Święty coraz bardziej cię oświecał o woli Bożej świętej” – 
mówił bł. Edmund Bojanowski. Gdzie Maryja, tam i Duch 
Święty. Ona jest Córką Ojca, Matką Syna i  Oblubienicą 
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Ducha Świętego. To o Maryi mówi Archanioł Gabriel, jesz-
cze przed cudownym Wcieleniem, że jest pełna łaski, zaś 
w Księdze Syracha czytamy: We mnie łaska wszelkiej drogi 
i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Dzieło św. 
Alfonsa Marii de Liguoriego Uwielbienia Maryi bardzo nam 
pomoże poznawać wielkie przywileje Matki Najświętszej. 
Także i inni wielcy święci Maryjni, m.in. św. Ludwik Maria 
Grignion de Montfort, św. Bernard, czy św. Maksymilian 
Maria Kolbe, coraz lepiej poznawali niepojętą głębię przy-
wilejów Maryi. Pojęli oni i w pojęciu tym zagłębiali się, że 
gdyby nawet posiedli oni serca wszystkich aniołów i świę-
tych, nie dość ukochaliby nimi Maryję. „Ja bym chciał i pra-
gnął być startym na proch dla sprawy Niepokalanej, a ten 
proch, żeby wiatr rozniósł po całym świecie, iżby z tego nic 
nie pozostało, wtedy dopiero będzie zupełne dopełnienie 
ofiary dla Niepokalanej” – mówił św. Maksymilian Maria 
Kolbe. Na życzenia mu złożone odpowiadał, że życzyłby 
sobie wraz z braćmi ścigać się w miłości do Niepokalanej, 
tak by ukochał Ją tysiąc razy mocniej od nich, oni zaś milion 
razy mocniej od niego itd. Czegóż nie potrafi miłość! To 
także ta miłość poruszyła serce o. Stefano Manellego, by 
założył Zakon Franciszkanów Niepokalanej żyjący duchem 
św. Maksymiliana, zakon oddany na własność Niepokalanej. 
Lecz jednocześnie strzeżmy się, byśmy żyli duchem prawdzi-
wie Maryjnym, takim jak tego zawsze nauczał Kościół, nie 
ulegając fałszywym objawieniom czy praktykom, choćby 
nawet trwały latami i miały poparcie niektórych duchow-
nych. Dzieci Maryi to dzieci katolickiego Kościoła, wierne 
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jego tradycyjnej nauce i duchowości, jego tradycyjnym 
zwyczajom. Semper idem (Wciąż ten sam) – mówił wielki 
kardynał XX wieku, Alfredo Ottaviani. My także bądźmy 
semper idem, utwierdzeni i ugruntowani w prawdziwej 
wierze, nadziei i miłości, całkowicie oddani Niepokalanej, 
a Ona – Oblubienica Ducha Świętego i Matka Kościoła – jak 
wraz z Duchem Świętym dała Apostołom w Wieczerniku 
siedmiorakie dary, tak i  nam ich udzieli. Nie szukajmy 
charyzmatów bez Maryi, bo łatwo zejdziemy na manowce. 
Prośmy Ją jedynie o życie prawdziwie zjednoczone z Bogiem. 
Bóg sam wystarczy.

Maryjo, Najdroższa moja Pani, błagam Cię pokornie, racz 
mnie zjednoczyć ściśle z Bogiem i w Twym Sercu trwać na 
wieki. Amen.

Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Matka moja, a Pani twoja od początku aż do końca nigdy 
nic innego nie chciała, tylko to, co się woli mojej podoba-
ło” – powiedział Pan Jezus do św. Brygidy. Także i w swej 
wielkiej tęsknocie, jaką po wniebowstąpieniu odczuwała za 
swoim ukochanym Synem, zgadzała się doskonale z wolą 
Bożą. Chociaż rozłąka trwała kilkanaście lat, to Najświętsza 
Maryja Panna przyjęła ją z poddaniem i miłością. Była cał-
kowicie zjednoczona z  Bogiem i  nieustannie wzrastała 
w świętości. Niepojęta jest świętość Maryi, a chociaż była 
Ona bez zmazy grzechu pierworodnego, to jednak w swych 
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modlitwach, postach i umartwieniach przeszła wszystkich 
wyznawców, męczenników i pokutników, osiągając naj-
większą możliwą świętość. Jakże wielka jest potęga i miłość 
Maryi, nikt z nas nie jest w stanie pojąć. Skoro Jej miłość 
na ziemi była wielka, to taka też jest Jej miłość w niebie. 
Posłuchajmy, jak św. Maria Małgorzata mówi: „Co za szczę-
ście miłować Boga!” i pełna miłości, jakby nie mogąc znieść 
jej ogromu – dodaje: „Wstrzymaj, o Jezu, te zdroje, albo 
rozprzestrzeń me serce, aby je objąć zdołało”. Skoro takie 
było doświadczenie córki Jezusowego Serca, cóż dopiero 
powiedzieć o Matce Chrystusowej? w Niej całkowicie speł-
niły się słowa: Vivo, iam non ego, vivit vero in me Christus 
(Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus). Kochajmy, ko-
chajmy tę Niebieską Panią, bo i Ona miłuje nas niepojęcie. 
Postarajmy się chociaż raz w życiu odmówić jednego dnia 
1000 Ave Maria ku Jej czci, dołączając do tego post ścisły. 
Możemy podzielić naszą modlitwę na 7 pełnych różańców, 
razem odmawiając 21 części ku czci naszej najdroższej Pani. 
Pilnujmy się jednak, aby nie uczynić nieroztropności, której 
doświadczył św. Franciszek Salezy w swym ślubie codzien-
nego odmawiania różańca. Choć nierzadko opisuje się ten 
jego czyn, to jednak święty biskup bardzo odradzał tego, 
oczywiście zachęcając do samego odmawiania różańca, jed-
nak bez zobowiązania się ślubem. Patrzmy także na sługę 
Bożą Paulinę Jaricot, która szerzyła cześć świętego różańca, 
oraz na miłość św. Andrzeja Boboli – jednego z patronów 
Polski i autora Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza 
– który również doświadczył wielkiej opieki Maryi w życiu 
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zakonnym. Patrzmy i zachwycajmy się tym cudownym dog-
matem ogłoszonym przez sługę Bożego papieża Piusa XII 
o Wniebowzięciu Niepokalanej.

Maryjo, najcudowniejsza Pani, daj mi, pokornie błagam, 
bym na wieki wysławiał Boga za to, że tak Cię wspaniale 
wywyższył. Amen.

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Uczyń coś dla Dziewicy Maryi, a Dziewica Maryja uczyni 
wiele dla ciebie” – mówił wielki papież różańca i odnowy 
trydenckiej, św. Pius V. „Czy nie należy przenieść Jej nad 
życie, skoro dała nam życie?” – pyta Jej wierny sługa, Doktor 
Kościoła, św. Jan Damasceński.

„Raz z wielkiej swojej dobroci dał mi Pan Bóg poznać 
wartość modlitwy Zdrowaś Maryja” – mówi bł. Aniela Salawa 
oraz: „Bez cierpienia nie ma zbawienia”, zaś bł. Salomea 
mówiła na łożu śmierci: „Pragnę, aby mnie Pan Bóg z tego 
padołu wyprowadzić już raczył, i mam ufność, że za przyczy-
ną Najświętszej Matki swojej Chrystus Pan nie odrzuci mnie 
od Królestwa swojego”. Słuchajmy tych nauk świętych i my 
także pragnijmy nieba, gdzie jest Pan Bóg, Matka Boża oraz 
aniołowie i święci. Polecajmy się patronowi dobrej śmierci 
– wielkiemu św. Józefowi, słuchając, jak Kościół woła: Ite 
ad Ioseph (Pójdźcie do Józefa!). Prośmy także św. Michała 
Archanioła i naszych świętych patronów o opiekę przez 
całe nasze życie, a szczególnie w śmierci godzinie. Wtedy 
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to diabeł może przypomnieć nam wszystkie nasze grzechy, 
bo diabeł nie zapomina nigdy. w onej chwili możemy do-
świadczyć straszliwych ataków złego ducha, m.in. abyśmy, 
widząc ogrom naszych grzechów, zwątpili o dobroci Boga 
i nie wzywali Maryi. Pamiętajmy, by absolutnie koniecznie 
wzywać Maryję w tej godzinie walki, i prośmy o to innych, 
przyjmując z całkowitym poddaniem się woli Bożej śmierć, 
jaka na nas przyjdzie. Przygotowujmy się do tego bardzo so-
lidnie, zwłaszcza że godziny śmierci nie znamy. Podejmijmy 
spowiedź generalną, czy to z pobożności, czy konieczności, 
odmawiajmy codziennie różaniec, wzywajmy często święte 
imiona Jezusa, Maryi i Józefa, regularnie pośćmy, uczęsz-
czajmy pobożnie na Mszę św. i zamawiajmy Msze św. za 
naszą dobrą śmierć, korzystajmy z sakramentów świętych 
za każdym razem tak, jakbyśmy ostatni raz je przyjmowali 
i za chwilę mieli być na sądzie Bożym, unikajmy zarówno 
przesadnych skrupułów, jak i sumienia szerokiego, żyjmy 
w absolutnej czystości według naszego stanu, w umartwie-
niu i zdrowym oderwaniu od stworzeń, wypełniajmy wiernie 
swe obowiązki i pozałatwiajmy wszystkie sprawy, także 
majątkowe, oraz uczyńmy to wszystko, co potrzeba, by móc 
stanąć przed obliczem Boga. Pamiętajmy, że jeden grzech 
ciężki zamyka niebo. Uznawajmy się za największych grzesz-
ników i nieustannie wzywajmy Maryi, a wtedy możemy mieć 
nadzieję, że w swej wielkiej miłości zaprowadzi nas do nieba.

Matko Boża, Królowo Niebios i Bramo Niebieska, błagam 
Cię najpokorniej i najusilniej, racz zbawić duszę moją. Amen.
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GRUDZIEŃ

Ks. Michał Dłutowski

CZĘŚĆ RADOSNA – RÓŻANIEC KU CZCI ŚW. JÓZEFA

Ewangelie nie zawierają żadnego słowa św. Józefa, lecz 
świetlany przykład jego cnót. Dlatego św. Józef przemawia 
do nas jeszcze dogłębniej, szczególnie przez heroiczne wy-
pełnienie misji ojcostwa w milczeniu i wiernym pełnieniu 
woli Bożej, życiu dla Maryi i Jezusa.

Tajemnica I 
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Jemu 
zaślubiona została Najświętsza Maryja Panna. Kiedy Ona 
mówiła swoje „tak” na wolę Boga, on myślał jak zapew-
nić byt Świętej Rodzinie i  w  ten sposób równocześnie 
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wypowiadał swoje fiat na wolę Boga. Józef był dany Maryi 
jako pomoc – to jest właśnie misją mężczyzny.

Tajemnica II 
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

Te trzy miesiące pobytu Maryi u Elżbiety dłużyły się nie-
zmiernie św. Józefowi. Tęsknił za obecnością Tej, której miał 
służyć. Chciał Maryję zobaczyć, chociaż uścisnąć Jej dłoń. 
Nie zdawał sobie sprawy, jaką kryje Ona w sobie tajemnicę. 
Nie wiedział, że będzie musiał zweryfikować swoje plany. 
By zająć czymś myśli, poświęcił się nade wszystko budowie 
domu w Nazarecie.

Tajemnica III 
NARODZENIE PANA JEZUSA

Święty Józef został przybranym ojcem Jezusa Chrystusa 
przez dziewictwo i miłość do Matki Bożej. Dzięki bezin-
teresownej, pełnej poświęcenia służbie Bożej Rodzicielce 
podczas wędrówki do Betlejem uzyskał przywilej bycia 
świadkiem tajemnicy Wcielenia. Święty Józef podczas na-
rodzenia Jezusa wziął Go na ręce jak kapłan, który podnosi 
hostię podczas Mszy świętej. Chociaż nie mógł mieć swoje-
go syna, Ten był jeszcze cenniejszy, bo okazał się upragnio-
nym Mesjaszem. Moc wstawiennictwa św. Józefa pochodzi 
z faktu bycia przybranym ojcem Jezusa, jego bliskości z Nim. 
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Tajemnica IV 
OFIAROWANIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

To pierwsze Dzieciątko ofiarowało się Józefowi, wiedziało, 
że Je ocali z licznych niebezpieczeństw zastawianych przez 
demony. Zaufało jego silnym ramionom, które dawały chleb 
i bezpieczeństwo. Święty Józef w modlitwie ofiarowania 
w świątyni oddał Jezusa Chrystusa Bogu Ojcu. Zawierzył 
Jemu nie tylko Boże Dzieciątko, lecz także siebie. Prosił, jak-
że mocno, by mógł do końca wypełnić zadanie, jakim była 
troska o Świętą Rodzinę, o życie Boga-Człowieka na ziemi. 
Odtąd Bóg Ojciec oddał pod opiekę św. Józefa całą rodzinę 
ludzką. Wciąż przez wstawiennictwo tego Bożego opiekuna 
chce ocalać i przeprowadzać w czasie głodu, ognia i wojny 

– w obliczu braku miłości, pożądliwości ciała, nienawiści.

Tajemnica V 
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA w ŚWIĄTYNI

Święty Józef z  Maryją wracali już trzy dni z  Jerozolimy 
do Nazaretu. Józef przeżywał dramat zagubienia Jezusa. 
Pragnął, by wszyscy byli razem. Postanowił zawrócić do 
miejsca, gdzie ostatnio widział swego przybranego Syna. 
Nie mylił się. Jezus był wciąż w tym samym miejscu, tylko 
on z Maryją zbyt szybko oddalili się podczas uroczystości. 
Święty Józefie, ojcze Świętej Rodziny, pomóż nam odnaleźć 
Syna Bożego i trwać przy Nim oraz nigdy Go nie zagubić. 
To właśnie podczas wspólnej modlitwy rodzinnej wszyscy 
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jesteśmy razem. Kiedy to było? Pomyślmy, bo wtedy był 
z nami Jezus.

CZĘŚĆ BOLESNA – RÓŻANIEC DLA WIĘKSZEJ CZCI 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Tajemnica I 
MODLITWA PANA JEZUSA w OGRÓJCU

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku 
swego na dworze (Iz 42,2).

Jezu, więźniu miłości ukryty w tabernakulum, przepraszam 
za brak czasu na modlitwę, że nie modlę się z Tobą do Ojca 
Niebieskiego. Nie jestem lepszy od trzech Apostołów, co nie 
mogli czuwać z Tobą nawet jednej godziny w Ogrójcu i posnęli. 
Nie jest wytłumaczeniem brak czasu. Przecież w tygodniu 
dajesz mi Boże 168 godzin. Powodem mojej nieobecności przy 
Tobie jest brak miłości. 

Mój Aniele Stróżu, pomóż mi chociaż raz w tygodniu być na 
godzinie adoracji przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. 

Tajemnica II 
BICZOWANIE PANA JEZUSA

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach 
jest nasze zdrowie (Iz 53,5).
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Codziennie rano kapłan zaczyna modlitwę od słów: „Panie, 
otwórz wargi moje, abym głosił Twoją chwałę” i kreśli na ustach 
znak krzyża. To wielka mądrość, by uchronić się przed niepo-
trzebnym słowem, aby zablokować to zło, które przez moje 
serce chce zaatakować drugiego człowieka osądem, przekleń-
stwem, cynizmem, głupotą, zazdrością, nieczystością. Panie, 
pobłogosław moje wargi, by nie były przyczyną biczowania 
niewinnego. 

Panie, chcę być przy Twoim Sercu, uczyć się od Ciebie mil-
czenia. Niech nasze zjednoczenie w Komunii świętej nigdy 
się nie kończy.

Tajemnica III 
CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył 
ust swoich (Iz 53,7).

Pycha, która często jest ukryta, jak nowotwór niszczy człowieka 
od środka. To choroba groźna, bo nie zdajemy sobie sprawy, 
że jest w nas. To ona najbardziej przyczynia się do śmierci du-
cha. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 
Pycha jest odpowiedzialna za koronowanie cierniem Jezusa 
Chrystusa, za niedopuszczenie Go, by panował nad nami. To 
pycha chce rządzić, lecz tego nie potrafi i powiększa tylko cier-
pienia innych, traktując ich jako gorszych i słabszych. 

Jezu Eucharystyczny, pomóż mi usunąć z mojej duszy pychę, 
tę największą przeszkodę w naszej przyjaźni. 
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Tajemnica IV 
DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał 
nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali […] (Iz 53,4).

Jezus, idąc Drogą Krzyżową, przechodzi chrzest krwi. To 
swego rodzaju wtajemniczenie w ludzką nieprawość, lecz 
On przyjmuje wszystkie grzechy ludzkie, by je przemienić 
w tryumf swego Miłosierdzia.

Panie, niech Twoja Krew i Woda obmyją mnie z nie-
prawości moich. Pozwól widzieć Twoje Bóstwo i adorować 
Ciebie z największą czcią. 

Tajemnica V 
ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego 
ludu został zbity na śmierć (Iz 53,8).

Jezu, dziękuję Ci za to Twoje ostatnie tchnienie. Wybacz, 
że mnie nie było przy Tobie wtedy, kiedy mnie najbardziej 
potrzebowałeś, lecz wierzę, że Twoje Tchnienie będzie no-
wym stworzeniem, nowym początkiem w historii mojego 
zbawienia.

Jezu Ukryty, przemieniaj mnie w Siebie. Daj siłę, bym po-
trafił w życiu spłacać dług miłości, jaki mam wobec Ciebie!
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CZĘŚĆ CHWALEBNA – RÓŻANIEC KU CZCI 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Tajemnica I 
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złama-
nych na duchu (Ps 34,19).

To ubodzy w  duchu pierwsi doświadczyli prawdy 
o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ci, którzy mie-
li w sobie pokorę i skruchę. Którzy czuwali i tęsknili za 
Jezusem. Ich wybrał Syn Boży. Nie patrzył na ich przeszłość, 
lecz na aktualną wiarę, nadzieję, miłość. Chociaż nie piszą 
o tym Ewangelie, możemy się domyślać, że Maryja była 
pierwszą osobą, do której przyszedł Zmartwychwstały. 

Tajemnica II 
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością […] (Ps 34,6).

Jezus przekazuje Apostołom błogosławieństwo. To nowy 
początek ich pracy misyjnej, aby uświęcali ludzi i ziemię 
Imieniem Bożym. Aby dzięki ich nauczaniu człowiek pod-
nosił głowę do góry i nie tylko myślał o chlebie powsze-
dnim, lecz i o tym, co jest pokarmem na życie wieczne. 
Maryja nieustannie wspiera tych, co głoszą królestwo 
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Boże, jest przecież Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, Królową 
Apostołów.

Tajemnica III 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej 
piersi ducha niezwyciężonego! (Ps 51,12)

Duch Święty przychodzi dopiero po oczyszczeniu serc 
Apostołów. Mają w pamięci wydarzenia Wielkiego Piątku, 
swoje tchórzostwo, brak wierności. w Wieczerniku czekają 
na nową szansę, na moc z nieba, która sprawi, że nigdy przed 
złem się już nie cofną, lecz je zwyciężą. To dzięki Duchowi 
Świętemu zawsze będą widzieć Jezusa, który jest przy tych, 
co wierzą w Niego. Maryja też była w Wieczerniku i to Ona 
swoją modlitwą przyspieszyła przyjście Pocieszyciela. 

Tajemnica IV 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym 
miejscu? (Ps 24,3)

Ta tajemnica mówi nam o zwycięstwie Maryi nad szatanem. 
Jej ludzka natura została zachowana od jakiegokolwiek ze-
psucia grzechem. Jej udział w walce Jezusa Chrystusa zwień-
cza pokonanie śmierci w chwili wstępowania na niebiosa. 
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Tylko Maryja jest godna, by stanąć w świętym miejscu przed 
Majestatem Trójcy Świętej. Im bliżej Niej będziemy, tym 
więcej otrzymamy łaski potrzebnej do zdobycia góry o na-
zwie doskonałość.

Tajemnica V 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

[…] miłuje ją Władca wszechrzeczy, bo jest wtajemni-
czona w wiedzę Boga […] (Mdr 8,3-4).

To Ona osiągnęła najwyższe szczyty cnót. Wylał się na Nią 
ocean Bożych łask. Jako Władczyni nieba i ziemi wypra-
sza nam zdrowie duszy i  ciała. Nie zapominajmy czcić 
naszą Królową, skoro sam Bóg Ją tak bardzo wywyższył. 
Umiłowanie Maryi jest wypełnianiem testamentu z krzyża, 
jest naszą radością i dziedzictwem. Ona jest przecież rów-
nież Stolicą Mądrości i uczy nas ofiarności, prostoty, pokory, 
bojaźni Bożej, milczenia, ufności, Miłosierdzia. Przyjmijmy 
Jej przestrogi i wskazania. 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

WSTĘP

Wchodząc w głębię rozmyślania nad tajemnicami światła, 
dostrzeżemy, że każda z nich odnosi się do konkretnego 
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sakramentu Kościoła. Pierwsza tajemnica – sakrament 
chrztu świętego, druga – sakrament małżeństwa, trzecia 

– sakramenty uzdrowienia i pokuty oraz namaszczenia cho-
rych, czwarta – sakrament bierzmowania, piąta – sakrament 
kapłaństwa i Eucharystia. w ten sposób w naszych rozważa-
niach różańcowych obejmujemy każdy sakrament Kościoła 
świętego. One stają się dla nas siedmioma światłami Boga 
Ojca, danymi nam przez Syna Bożego, aby oświetlać nasze 
życie. Przypominają nam o tym, że Bóg stał się człowie-
kiem, aby towarzyszyć naszemu istnieniu od poczęcia do 
naturalnej śmierci. 

Tajemnica I 
Chrzest Jezusa w Jordanie

Początkiem naszego życia duchowego jest sakrament 
chrztu świętego. Od niego wszystko się zaczęło. Zostaliśmy 
wszczepieni w krzew winny, jakim jest Jezus Chrystus, i sta-
liśmy się Jego latoroślami. Zaczęliśmy przyjmować pokarm 
Bożej łaski. w tym sakramencie Bóg uwolnił nas od grze-
chu – niewoli szatana, naprawił zniszczoną naturę ludzką, 
w której między sferą cielesną i duchową nastąpiła walka, 
zanurzył po trzykroć w swojej miłości, powołując do bycia 
prorokiem, kapłanem i królem. Rozpoczął się bieg wiary, 
nadziei, miłości, który wieńczy świętość.
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Tajemnica II 
Cud w Kanie Galilejskiej

Objawienie Bożej mocy Jezusa dokonało się w połączeniu 
z prośbą Maryi. Przemienia Syn Boży wodę w wino. Woda jest 
symbolem miłości ludzkiej, wino natomiast jest symbolem 
miłości nadprzyrodzonej. Wydarzenie to pozwala nam zrozu-
mieć, że tylko Jezus Chrystus potrafi sprawić, że miłość w sa-
kramencie małżeństwa się nie wyczerpie, że miłość mężczyzny 
i kobiety zostanie podniesiona do poziomu miłości Boskiej. 
Jest tylko jeden warunek. Zbawiciel wraz z Maryją i Kościołem 
świętym powinien być obecny w tym momencie życia, kiedy 
para narzeczonych ślubuje sobie miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską, i w każdym kolejnym dniu, kiedy dokonuje się re-
alizacja ich przysięgi. 

Tajemnica III 
Wezwanie do nawrócenia i głoszenie królestwa Bożego

Bardzo często zapominamy, że to właśnie każdy z nas ma przy-
wilej głoszenia ewangelii. Oglądamy się na innych, a przecież 
nie kto inny, ale Ty i ja mamy przekazać wiarę kolejnemu poko-
leniu. Nie musimy zastanawiać się nad słowami, bo z obfitości 
naszego życia wewnętrznego będą mówić nasze usta. Lecz 
najbardziej przekonywującymi katechezami powinno być do-
bre życie, tak jak to było w początkach chrześcijaństwa. Żyj tak, 
aby inni chcieli naśladować Chrystusa. Żyj tak, aby być wolnym 
od wpływu tego świata! Zawsze masz pomoc w sakramencie 
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pokuty, by z czystym sercem trwać przy Bogu, objawiając dzieła 
Jego potęgi. 

Tajemnica IV 
Przemienienie na górze Tabor

Przemienienie Jezusa na tej górze to moment objawienia Jego 
Bóstwa. Wyrażała to promieniująca większą bielą niż śnieg jego 
szata. Ogłaszał to majestatyczny głos Boga Ojca: To jest mój 
syn umiłowany. Podkreślał to obłok na szczycie góry, będący 
znakiem obecności Bożej. Wybrani apostołowie byli świadkami 
tego wydarzenia. Miało ono ich umocnić, gdy przyjdzie godzina 
ich odstępstwa i upokorzenia Zbawiciela. Przyjmujemy sakra-
ment bierzmowania dla przeobrażenia się w obrońcę Bóstwa 
Chrystusa i aby nie odstąpić od Niego w chwili próby. 

Tajemnica V 
Ustanowienie sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii

Warto sobie uświadomić, że nie ma zbawienia bez kapłanów. To 
oni są szafarzami Bożego Miłosierdzia i tego najwyższego do-
wodu miłości Bożej, jakim jest Msza Święta. Dzięki nim doko-
nuje się złożenie Najświętszej przebłagalnej Ofiary za grzechy 
nasze i całego świata. Bez tych dwóch sakramentów ludzkość 
już dawno pogrążyłaby się w chaosie, a ziemia stałaby się pie-
kłem. w największej pokorze przejęci najwyższymi aktami czci 
względem Boga dziękujmy za te sakramenty, uobecniające 
Jezusa Chrystusa w Kościele. 
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NABOŻEŃSTWO 
DROGI KRZYŻOWEJ
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STYCZEŃ

ks. Michał Dłutowski
KTO NIE TRZYMA SIĘ KRZYŻA, ODPADA

 

STACJA I

Jezus skazany jest na śmierć przez zdrajców, ludzi zakłama-
nych, mających na ustach rzekome dobro ludzi. Tak samo 
i dziś czynią sprawiedliwym. Ten nieuczciwy sąd trwa przez 
wszystkie pokolenia aż do skończenia świata. a jednak od 
momentu, gdy zabrzmiał wyrok Piłata nad Synem Bożym, 
odliczany jest czas do sądu ostatecznego. Wtedy okaże się, 
kto jest kim! Kto był z prawdy, a kto z kłamstwa, kto był umi-
łowanym uczniem, a kto Judaszem i kolaborantem. Wtedy 
przyjdzie upragniony sprawiedliwy Sędzia i odda każdemu 
według jego myśli i uczynków. 
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STACJA II

Jakże łatwo stchórzyć. Uciec od cierpienia i bólu. Jednak 
w obliczu trudu, jaki musimy ponieść w życiu oraz zagra-
żających nam prześladowań, mamy robić swoje tam, gdzie 
jesteśmy! Konsekwentnie realizować powołanie, jakim Bóg 
nas obdarzył, czy w kapłaństwie, czy w rodzinie. Nie traćmy 
czasu na życie tylko dla siebie, bo wcześniej czy później 
przyjdzie zniechęcenie, pojawią się pretensje, a na koniec 
zdrada. Ten, kto nie przyjmuje i nie trzyma się krzyża, od-
pada.

STACJA III

Upadek współczesnego człowieka jest bardzo często perfid-
nie zaplanowany. Ci, którzy są nieprzyjaciółmi Boga, wciąż 
obmyślają zasadzkę na ubogiego, aby go pochwycić w swe 
sieci, uczynić z niego niewolnika. Jakże mocno dziś trzeba 
panować nad swoimi zmysłami, jakże gorliwie należy pra-
gnąć czci dla Boga, aby wznieść się ponad to, co jest pokusą 
do grzechu i zachować swą godność.

STACJA IV

Choćby wszyscy zawiedli, uciekli, zostawili samego Jezusa, 
Ona będzie przy Nim. a jest to również zapowiedź, że Maryja 
jak przy Synu Bożym będzie przy tobie w najgorszych chwi-
lach, ciemnościach i rozpaczy, aby uratować każdego z tych, 
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który został Jej oddany na chrzcie świętym. Tylko szanujmy 
Świętą Bożą Rodzicielkę, nie zasmucajmy Jej Serca, bo już aż 
nadto się wycierpiała, widząc, jak jej dzieci podpuszczone 
przez złego nawzajem się krzywdzą.

STACJA V

Jezus Chrystus doświadczał ogromnej niewdzięczności przy 
tej stacji. Podczas chwil Jego uznania przez ludzi, każdy 
chciał, by dla Niego uczynił cud. Cisnęli się do Mesjasza 
tłumnie. Pomagał jakże hojnie wszystkim, których spo-
tkał. Natomiast teraz, kiedy sam jest cierpiący i potrzebuje 
odrobiny współczucia, nikt nie ofiarowuje mu swej pomocy. 
Obecnie większość ludzi chce brać, lecz nic nie daje z siebie. 
Ten problem dotyka rodzin, ale też i wspólnot kościelnych. 
Chociaż aktualnie wiele się mówi o miłosierdziu, to ogarnia 
nas coraz bardziej znieczulica społeczna. Lodowata obo-
jętność na sytuację drugiego człowieka jest powszechna. 
Bardzo często ludzie wolą być tłumem, a nie bohaterem. 
Wolą przyjąć postawę bierną niż aktywną zaradzająca złu 
i niesprawiedliwości. 

STACJA VI

Znalazła się jednak Ona – Weronika. Nie był jej obojętny los 
Jezusa. To, co doświadczał i w jakiej był sytuacji, przeżywała 
w swej duszy. Potrafiła przewidzieć, że potrzebuje wody 
i chociaż odrobiny szacunku. Adoracja, Adoracja, Adoracja 
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Oblicza Jezusa to lekarstwo na wszelkie obrazy zła i ob-
licza Bestii, które niszczą każdego, kto na nie patrzy. Jeśli 
znajdujesz czas na kontemplację oblicza Jezusa w świętych 
ikonach, Słowie Bożym, Najświętszym Sakramencie, je-
steś świętą Weroniką dającą wytchnienie bolesnemu Sercu 
Jezusa. Zachowasz czystość duszy i przyjaźń do Boga nawet 
wtedy, gdy inni odstąpią od Niego.

STACJA VII

Jezus upada pod nadmiarem troski o  zbawienia ludzi. 
Powinniśmy Syna Bożego w  tym naśladować, usłyszeć 
Jego wołanie: „Ratuj swoją duszę!”. Jednak dziś brak ludzi 
głębokiej wiary, którzy na doczesność patrzą z perspekty-
wy wieczności i odpowiedzialności za zbawienie własnej 
duszy i swoich bliskich. Mnożą się dziś upadki, bo ludzie 
nie wiedzą, czym jest Miłosierdzie Boże. Ono nigdy nie jest 
lekceważeniem grzechu. Przecież uczynkiem miłosierdzia 
jest upomnienie grzeszącego. Nawet jeśliby ktoś miał się 
obrazić, nawet jeślibyś poniósł srogie konsekwencje, upo-
mnij brata swego. Bo inaczej wina za zło przez niego po-
pełnione spadnie na ciebie. a ty będziesz miał współudział 
w jego grzechach i wcześniej czy później sam upadniesz.

STACJA VIII

Kobiety płaczą nad Jezusem. Lecz On nie chce takich łez, 
bo one nie wynikają ze skruchy i żalu za grzechy. Dlatego 
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przypomina im ich dzieci. Próbuje przez to im powiedzieć, 
że wcale nie wiedzą, co czynią i w jak żałosnej są sytuacji. 
Uśmiercone są za życia przez zdrady małżeńskie, lenistwo 
duchowe, pokładanie nadziei tylko w tym co materialne.

STACJA IX

Jezus upada po raz trzeci i to jest już konanie. Dłużej pozo-
staje na ziemi niż idzie. Jezus w tej sytuacji wynagradza za 
najgorsze grzechy, a są nimi świętokradztwa. Doprowadza 
do nich duch zły, wszczepiający w ludzi cynizm, pogardę 
do tego, co święte i Boże. Niestety świętokradztwa mają 
miejsce dzisiaj na szeroką skalę. Chronione są przez prawo 
do wolności wyrażania własnych poglądów. Chronione są 
przez konstytucje i inne akty prawne. Masowo na różnego 
rodzaju przedstawieniach teatralnych, filmach dokonuje 
się rytualnych profanacji symboli naszej wiary: łamie się 
je, opluwa, znieważa wulgarnie… Publiczne znieważanie 
Chrystusa w Jego wizerunkach i symbolach jest objawie-
niem się piekła na ziemi.

STACJA X

Jezus Chrystus obnażony z szat jest kolumną nowej Świątyni 
Jerozolimskiej. Filarem Kościoła Świętego, który podejmie 
misje głoszenia Ewangelii na całym świecie. Syn Boży nie dał 
się złamać, pozostał nienaruszony, ponieważ nie wyszedł 
ze swego wnętrza. Wciąż był tam z Ojcem i cierpiał, aby 
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pozyskać wszystkich, którzy stracili swoją godność. Milczał 
i trwał w misji zbawiania człowieka jako baranek na rzeź 
prowadzony.

STACJA XI

Przybicie Jezusa do krzyża było otworzeniem bramy do raju. 
Od tej chwili mamy przystęp do Ojca Niebieskiego przez 
Krzyż Chrystusa. Jezus mówił o sobie: „Ja jestem bramą 
owiec”, dlatego że jest Bogiem-Człowiekiem i łączy w sobie 
ziemię z niebem, świat materialny i duchowy. Przejście do 
obfitych pastwisk życia jest w pełni możliwe tylko przez 
krzyż Odkupiciela. To ukryte dla świata przejście jest obja-
wione tym, którzy narodzili się z wody i ducha.

STACJA XII

Na krzyżu dokonał się sąd nad światem. Lewa dłoń Jezusa 
odrzuca tych, którzy wybrali potępienie. Prawa dłoń i skło-
nienie Głowy Jezusa w prawo mówią nam: „Pójdźcie do Ojca 
Mojego wszyscy błogosławieni”. Smukła sylwetka Jezusa 
i rozłożone ręce przypominają kielich. Krew Odkupiciela 
została wylana co do kropli na ołtarzu krzyża. „Dokonało się”.

STACJA XIII 

Śmierć Jezusa uruchamia realizację testamentu z krzyża: 
„Oto syn Twój. Oto matka Twoja”. Przedziwne, że właśnie 
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ta godzina staje się godziną Miłosierdzia Bożego. z niej 
nie powracamy sami, lecz z Maryją. Ona jest przedłuże-
niem obecności Chrystusa w naszych oczyszczeniach ducha 
i trwodze. Pewnością, że nie zapomnimy, co uczynił dla nas 
Syn Boży, i że tworzyć będziemy nową rodzinę ludzi Bożych, 
żyjących prawdziwą wiarą, nadzieją miłością.

STACJA XIV

Emocje opadły, ludzie zorientowali się, że ulegli manipulacji. 
Dlatego sam pogrzeb miał zupełnie inny charakter niż to, 
co działo się na drodze krzyżowej. Pojawili się wyznawcy 
Chrystusa. Swą obecnością przy Nim dawali znak, że już 
się nie boją prześladowców. Nie można było przeoczyć tej 
chwili. Przypomina to wydarzenie procesja w Wielki Piątek 
z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego. Jakże 
dziwną tęsknotą i sacrum są namaszczone słowa śpiewanej 
wtedy pieśni: „Odszedł Pasterz od nas”. One przedłużają 
nasz żal po stracie tak wielkiej osoby, która oddała życie 
z miłości do nas.

 Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej, 
Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej.
Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. 
O Jezu, dzięki Ci, za Twej męki trud.
 Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, 
ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.
Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. 
O Jezu, dzięki Ci, za Twej męki trud.
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Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła, 
Sam już w więzach leży, opadły Mu skrzydła.
Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. 
O Jezu, dzięki Ci, za Twej męki trud.
 Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył, 
zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił.
Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. 
O Jezu, dzięki Ci, za Twej męki trud.
Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa Swego, 
i ujarzmił pychę wroga piekielnego.
Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. 
O Jezu, dzięki Ci, za Twej męki trud.
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LUTY

ks. Michał Dłutowski
DROGA KRZYŻOWA – BOŻE 
MIŁOSIERDZIE ZWYCIĘŻY

Rozważania Drogi Krzyżowej z XV Pieszej Pielgrzymki 
z Jasnej Góry do sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie–Łagiewnikach

STACJA I: PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Prawdę o Bożym Miłosierdziu można skazać na śmierć, 
tak jak Jezusa Chrystusa, jeśli się ją zafałszuje. Bożego 
Miłosierdzia, o którym nam przypomniała św. Faustyna, 
nie można mylić z bezkarnością i zuchwałością. Miłosierdzie 
Jezusa to cena naszego zbawienia – ofiara przebłagalna 
za nasze grzechy, składana na ołtarzach, by wynagrodzić 
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sprawiedliwości Bożej. Tymczasem dziś wyrażeniem Boże 
Miłosierdzie uniewinnia się tak łatwo ludzką słabość, w ten 
sposób gardzi się tym, co Odkupiciel uczynił dla nas na 
krzyżu. Fałszywe rozumienie Bożego Miłosierdzia pracuje 
na konto piekła, bo ludzie odwlekają nawrócenie na póź-
niej i nie przyjmują sakramentów świętych. Ludzie, którzy 
myślą, że Bóg jest tak miłosierny i wszystko wybaczy, bez 
potrzeby spowiedzi oraz zmiany życia i zadośćuczynienia 
za popełnione zło, są w wielkim błędzie. Nie widzą bliskości 
niebezpieczeństwa śmierci wiecznej!

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA II: PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Boże Miłosierdzie, w teologii moralności, za św. Tomaszem 
z Akwinu, możemy uznać za uzupełnianie braków dobra. 
Ono bierze odpowiedzialność za nas i chce wciąż przywra-
cać, utraconą przez grzech, godność Dziecka Bożego. Po to 
właśnie Jezus Chrystus bierze krzyż, by odzyskać to, z cze-
go okradł nas zły duch. Boże Miłosierdzie jest więc dyna-
miczne, ma w sobie empatię, jedność z tymi najbardziej 
potrzebującymi. Zawsze jest aktywne i wychodzi do nas. 
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Możemy powiedzieć, że Boże Miłosierdzie to żywy Chrystus, 
jak Ojciec biegnący do dziecka, aby uratować je przed nie-
bezpieczeństwem i wziąć je na ręce, by było bezpieczne.

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA III: PAN JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA 
POD KRZYŻEM

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Miłosierdzie po łacinie oznacza „misericordia” – „miser” to 
ubogi, „cordia” to serce – mieć serce dla ubogiego. Jezus jest 
Tym, Który najbardziej pomaga człowiekowi, dając jemu 
dosłownie Swe Serce. Nikt bardziej, nikt mocniej nami się 
nie przejmuje jak On. Dlatego Jezus Chrystus jest obecny 
wśród tych najuboższych, znieważanych. Utożsamia się 
z ludzkim cierpieniem, upadając pod jego ciężarem, aby 
pomóc tym, którzy już nie dają sobie rady. On chce zanu-
rzyć się w bólu człowieka. Dlatego mówi: „Bo byłem głodny 
[…] Bo byłem spragniony […] Bo byłem przybyszem […] Bo 
byłem chory […] Bo byłem w więzieniu […]”. Jezus mówi: 

„Ja z Tymi wszystkimi ludźmi Byłem, Jestem!”. Przez taką 
postawę Odkupiciel zobowiązuje nas, Jego uczniów, do jed-
ności z potrzebującymi naszej pomocy. Przyjdzie też czas, 
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że będzie nas rozliczał z miłosierdzia wobec bliźnich. Na 
sądzie Bożym spyta: „Dlaczego Mi nie pomogłeś? Dlaczego 
nie przyszedłeś do Mnie?”. Spytamy: „Kiedy, gdzie Panie?”. 
a On odpowie: „Bo byłem głodny […] Bo byłem spragniony 
[…] Bo byłem przybyszem […] Bo byłem chory […] Bo byłem 
w więzieniu […]” (por. Mt 25,31-46).

Jezus teraz jest z nami, podczas tej drogi. Mokniemy 
na tym deszczu, a oto deszcz nas wyzwala z naszych lęków, 
z naszych ograniczeń. Zmiękcza nasze serce. Łatwiej jest wy-
brać ciepłe i wygodne życie, siedzieć sobie w miłym miejscu, 
niezagrożonym. a my idziemy przez polską ziemię pośród 
piorunów, które słyszymy. Są one przestrogą, byśmy nie 
popadali w grzech, przez obojętność na dobro braci i sióstr, 
przez lekceważenie dobra wiecznego.

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Boże w  Trójcy Jedyny, dziękuję Ci, że spotkałem dzisiaj 
na Jasnej Górze moją Matkę – Maryję. To Ona jest Matką 
Miłosierdzia, to Ona jest Wszechpośredniczką łask. Bracia 
i siostry, każda łaska jest udzielana nam przez Maryję, bo 
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Ona jest Matką Boga, Jezusa Chrystusa. On nas odkupił dla-
tego, że narodził się z Maryi. Tak więc każda łaska miłosier-
dzia jest dana przez Bożą Rodzicielkę. Maryjo, zapomniałem 
o tym, że po spowiedzi również powinienem Tobie dzię-
kować, że w misterium mojego zmartwychwstania masz 
szczególne miejsce. Maryjo, nie opuszczaj nas. Bądź z nami, 
nie patrz na nasze grzechy, okaż nam miłosierdzie! Wiemy, 
że wielkie są nasze grzechy, że Twoje Serce już tego znieść 
nie może. Powiedziałaś o tym w Fatimie Sł. Bożej Łucji, ale 
wierzymy, że i tym razem przebłagasz Boga. Jezu, zmiłuj się 
nade mną grzesznikiem. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl 
się nade mną grzesznym, pomóż mi, abym był dobrym 
dzieckiem Twoim. Abym się nigdy nie zaparł wiary świętej 
i Ojczyzny naszej oraz nie zwątpił w Twoją opiekę. Matko 
Miłosierdzia, módl się za nami.

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

STACJA V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ 
KRZYŻ CHRYSTUSA

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
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Dziś wielu mówi o Bożym Miłosierdziu, ale jakże mało 
jest wciąż uczynków miłosierdzia. Mamy uczynki miło-
sierdzia wobec duszy i ciała, to jest właśnie nasza Brama 
Miłosierdzia, przez którą przechodzimy za życia doczesnego, 
by odziedziczyć królestwo. Dlatego, Kochani, pamiętajmy, 
że każdy uczynek miłosierdzia ma odniesienie do naszej 
wieczności. To jest nasza przepustka, to jest nasz bilet do 
Nieba. Znamy pieśń „Niech Aniołowie zawiodą Cię do Raju”. 
Aniołowie znają dokładnie liczbę naszych uczynków mi-
łosierdzia i liczbę ich zaniedbania. Jeżeli Bóg przebacza 
nam w konfesjonale, również i my powinniśmy przebaczać 
naszym winowajcom. Tymczasem w naszych rodzinach 
jak wiele jest grzechu, braku przebaczenia, zachowywania 
urazy, wypominania sobie krzywd. Lękaj się duszo, która nie 
czynisz miłosierdzia, kiedy staniesz przed Bogiem, sama 
ściągniesz na siebie sprawiedliwy wyrok. Pomagaj, tak jak 
Szymon z Cyreny, dźwigaj Krzyż Chrystusa! Naprawdę mo-
żesz to uczynić. Zdąż zobaczyć konieczność miłosierdzia 
w swoim życiu, zanim stracisz to, co masz lub wydawało 
się tobie, że posiadasz! Szymon pomógł Jezusowi, chociaż 
był przymuszony i w ten sposób stał się Jego przyjacielem, 
i uzyskał błogosławieństwo dla swojej rodziny – synów 
Aleksandra i Rufusa. 

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
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STACJA VI: ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA OBLICZE 
CHRYSTUSA

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Święta Weronika jako jedyna z odwagą przybiegła do 

Jezusa Chrystusa. Przedarła się przez dziki tłum ludzi, nie 
zważając na obelgi. Nie ulękła się surowych twarzy rzym-
skich żołnierzy. w końcu podała Synowi Bożemu chustę do 
otarcia twarzy. Ta mężna kobieta za swą dobroć otrzymała 
bezcenny dar. Jezus ofiarował jej Swoje święte Oblicze, które 
w cudowny sposób odbiło się na chuście, tworząc obraz 
niestworzony ludzką ręką. Ten święty wizerunek zawie-
rał w sobie moc uzdrowienia. Istnieje apokryf głoszący, iż 
Weronika dzięki tej chuście uzdrowiła cesarza Tyberiusza, 
cierpiącego na śmiertelne schorzenie, z którego lekarze 
nie byli w stanie go wyleczyć. Tą mocą uzdrowienia świę-
tego oblicza jest Miłość, w którą uwierzyła św. Weronika. 
Dokąd, bracie i siostro, będziesz wątpić i zastanawiać się, 
trwając bezczynnie w miejscu. Uwierz, BÓG CIEBIE KOCHA! 
Pobiegnij za tą miłością, jak św. Weronika. 

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
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STACJA VII: DRUGI UPADEK PANA JEZUSA POD 
KRZYŻEM

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Pan Jezus, upadając pod krzyżem, chce wejść w rzeczy-

wistość ludzkich dramatów, chce objąć Ziemię, chce objąć 
każdego człowieka, powiedzieć mu: „Nie jesteś sam! Ja 
jestem z Tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świa-
ta” (por. Mt 28,20). Panie Jezu, zawierzamy Ci te sytuacje 
bez wyjścia, czyli samotność ludzką, skłócone rodziny, te 
dramaty, których doświadczamy, na jakie patrzymy. Na tej 
pielgrzymce prosimy Cię o łaskę pogodzenia małżonków. 
Zobaczcie, przecież przed Bogiem, przed Kościołem, przed 
wspólnotą, przed własną rodziną przyrzekali sobie miłość, 
wierność, uczciwość małżeńską. i co się stało, że po kilku 
tygodniach, po kilku miesiącach już nie chcą na siebie pa-
trzeć, już nie chcą siebie widzieć, już nie chcą ze sobą być? 
Ta główna przeszkoda, którą Pan Bóg pokonuje przez drugi 
upadek, to ludzki grzech – właśnie on jest przyczyną rozła-
mów, dramatów, cierpień. Grzech ludzkiej pychy, zarozu-
miałości, braku poświęcenia i wygodnictwa – to jest główna 
przyczyna naszej krzywdy, naszych cierpień w rodzinach.

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
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STACJA VIII: PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE 
KOBIETY

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
Miłosierdzie Boże wychodzi naprzeciw kobietom. 

Zobaczcie, kobieta w dzisiejszym świecie często jest zagu-
biona, odeszła od powołania do bycia matką, do bycia żoną, 
odeszła od swojej kobiecości, staje do rywalizacji z mężczy-
zną i wcale w tym nie jest szczęśliwa. „Kobieta wyzwolona”, 
która troszczy się o sprawy tego świata, zapomina o życiu 
wewnętrznym, goni za przyjemnością i nie może się nasycić. 
Panie Jezu, Ty ze Swoim Miłosierdziem wychodzisz również 
do tych kobiet zagubionych, które z pozoru, z zewnątrz wy-
dają się zadbane, szczęśliwe, są „kobietami sukcesu”, ale 
ich serce staje się miejscem pustki. Panie Jezu, prosimy 
Cię w tej tajemnicy, za nimi. Niech wracają do swojego 
niezastąpionego powołania bycia żoną i matką. Niech od-
zyskają urok wewnętrzny, życie pełne cnót i podobieństwo 
do Maryi. Panie Jezu, szczególnie zawierzamy Tobie kobiety, 
które w jakimś sensie podejmują męczeństwo, trud walki 
ze zdradą swojego męża, z samotnością, z niewdzięcznością 
dzieci. Modlimy się za nie, aby były wierne wobec Ciebie oraz 
własnej rodziny i nigdy nie zeszły na drogę niewierności 
małżeńskiej. 

Panie Jezu, ofiarowujemy Ci wszystkie łzy tych kobiet, 
ich cierpienia, ale jednocześnie też prosimy, aby zrozumiały, 
że tylko Ty Jesteś Jedynym ich Pocieszycielem, że tylko Ty 
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Jesteś w stanie je zrozumieć, że tylko Ty Jesteś w stanie je 
wyzwolić z mocy zła, że tylko Ty Jesteś w stanie przywrócić 
ich życiu sens, głęboki, nadprzyrodzony, kiedy będą musiały 
rozstać się z dziećmi idącymi w dorosłe życie, żegnającymi 
rodzinny dom. 

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

STACJA IX: PAN JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD 
KRZYŻEM

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
Chociaż diabeł krzyczy: „To już koniec! Skończ ze sobą!”, 

to Jezus Chrystus upadający po raz trzeci pod krzyżem wal-
czy o Ciebie, byś nie uległ pokusie rozpaczy. On w swoim 
wielkim miłosierdziu z każdej beznadziejnej sytuacji daje 
drogę wyjścia. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Potrafi 
nas wydostać z najgorszego położenia, lecz musisz się moc-
no chwycić rękoma wiary i miłości. Jeśli to uczynisz w sercu, 
odzyskasz nadzieję. a jeśli ją zyskasz, wszystko możesz od-
budować, co zniszczyłeś wcześniej. 

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.



214

 STACJA X: PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 

Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
Panie Jezu, znowu stajesz przede mną. Tym razem już 

jesteś całkowicie ogołocony. Nawet nie masz swojej tuniki. 
Jeszcze żyjesz, ale żołnierze już rzucili losy o Twoją szatę. 
Jeszcze żyjesz, a oni już do cna chcą Cię wykorzystać. To 
jest sytuacja, jakiej doświadczają rodzice, którzy żyją, ale 
widzą niezgodę swych dzieci, jak walczą o ich majątek, o ich 
dziedzictwo, nie troszcząc się ani o matkę, ani o ojca, ale 
o te dobra materialne, których i tak nie przejedzą, którymi 
i tak się nie nasycą. To zatrważający brak miłosierdzia dla 
tych, co przekazali im życie. Panie Jezu Chryste ogołocony, 
w tej dziesiątej stacji proszę Cię, byś oczyścił moje intencje, 
moje przywiązania, abym już w końcu liczył tylko na Ciebie, 
nie liczył na człowieka, nie liczył nawet na najbliższą osobę 
z rodziny, nie liczył na dobra materialne, ale liczył tylko na 
Ciebie, bo Ty mnie nigdy nie zawiedziesz. Nigdy mnie nie 
rozczarujesz, a ja potrzebuję Twojej siły, by wciąż przeba-
czać. Moje serce już nie zniesie kolejnych rozczarowań.

Pomyśl człowieku, każde dobro, które posiadasz, jest da-
rem Bożego Miłosierdzia. „Co masz, czego byś nie otrzymał 
od Boga?” – mówi św. Paweł. Nie jesteśmy więc właściciela-
mi, lecz dzierżawcami w Imieniu Boga. Jeśli o tym zapomni-
my, będziemy podobni do żołnierzy, którzy przywłaszczyli 
sobie szatę Jezusa Chrystusa. 

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
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W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

STACJA XI: PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA
K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 

Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Dla mnie Boże Miłosierdzie, drogi pielgrzymie, jest rów-

noznaczne z męczeństwem Syna Bożego. Nie jest łatwo 
na przykład wybaczyć i nie wracać do zła. Dlatego Boże 
Miłosierdzie wypływa z ran Chrystusowych, jest święte wiel-
kością cierpienia, jakie Jezus Chrystus za Ciebie i za mnie 
podjął na Krzyżu. „Boże Miłosierdzie”, nie możemy jednak 
tych słów tak łatwo wypowiadać, musimy wciąż pamiętać, 
co kryje się za nimi. Otóż, za tymi słowami jest Krew i Woda. 
Krew, która jest pokarmem duszy, i Woda, która ją oczyszcza. 
Panie Jezu Miłosierny, kocham Ciebie za Twoje męczeństwo 
i od Pierwszej Komunii Świętej mam wobec Ciebie dług. Od 
tego momentu, kiedy po raz pierwszy przyjąłem Komunię 
Świętą, już nie należę do siebie, lecz do Ciebie, bo przyjąłem 
Twoją Najświętszą Ofiarę i Ty czekasz, bym również i ja stał 
się ofiarą miłosierdzia. 

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
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STACJA XII: PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 

Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
Konanie i  śmierć Jezusa Chrystusa dokonuje się co-

dziennie na Mszy Świętej. Ona jest najwyższym misterium 
Bożego Miłosierdzia. Panie Jezu, prosimy Ciebie w naszym 
zgromadzeniu pielgrzymim, aby każdy z nas jak najpełniej, 
jak najgorliwiej, z największą pobożnością uczestniczył 
we Mszy Świętej. Bo to jest moment nowego stworzenia. 
Chwila, której nie można przegapić, trwając w rozprosze-
niach. Wołamy do Boga Ojca! Spraw, Święty Boże, byśmy 
wydali godne owoce tej Najświętszej Ofiary, w której tak 
często uczestniczymy. Spraw, Święty Mocny, byśmy przyjęli 
Ducha Twego Syna. Spraw, Święty Mocny, byśmy nie bali się 
cierpieć dla sprawiedliwości! 

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

STACJA XIII: PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA W RA-
MIONA MATKI

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 
Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
Matka Boża Bolesna ogarnia Ciało swego Syna, jak-

by chciała Go znów przyjąć do swego łona, jakby chciała 
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go ukryć przez ludzkim pohańbieniem. Pojęcie Bożego 
Miłosierdzia łączy się z  hebrajskim słowem „rahămim” 
i oznacza łono kobiety. To znaczenie ukazuje nam, że każ-
dy człowiek jest objęty przez Boga Jego Miłosierdziem, od 
momentu poczęcia, w trakcie życia, aż po śmierć, moment 
śmierci. Jesteśmy ogarnięci Bożym Miłosierdziem i powin-
niśmy na nie się otworzyć, pozwolić jemu działać. Ono czeka 
tylko na naszą zgodę. Wystarczy z naszej strony tak niewiele. 
Czytamy w Dzienniczku św. Siostry Faustyny słowa Jezusa: 

„Pozwól mojemu miłosierdziu działać w tobie, w twej bied-
nej duszy; pozwól, niech wejdą do duszy promienie łaski, 
one wprowadzą światło, ciepło i życie” (Dz. 1486). Powiedz 
z serca słowa: „Jezu, ufam Tobie”, a Boże Miłosierdzie zacznie 
przemieniać twoje wnętrze. w tej chwili zawierzmy tych, 
którzy się boją przybliżyć do Bożego Miłosierdzia, którzy 
żyją w kłamstwie, którzy myślą, że Bóg jest okrutny, którzy 
oskarżają Boga za wszystko. To jest perfidna przewrotność 
diabła, który doprowadza nas do cierpienia, do grzechu, 
a jednocześnie jeszcze oskarża za to Pana Boga. Bóg jest 
niewinny. w tej chwili zawierzmy tych, którzy boją się po-
wrócić do sakramentu spowiedzi, ponieważ są oszukani 
przez złego, myślą, że mogą powrócić wtedy, kiedy się po-
prawią, kiedy będą lepsi. Nie chcą przyjść i znowu wyznawać 
tych samych grzechów. Módlmy się za tych, którzy mają 
problemy z sakramentem spowiedzi, za tych którzy na-
prawdę gdzieś bardzo się zagubili w życiu, aby zdecydowali 
powrócić. Pomyślmy przez chwilę o nich. Wierzymy, że ten 
powrót dokona się dzięki Maryi. Dlatego wołamy do Ciebie:
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Witaj Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje 

na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym 

wygnaniu nam okaż.
O łaskawa,
O litościwa
O słodka Panno Maryjo. Amen. 
W Miłosierdziu Bożym są wszystkie nasze rany, które 

zostają uzdrowione.
K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

STACJA XIV: PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU
K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy 

Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
Jezus złożony do grobu uwalnia nas z lęku przed śmier-

cią. Chyba głównym problemem współczesnego człowieka 
jest lęk, lęk wszelkiego rodzaju. Jest też lęk przed życiem, 
jeden z większych lęków młodego pokolenia. Wiadomo, 
że kiedy mężczyzna i kobieta współżyją ze sobą, to mogą 
się spodziewać potomstwa, a oni boją się dziecka, boją się 
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o wszystko! Bo żyją w grzechu, bez sakramentu małżeństwa, 
bez odpowiedzialności za siebie, bez wiekuistego przymie-
rza z Bogiem. Lęk wynika też z niepewnej sytuacji socjalnej. 
Jakie są dziś wielkie skrajności. Ludzie pracują po 24 godziny, 
a inni są bezrobotni. Dziś w ogóle nie liczy się człowiek, liczy 
się zysk, chociaż przed kamerami każdy zapewnia, że pra-
gnie jego dobra. Osoby, które zaciągnęły kredyty w bankach, 
stały się niewolnikami na wiele lat, aż do ostatniej spłaty 
raty długu. w tych różnych sytuacjach ludzkiego lęku po-
zostaje nam ta jedna deska ratunku, ta jedna złota zasada, 
której mamy się trzymać. To bezgraniczne zaufanie Bożemu 
Miłosierdziu. Jeśli to zrobisz, wtedy pokonasz lęk przed 
utratą pracy, pokonasz lęk przed doświadczeniem jakiejś 
zdrady w rodzinie, pokonasz lęk przed śmiercią i życiem, po-
konasz wszelkie zagrożenia, będziesz człowiekiem wolnym, 
zdrowym, silnym, pełnym energii. Bóg będzie współdziałał 
z Tobą i poznasz Jego Wszechmoc. Jeżeli nie będziesz ufał 
bezgranicznie Miłosierdziu Bożemu, to bardzo szybko może 
ogarnąć Cię zniechęcenie i wycofywanie się z tego życia. 
Boże Miłosierdzie to wolność od lęku, to nasze zwycięstwo! 

K.: Któryś za nas cierpiał rany…
W.: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
K.: i Ty, któraś współcierpiała…
W.: Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus, Chrystus 

władcą nam! x3
By uzyskać odpust zupełny… 
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MARZEC

s. Irena Radzymińska IMB
DROGA KRZYŻOWA – CIERPIENIA 
FIZYCZNE JEZUSA 1

STACJA I: PAN JEZUS MIŁOSIERNY SKAZANY NA 
ŚMIERĆ

Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za zgodę na cierpienie. 
Wiedziałeś, co Cię czeka, ale miłość do mnie, do wszystkich 
ludzi była większa niż strach przed torturami. w chwili ciszy 
dziękuję Ci, Jezu.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA II: PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE 
RAMIONA

Jezu Miłosierny wyciągasz ręce do krzyża i bierzesz go na 
swoje obolałe ramiona. Kocham Cię, Jezu, i podziwiam, że 
ciągle wierzysz człowiekowi, wierzysz mi, że trud Twojej 
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Bolesnej Męki wykorzystam, że nie pójdzie na marne, za-
owocuje w przemianie mego życia.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA III: PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA

Jezu Miłosierny upadasz pod ciężkim krzyżem. Całe Twoje 
obolałe ciało doznaje strasznego wstrząsu. Przecież już 
wcześniej przed Drogą Krzyżową całą noc doznawałeś 
katuszy niepojętych. a teraz jeszcze ta droga na Golgotę… 
w swoim sercu pragnę teraz uczcić Twoje rany powstałe 
przy tym upadku… (chwila ciszy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Matka Bolesna idzie razem z nami za Jezusem niosącym 
krzyż. Matko, czy chcesz nam coś powiedzieć? Idziesz taka 
zamyślona i skupiona… „Dzieci moje, rozważajcie jak naj-
częściej Mękę Mojego Syna, ona jest źródłem Miłosierdzia 
Bożego. Uczcijcie Jego rany”.

Prosimy Cię, Matko, ucz nas wczuwać się w cierpienia 
Twojego Syna, ucz nas kochać Pana Jezusa całym sercem.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.
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STACJA V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ 
KRZYŻ

Jezu Miłosierny dziękuję Ci za to, że i ja jestem Szymonem 
na Twojej drodze krzyżowej. Przecież nie raz już udało mi się 
pomóc Tobie w drugim człowieku. Jednak proszę Cię gorąco, 
pomóż mi coraz częściej pamiętać, że pomagając bliźniemu, 
pomagam Tobie samemu. Niech moja intencja będzie coraz 
czystsza, a przez to jeszcze milsza Tobie. 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA VI: ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ 
PANU JEZUSOWI

Kochany Jezu, oto Weronika dostrzegła Twoją twarz peł-
ną wdzięku, ale jakże zeszpeconą. Spod korony cierniowej 
spływa krew i zalewa Ci oczy, z czoła pot. Jest przecież tak 
gorąco. a jeszcze ten kurz i wyczerpanie całego organizmu. 
Swoją krótką, ale płynącą z głębi serca modlitwą chcę Ci 
ulżyć w cierpieniu… w chwili ciszy pragnę teraz wypowie-
dzieć Ci swoją miłość.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.
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STACJA VII: PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD 
KRZYŻEM

Jezu Miłosierny idziesz resztkami sił. Nie możesz się na 
chwilę położyć ani usiąść, nie możesz odpocząć. Nic dziwne-
go, że ciężarem całego ciała upadasz. Co za ból, odnawiają 
się Twoje rany, kolana obtarte, płynie krew. Nikt w tej chwili 
nie oparzył Twych ran. Jezu, pragnę ucałować je i adorować 
w swoim sercu.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA VIII: PAN JEZUS POCIESZA NIEWIASTY

Przestrzegasz płaczące niewiasty. Podziwiam Cię, Jezu, że 
masz jeszcze siłę zajmować się ich sprawami. w takim razie 
i ja podejdę jak one do Ciebie, i wsłucham się w to, co i mi 
chcesz powiedzieć… (chwila ciszy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA IX: PAN JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD 
KRZYŻEM

Obolała każda część Twojego ciała… Idziesz boso, pali słońce, 
opływasz we krwi, a jeszcze i droga coraz bardziej stroma… 
dlatego chwiejesz się i po raz trzeci upadasz. Dziękuje Ci 
za ten ból i cierpienie. Jestem przy Tobie, Jezu. Może moja 
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obecność przy Tobie w tej chwili sprawi, że się podniesiesz 
i dojdziesz na górę…

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA X: PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Idę dalej za Tobą, Jezu. Idziemy razem. Właściwie zawsze 
idziemy razem, bo i mnie raz po raz dotykają różne cierpie-
nia na tej ziemi. Chcę iść z Tobą przez całe moje życie, chcę 
to czynić świadomie, aż i ja dojdę na górę Kalwarię, i razem 
z Tobą oddam ducha w ręce Ojca Miłosiernego.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA XI: PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Jestem tu, Jezu, dla Ciebie, aby przyjrzeć się Twoim cierpie-
niom, aby wysławiać Twoją dobroć, Twoje Miłosierdzie, ale 
gdy patrzę na żołnierzy, którzy bez żadnych środków znie-
czulających wbijają gwoździe w Twoje ciało, to zamieram, 
patrzę i milczę… (chwila ciszy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA XII: PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Jezu, wiem, że Ci ciężko. Tego nie wypowie i nie odczuje 
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nikt, tak jak Ty. Jednak proszę Cię, zerknij w dół z wysokości 
krzyża swoimi załzawionymi oczami i popatrz, że jestem 
pod Twoim krzyżem, nie opuszczę Cię, będę tu aż do końca…

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA XIII: PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Matko Bolesna, cicha i współcierpiąca, Ty zawsze towarzy-
szysz Jezusowi. Teraz przyglądasz się Jego ranom i błagasz 
Boga Ojca, by Męka Twojego Syna, a naszego Pana, nie po-
szła na marne. My też o to błagamy.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.

STACJA XIV: PAN JEZUS DO GROBY ZŁOŻONY

Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za każdy ból podczas drogi krzy-
żowej. Dziękuję Ci, że przez nią otworzyłeś nam zdroje swe-
go Miłosierdzia. Chcę jak najczęściej błagać o nie dla siebie 
i dla całego świata w godzinie Twojej śmierci.

I jeszcze proszę Cię, wspomnij na mnie w godzinie mojej 
śmierci.

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.
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KWIECIEŃ

s. Irena Radzymińska IMB
„…MIMO WSZYSTKO JESZCZE I TO ZNIOSĘ 
DLA CIEBIE” – MÓWI PAN

STACJA I: PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Panie Jezu, Ty cierpiałeś całą noc w więzieniu, byłeś biczo-
wany, cierniem ukoronowany, ale i tak nie dano Ci spokoju. 
Ogłoszono wyrok śmierci. To kolejne cierpienie, przez które 
będziesz musiał przejść. Naucz mnie Panie przyjmować 
czasem niesłuszne oskarżenia. One są takie małe w porów-
naniu z Twoimi. Cieszę się, że mogę uczestniczyć choć trochę 
w Twoim skazaniu na śmierć, przez codzienne mniejsze, czy 
większe osądzania. 

STACJA II. PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE 
RAMIONA

Stoisz pełen bólu. Palą Cię plecy od biczowania, boli gło-
wa, w którą wbijają się ciernie, a jeszcze mimo to radośnie 
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wyciągasz ręce do Krzyża. Pragniesz tego Krzyża, bo mnie 
Kochasz! To dla mnie chcesz cierpieć za moje grzechy. 
Dziękuję Ci za Twoje miłosierne spojrzenie, którym po-
uczasz mnie, abym i ja wzięła swój codzienny Krzyż i razem 
z Tobą ofiarowała swoje cierpienie Ojcu.

STACJA III. PAN JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA 
POD KRZYŻEM

Już u początku drogi upadasz Panie Jezu pod ciężarem 
Krzyża. Bolą Cię nogi, pieką rany od biczowania, na których 
teraz leży Krzyż, który ociera plecy w czasie marszu. Ale 
mimo śmiertelnego zmęczenia, patrzysz na mnie i mówisz: 

„Muszę dojść do końca, aby Cię zbawić, bo Cię kocham, a mi-
łość przezwycięża wszystko i wszystko znosi”.

Jezu Miłosierny, ja również za Twoim przykładem będę 
podnosić się z moich upadków, wołając: „Jezu, ufam Tobie” 
i będę iść dalej za Tobą!

STACJA IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

To spotkanie pozostanie na zawsze tajemnicą, tak jak ta-
jemnicą jest każde spotkanie człowieka z jego matką. To 
zrozumie tylko ten, kto bolał nad cierpieniem swojej matki, 
a matka nad jego. Tych tajemnic jest tyle, ile jest matek.

O Jezu Miłosierny! Przez boleść Twojej Matki Bolesnej 
naucz mnie szacunku do każdego cierpiącego człowieka, 
małego czy wielkiego, mężczyzny czy kobiety, człowieka 
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bliskiego czy dalszego, i naucz mnie nie przechodzić obo-
jętnie. 

STACJA V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ 
KRZYŻ

Jezu Miłosierny, widzę Cię chwiejącego się na nogach. Ty 
naprawdę nie masz już siły, zaraz upadniesz. Żołnierze też 
to widzą i dlatego przymuszają Szymona, aby niósł Krzyż, bo 
być może Jezu nie dojdziesz na Golgotę… Szymon mimo nie-
zadowolenia, po chwili dotknięty łaską cieszy się, że pomaga 
skazanemu niewinnie. a Ty, Jezu, gdy doszedłeś odrobinę do 
Siebie, mimo ogromnego, niepojętego zmęczenia bierzesz 
znowu Swój krzyż. Również i ja Panie Jezu przezwyciężę się, 
by mieć okazję do niesienia z Tobą Krzyża. 

STACJA VI: ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ 
PANU JEZUSOWI

Panie Jezu, mimo że cierpisz z powodu grzechów człowieka, 
Twoje miłosierdzie jest tak wielkie, że pozwalasz Weronice 
otrzeć Twoją twarz. Miała szczęście! Też bym tak chciał, 
chciała! Widzę jej odwagę! Też tak mogę. Twoje zakrwa-
wione oblicze, pełne krwi, potu i kurzu i ja mogę obetrzeć 
w każdym cierpiącym człowieku. 
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STACJA VII: PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD 
KRZYŻEM

Pieką Cię plecy, bolą nogi, krwawi głowa, ręce niosące Krzyż 
omdlewają, a mimo to idziesz. Skwar! Potykając się, upa-
dasz prosto na twarz. Właściwie cierpienie jest tak straszne, 
że mógłbyś już nie wstać. Ty jednak powstajesz, bo chcesz, 
abym pozbył się swojego „JA”, swojej pychy, swojego wy-
wyższania się wobec innych.

STACJA VIII: PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIE-
WIASTY

Niewiasty stojące na drodze wzruszyły się, widząc Cię tak 
cierpiącego, sponiewieranego i czującego ból do szpiku 
kości. Płakały! Przyjąłeś ich płacz, ale uczysz nas, że najle-
piej Ci pomożemy, gdy poprawimy się w najbliższym czasie 
z grzechu, który z naszej strony zadaje Ci ból.

STACJA IX: PAN JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD 
KRZYŻEM

Jezus, uginając się pod ciężarem Krzyża i pod razami ka-
tów, mimo wszystko idzie dalej stromą ścieżką na stracenie. 
Przyszedłszy do skały kalwaryjskiej, upadł po raz ostatni. 
Jezu, dodaj nam sił, byśmy mogli podnosić się z naszych 
upadków i ratować także dusze innych ludzi.
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STACJA X: PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Szaty Twoje przyschły, przywarły do ciała, a żołnierze teraz 
nie zdejmują ich delikatnie, ale zdzierają je z Ciebie, co 
zadaje Ci piekący ból, który potęguje nagość, na jaką Jesteś 
wystawiony. Mimo wszystko trwasz! Jezu, pełen miłości 
i miłosierdzia, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy nie-
czystości, które były powodem Twojego obnażenia!

STACJA XI: PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

O Panie! To JA. To MY przybijamy Ciebie do Krzyża. 
Przybijamy Cię ciągle swoimi grzechami. Czy nam przeba-
czysz? Tak, bo Ty Jesteś pełen miłosierdzia! Daj mi, Panie, 
łaskę szczerego żalu za swoje grzechy. Kochamy Cię. Chcemy 
ucałować Twoje rany rąk i nóg. (chwila ciszy)

STACJA XII: PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Widzę Panie, jak dusisz się na Krzyżu, ile wysiłku musisz 
włożyć, aby nabrać oddechu, musisz wspiąć się na przebi-
tych nogach, a potem znów zawisnąć na przybitych rękach. 
Dziwię się, że jeszcze nie umarłeś z bólu… ale wiem, że wy-
trwasz mimo wszystko, by do końca wypełnić to, co zlecił Ci 
Ojciec dla naszego zbawienia. Stanę teraz w chwili ciszy pod 
Twoim Krzyżem, by wysławiać Twoje niepojęte miłosierdzie.



231

STACJA XIII: PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Wpatrując się, Jezu Miłosierny, w Twoje i Twojej Matki cier-
pienie i przytulając wraz z Nią Twoje martwe, obolałe, zbite 
ciało do swego serca, chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham 
i poznaję coraz lepiej przepaść Miłosierdzia Twego! Ufam 
Ci bezgranicznie!

STACJA XIV: PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Dziękuję Ci, Panie, za całą drogę Krzyżową, którą przesze-
dłeś dla nas wszystkich. Naucz nas tu obecnych częściej, niż 
dotychczas w ciągu dnia, w czasie spełniania codziennych 
prac, rozważać którąś ze stacji Twojej Drogi Krzyżowej. Przez 
jej rozważanie zdobywam te łaski, które inną drogą zdobyć 
trudno!
 
s. Irena Radzymińska IMB
DROGA KRZYŻOWA – IDZIEMY RAZEM 
Z JEZUSEM

STACJA I: PAN JEZUS MIŁOSIERNY SKAZANY NA 
ŚMIERĆ

Panie Jezu oto rozpoczynasz swoją Drogę Krzyżową. Pozwól, 
że staniemy przy Tobie, by usłyszeć wraz z Tobą wyrok Piłata: 

„Na krzyż z Nim… na krzyż!”. Jezu, pójdziemy razem z Tobą! 
Chcemy Ci towarzyszyć, nie będziesz sam.
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STACJA II: PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE 
RAMIONA

Idąc z tłumem, podążamy za Tobą, Panie Jezu. Bierzesz 
na ramiona krzyż. Bierzesz go chętnie… wiem, że to dla 
mnie. Dziękuję Ci za to w ciszy swojego serca… (chwila 
ciszy)

STACJA III: PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA

Jezu, oto upadasz pod Krzyżem. Chcę przybliżyć się do 
Ciebie i podtrzymać Cię. Nie mogę tego uczynić fizycznie, 
ale mogę pomóc moją gorącą modlitwą za tych, którzy 
upadają.

STACJA IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Pani Bolesna, wpatrzona w bolejącego Syna, pragnę 
podejść teraz do Ciebie i powiedzieć: „Matko, ja też Go 
kocham i też cierpię, bo On cierpi. Rozumiem Cię Matko 
i kocham Cię…”.

– i Ty, któraś współcierpiała…

STACJA V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ 
KRZYŻ

W tej stacji widzę Szymona z Cyreny, który pomaga Ci 
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nieść krzyż. Panie Jezu, stojąc w duchu wiary, tak jak On 
przy Tobie, dziękuję za moje lżejsze i cięższe krzyże, bo 
wierzę, że dźwigając je, pomagam Tobie!

STACJA VI: ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ 
PANU JEZUSOWI

Panie Jezu, i ja chcę podejść do Ciebie, tak jak ta odważna 
kobieta, by z miłością obetrzeć Twoje oblicze z kurzu, potu 
i krwi. Pozwól mi to teraz uczynić… (chwila ciszy)

STACJA VII. PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD 
KRZYŻEM

Jezu, upadający po raz drugi, jesteś tak zmęczony i obolały, 
że nawet nie masz sił się podnieść. Pozwól, że podejdę do 
Ciebie i krótką modlitwą do Twego Miłosierdzia za ludzi po-
grążonych w nałogach podniosę Cię z prochu ziemi… (chwila 
ciszy, modlitwy)

STACJA VIII: PAN JEZUS POCIESZA NIEWIASTY.

Przestrzegasz płaczące niewiasty, by płacz zmieniły w czyn, 
w  wypełnianie Twoich przykazań. i  nas współczesnych 
przestrzegasz, iż mamy teraz czas Miłosierdzia, po którym 
nadejdzie dzień sprawiedliwości. Daj nam, Jezu, łaskę ko-
rzystania obficie z czasu Miłosierdzia.
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STACJA IX: PAN JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD 
KRZYŻEM. 

Jezu, upadający po raz trzeci, cały zbroczony krwią, nie ma 
na Tobie ani jednego zdrowego miejsca. a jeszcze ten upa-
dek wstrząsnął na nowo całym Twoim ciałem. Jezu, przez 
Twoją boleść niepojętą daj nam i naszym bliskim łaskę cią-
głego nawracania się.

STACJA X: PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY.

Jezu, podczas zrywania z Ciebie szat odnowiły się Twoje rany 
na całym ciele. Pieką Cię i powodują ból nie do zniesienia. 
Pozwól, że w duchu uklęknę teraz przed Tobą i w ciszy serca 
przypatrzę się tej strasznej scenie.

STACJA XI: PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA. 

Stajemy przed Tobą, Panie Jezu, i  wpatrujemy się w  tę 
straszną scenę. Oto widzimy jak żołnierze wbijają gwoździe 
w Twoje dłonie i nogi. Kochamy Cię, Jezu, i adorujemy Cię 
w tej strasznej scenie egzekucji… (chwila ciszy)

STACJA XII: PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU.

Jezu ukrzyżowany, i my stajemy pod krzyżem razem z Twoją 
Matką. Widzimy Cię spoglądającego na nas oczami pełnymi 
łez i bólu, krwi i potu. Patrzysz na nas z miłością. Tak, Jezu, 
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przyszliśmy pod Twój krzyż, aby towarzyszyć Ci w tej ostat-
niej godzinie. Przyjmij naszą miłość i obecność.

STACJA XIII: PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA.

Razem z Maryją spoglądamy na Twoje ciało poranione, na 
Twoje rany od korony cierniowej. Dobrze, że już jesteś zdjęty 
z krzyża, dobrze, że już nie cierpisz fizycznie. Dziękujemy Ci, 
Panie, za każdy Twój ból.

STACJA XIV: PAN JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY.

Panie Jezu Miłosierny, skończyła się Twoja Droga Krzyżowa. 
Twoi bliscy złożyli Cię do grobu, z którego zmartwychwstałeś. 
i nas czeka ta sama droga i też grób, i zmartwychwstanie. 
o Jezu Miłosierny, daj nam tak przejść przez życie, byś nie 
wstydził się za nas w dniu sądu, ale by ten dzień stał się 
jednym hymnem uwielbienia Twego Miłosierdzia.
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MAJ

s. Irena Radzymińska IMB
DROGA KRZYŻOWA – JEZU MIŁOSIERNY, 
JESTEŚMY Z TOBĄ…

STACJA I: PAN JEZUS MIŁOSIERNY SKAZANY NA 
ŚMIERĆ

Panie Jezu, oto rozpoczynasz swoją Drogę Krzyżową. Pozwól, 
że staniemy przy Tobie, by usłyszeć wyrok Piłata: „Na krzyż 
z Nim… na krzyż!”. Jezu, pójdziemy razem z Tobą! Chcemy 
Ci towarzyszyć, nie będziesz sam!

STACJA II: PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE 
RAMIONA

Idąc z tłumem, podążamy za Tobą, Panie Jezu. Widzimy jak 
bierzesz krzyż na swoje ramiona, poranione od biczowania. 
Bierzesz go chętnie… bo nas kochasz. Jesteśmy z Tobą przy 
tej stacji, nie jesteś Sam! 
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STACJA III: PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA

Jezu, oto upadasz pod Krzyżem. Chcielibyśmy przybliżyć 
się do Ciebie i podtrzymać Cię. Nie możemy tego uczynić 
fizycznie, ale możemy pomóc swoją gorącą modlitwą za 
tych, którzy upadają. Czynimy to i jesteśmy z Tobą w czasie 
tego strasznego upadku!

STACJA IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Matko Bolesna, wpatrzona w bolejącego Syna, pragniemy 
podejść teraz do Ciebie i powiedzieć: „Matko my też Go 
kochamy i też cierpimy, bo On cierpi. Kochamy Cię, Matko 
tak bardzo cierpiąca…”.

– i Ty, któraś współcierpiała…

STACJA V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ 
KRZYŻ

W tej stacji widzę Szymona z Cyreny, który pomaga Ci nieść 
krzyż. Panie Jezu, stojąc w duchu wiary, tak jak On przy 
Tobie, dziękuję za moje lżejsze i cięższe krzyże, bo wierzę, 
że dźwigając je, pomagam Tobie!
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STACJA VI: ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ 
PANU JEZUSOWI

Jezu, pełen miłosierdzia do nas wszystkich, i my chcemy 
podejść do Ciebie, by tak jak Weronika – odważna kobieta 
– z miłością otrzeć Twoje oblicze z kurzu, potu i krwi. Pozwól 
nam to teraz uczynić… (chwila ciszy)

STACJA VII: PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD 
KRZYŻEM

Jezu, upadający po raz drugi, jesteś tak zmęczony i obolały, 
że nawet nie masz sił się podnieść. Pozwól, że podejdziemy 
teraz do Ciebie i krótką modlitwą do Twego Miłosierdzia za 
ludzi pogrążonych w nałogach podniesiemy Cię z prochu 
ziemi… 

STACJA VIII: PAN JEZUS POCIESZA NIEWIASTY

Przestrzegasz płaczące niewiasty, by płacz zmieniły w czyn, 
w  wypełnianie Twoich przykazań. i  nas współczesnych 
przestrzegasz, iż mamy teraz czas Miłosierdzia, po którym 
nadejdzie dzień sprawiedliwości. Daj nam, Jezu, łaskę ko-
rzystania obficie z czasu danego nam Miłosierdzia.
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STACJA IX: PAN JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD 
KRZYŻEM

Jezu, upadający po raz trzeci, cały zbroczony krwią, nie ma 
na Tobie ani jednego zdrowego miejsca. a jeszcze ten upa-
dek wstrząsnął na nowo całym Twoim ciałem. Jezu, jesteśmy 
z Tobą i rozważamy Twoją boleść niepojętą…

STACJA X: PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Jezu, podczas zrywania z Ciebie szat odnowiły się Twoje 
rany na całym ciele. Pieką Cię i powodują ból nie do znie-
sienia. Pozwól nam w duchu stanąć przed Tobą i w ciszy 
serca przypatrzeć się tej strasznej scenie, wielbiąc Twoje 
nieskończone Miłosierdzie.

STACJA XI: PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Stajemy przed Tobą, Panie Jezu, i  wpatrujemy się w  tę 
straszną scenę. Oto widzimy jak żołnierze wbijają gwoź-
dzie w Twoje dłonie i nogi. Widzimy oczami wiary, jak od-
ruchowo kurczysz palce u rąk, ale nie dajesz rady wyzwolić 
się spod jarzma gwoździ. Kochamy Cię, Jezu, za to straszne 
cierpienie i adorujemy Cię w tej strasznej scenie egzekucji… 
(chwila ciszy)
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STACJA XII: PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do 
godziny dziewiątej. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: 
«Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego». Po tych słowach 
wyzionął ducha (Łk 23,44-46).

Jezu ukrzyżowany, i my stajemy pod krzyżem razem z Twoją 
Matką i św. Janem. Widzimy Cię spoglądającego na nas oczami 
pełnymi łez i bólu, krwi i potu. Patrzysz na nas z miłością. Tak, 
Jezu, przyszliśmy pod Twój krzyż, by towarzyszyć Ci w tej ostatniej 
godzinie. Przyjmij naszą miłość i obecność.

STACJA XIII: PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Razem z Maryją spoglądamy na Twoje ciało poranione, na Twoje 
rany od korony cierniowej. Nie chcemy, by Twa okrutna męka 
poszła na marne, dlatego obiecujemy jak najczęściej o godzinie 
15.00 pamiętać o Twojej śmierci na krzyżu i błagać Cię, choć przez 
krótką chwilę, o Miłosierdzie dla całego świata.

STACJA XIV: PAN JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY

Panie Jezu Miłosierny, skończyła się Twoja Droga Krzyżowa. Twoi 
bliscy złożyli Cię do grobu, z którego zmartwychwstałeś. i nas cze-
ka ta sama droga i też grób. o Jezu Miłosierny, daj nam tak przejść 
przez życie, byś nie wstydził się za nas w dniu sądu, ale by ten 
dzień stał się jednym hymnem uwielbienia Twego Miłosierdzia.
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CZERWIEC

s. Irena Radzymińska IMB   
DROGA KRZYŻOWA – W INTENCJI 
OJCZYZNY – POLSKI

STACJA I: PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Panie Jezu Miłosierny, widzimy plac przed pała-
cem Piłata, tłum ludzi i  słyszymy słowa: „Na krzyż”. 
Współczujemy Ci, Panie, umęczony po cierpieniach 
nocy i skazany na śmierć! Również nasza Ojczyzna była 
nieraz skazywana na śmierć przez złe czyny i  intencje 
nieodpowiedzialnych ludzi. Prosimy Cię, Jezu, błogo-
sław naszej Ojczyźnie.

STACJA II. PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE 
RAMIONA

Panie Jezu, bierzesz Krzyż na swoje poranione ramiona. 
Tym Krzyżem dzielisz się ze mną, dzielisz się z całym 
naszym narodem, który również dźwiga swój Krzyż. 
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Dopomóż, Panie Jezu, w codziennym dźwiganiu Krzyża 
nam tu obecnym i naszej Ojczyźnie.

STACJA III. PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA

Panie Jezu, upadasz, upadasz na twarz. Wszystkie Twoje 
rany odnawiają się. w imię cierpienia, jakiego doznajesz 
w czasie tego upadku, pomóż nam, pomóż naszej Ojczyźnie 
podnosić się z naszych upadków. 

STACJA IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Idąc drogą, spotykasz swoją Matkę, ona też cierpi, cierpi, wi-
dząc Ciebie tak poranionym i oszpeconym. Współczujemy 
Ci, Panie Jezu, wraz z Nią, Twoją Matką. Ale jest Ona też 
Matką naszej Ojczyzny – Polski, dlatego wołamy: „Matko 
Bolesna, Królowo Polski, módl się za nami”.

STACJA V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ 
KRZYŻ

Widząc Cię, Panie Jezu, tak umęczonym, żołnierze zmuszają 
jednego z przechodniów do dźwigania Krzyża. Wiedzieli, że 
nie masz już sił. Błogosław, Panie Jezu, wszystkim pomaga-
jącym innym dźwigać ich Krzyż, a także tym, którzy czynem, 
słowem, czy modlitwą pomagają naszej Ojczyźnie.
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STACJA VI: ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ 
PANU JEZUSOWI

Oto dzielna niewiasta podbiega i ociera spoconą i pokrwa-
wioną Twoją twarz. Przyjmujesz jej czyn i odwdzięczasz 
się swoim wizerunkiem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za 
wszystkie dzielne niewiasty w naszej Ojczyźnie i prosimy 
błogosław im.

STACJA VII: PAN JEZUS UPADA DRUGI RAZ POD 
KRZYŻEM

Upadasz, Panie Jezu, kolejny raz. Ledwo idziesz po stro-
mej drodze, dźwigasz krzyż. Pokutujesz za moje grzechy, 
za moją lekkomyślność. Stoję przy Tobie, Jezu upadający, 
i przepraszam za grzechy moje i mojej Ojczyzny.

STACJA VIII: PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIE-
WIASTY

Mimo trudu i niepojętego zmęczenia ostrzegasz płaczą-
ce niewiasty i przypominasz o czuwaniu i roztropności. 
Obdarzaj tym darem wszystkich, daj ten dar nam i naszej 
Ojczyźnie.
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STACJA IX: PAN JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD 
KRZYŻEM

Trzeci upadek był najcięższy. Droga coraz bardziej stroma 
i uciążliwa, a siły Twoje się wyczerpują. Kochany Jezu, prosi-
my Cię, błogosław naszej Ojczyźnie i dopomóż jej podnosić 
się nawet z najcięższych upadków. 

STACJA X: PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Jezu, pełen miłosierdzia, oto zostałeś z  szat obnażony 
i wystawiony na widok publiczny. Jest Ci wstyd. Czujesz się 
skrępowany i upokorzony. Prosimy Cię w imię tych cierpień, 
daj nam siłę, byśmy nie obrażali Ciebie i by nie obrażała Cię 
nasza Ojczyzna, którą bardzo umiłowałeś. 

STACJA XI: PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Panie Jezu, cierpisz strasznie. Zostałeś ułożony na Krzyżu 
i przybity do niego tępymi gwoździami. Bądź pochwalo-
ny! Całujemy w duchu rany Twoich rąk i nóg i prosimy, byś 
wejrzał łaskawie na naszą Ojczyznę, często krzyżowaną 
nieuczciwością i brakiem odpowiedzialności. 

STACJA XII: PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Ostatnie chwile, ostatni oddech i ostatnie Twoje słowa. 
z powodu upływu krwi i uduszenia oddałeś ducha Ojcu 
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Niebieskiemu. Dziękujemy Ci, Jezu, za tę okrutną śmierć na 
Krzyżu. Oddajemy cześć Twojemu Miłosierdziu, o którym 
powiedziałeś, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki 
nie zwróci się do niego z ufnością. Jezu, przebacz naszej 
Ojczyźnie, bo nie wie, co czyni.

STACJA XIII: PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Matko Najświętsza, Matko Bolesna, trzymasz umęczone 
Ciało Pana Jezusa i choć jest ono martwe, a On już nie cierpi, 
bolejesz nad Nim. Cierpisz również nad naszą Ojczyzną 
i modlisz się za nią. Dziękujemy Ci za to, Matko, i prosimy, 
czuwaj dalej nad wszystkimi, od których zależą losy na-
szego Kraju.

STACJA XIV PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

To ostatnia stacja, w której Ciało Pana Jezusa, tak jak i na-
sze kiedyś, zostaje złożone do grobu. Daj nam, Panie Jezu, 
i naszej Ojczyźnie do końca przejść naszą Drogę Krzyżową 
i pamiętać, że każde cierpienie zniesione z miłości ku Tobie 
przejdzie na drugą stronę życia i nabierze nieskończonej 
wartości.
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LIPIEC
DROGA KRZYŻOWA NA PODSTAWIE 
ROZWAŻAŃ BŁ. KATARZYNY EMMERICH
opr. ks. Michał Dłutowski

STACJA I

Przypatrzmy się teraz treści wyroku wydanego na Jezusa. […] 
We właściwym oskarżeniu [Piłat] zaznaczył, że arcykapłani 
na swoim sądzie potępili Jezusa jako podburzyciela łamiące-
go prawa żydowskie, czyniącego się Synem Bożym i każącego 
nazywać się Królem żydowskim, i że lud jednogłośnie zażądał 
dla Niego kary śmierci przez ukrzyżowanie. […] „A więc skazuję 
Jezusa Nazareńskiego, Króla Żydowskiego na śmierć, którą ma 
ponieść przez przybicie do krzyża”.

STACJA II

Ujrzawszy przed sobą na ziemi krzyż, upadł Jezus na kolana, 
objął go rękoma i ucałował trzykroć, przy czym odmówił po 
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cichu wzruszającą modlitwę do Ojca Niebieskiego, w której 
dziękował Mu, że już zaczyna się odkupienie ludzi. […] Wnet 
jednak szarpnęli Nim siepacze, by się wyprostował, i musiał 
biedny, osłabiony, wziąć na Siebie ciężką belkę; dźwigał ją na 
prawym ramieniu, przytrzymując prawą ręką, siepacze niewie-
le Mu pomagali, znęcając się jeszcze nad Nim.

STACJA III

Osłabł Jezus bardzo i nie miał już sił iść dalej; a siepacze szarp-
nęli Nim niemiłosiernie, potknął się o wystający kamień i jak 
długi upadł na ziemię, a krzyż przygniótł Go swym ciężarem. 
Siepacze zaczęli kląć, kopać Go i popychać, powstała wrzawa 
i cały pochód się wstrzymał.

STACJA IV

Przechodząc, wzniósł Jezus nieco głowę poranioną straszliwymi 
cierniami i spojrzał na Matkę Swą boleściwą wzrokiem pełnym 
tęsknej powagi i litości. […] Boleść niezmierna odezwała się na 
ten widok z podwójną siłą w sercu Najświętszej Panny. Zniknęli 
Jej z oczu kaci, zniknęli żołnierze, widziała tylko swego ukocha-
nego, wynędzniałego, skatowanego Syna; wypadła z bramy na 
ulicę, przedarła się między siepaczy i upadła na kolana przy 
Jezusie, obejmując Go ramionami. Usłyszałam dwa bolesne 
wykrzykniki, nie wiem, czy wypowiedziane słowami, czy po-
wiedziane w duchu: „Mój Synu!” – „Matko Moja”.
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STACJA V

Poznano zaraz po ubraniu, że to poganin i dobry rzemieślnik, 
więc żołnierze przychwycili go natychmiast i przyprowadzili, by 
pomógł nieść krzyż Galilejczykowi. Szymon bronił się i wyma-
wiał wszelkimi sposobami, ale zmuszono go do tego przemocą. 
[…] Szymon przystępował do Jezusa z wielkim wstrętem i od-
razą, bo też Jezus tak nędznie wyglądał, taki był sponiewiera-
ny, w sukniach pokrwawionych, powalonych błotem. Płacząc, 
spojrzał Pan na niego wzrokiem pełnym miłosierdzia, zabrał 
się więc Szymon do tego, by pomóc Chrystusowi. 

STACJA VI

Docisnąwszy się do Jezusa, upadła przed Nim na kolana, pod-
niosła chustę rozpostartą do połowy i rzekła błagalnie: „Pozwól 
mi otrzeć oblicze Pana mego!”. Zamiast odpowiedzi ujął Jezus 
chustę lewą ręką, przycisnął ją dłonią do krwawego oblicza, 
przesunął nią po twarzy ku prawej ręce i zwinął chustę obiema 
rękami, oddał ją z podzięką. Ta całowała ją, wsunęła pod płaszcz 
i wstała z ziemi. Trwało to wszystko zaledwie dwie minuty. 

STACJA VII

Przy bramie południowo-zachodniej, przy murze opasują-
cym górę Syjon, Szymon, chcąc ominąć kałużę, przeważył 
krzyż, a Jezus pchnięty przez siepaczy upadł w błoto, mówiąc 
przerywanym łkaniem: „Niestety, niestety, Jeruzalem, jakom 



249

cię miłował! Chciałem zgromadzić syny twoje, jako kokosz 
gromadzi pisklęta pod skrzydła swoje, a ty tak niemiłosiernie 
wyganiasz Mnie z bram swoich”.

STACJA VIII

Niewiasty, widząc Jezusa tak strasznie wynędzniałego i osłabio-
nego, zaczęły zawodzić i lamentować, i miejscowym zwyczajem 
okazując Mu litość, podawały Mu swe chusty, by otarł sobie 
pot. Wtem Jezus zwrócił się do nich z powagą i rzekł: „Córki 
jerozolimskie [….] – nie płaczcie nade Mną, lecz nad sobą i nad 
waszymi dziećmi! […] Płacz wasz nie będzie bez nagrody, odtąd 
chodzić będziecie inną ścieżką żywota”. 

STACJA IX

Zachwiał się i upadł na kamień, nie mogąc już nawet powstać; 
krzyż zwalił się obok Pana na ziemię. Właśnie przechodzili 
tedy gromadkami do świątyni ludzie z porządniejszego stanu. 
Widząc Jezusa tak umęczonego, zawołali z oznakami litości: 
„Boże! Ten biedak już kona!”.

STACJA X

Przyprowadzonego Jezusa chwycili oprawcy między siebie i za-
częli niemiłosiernie odzierać z Niego suknie. Zerwali okrywający 
Go płaszcz, zdjęli pasy, na którym ciągnęli Go na sznurach oraz 
Jego własny, wreszcie ściągnęli przez głowę wierzchnią suknię 
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białą, wełnianą, z rozcięciem na piersiach ściągniętym rzemyka-
mi. Zdjęli Mu także długą, wąską chustę szyi, wreszcie wzięli się 
do brunatnej sukni, którą utkała Jezusowi Najświętsza Matka 
Jego. Zawadzała im jednak przy tym korona cierniowa, więc 
rozdzierając na nowo rany, ściągnęli Mu suknię przez pokrwa-
wioną, poranioną głowę, klnąc i szydząc. i oto stał drżący Syn 
Człowieczy, pokryty krwią, guzami, sińcami, pręgami, ranami 
zaschłymi i otwartymi.

STACJA XI

Gwoździe były tak długie, że ujęte w pięść, wystawały z jednej 
i drugiej strony prawie na cal. Główka była okrągła, w obwodzie 
wielkości talara pruskiego. Gwoździe były trójkanciaste, u góry 
tak grube, jak średni wielki palec, u dołu jak mały palec, na 
samym końcu ostro spiłowane. […] Po przybiciu prawej ręki 
zabrali się kaci do ręki przywiązanej już do ramienia krzyża. 
Wtem ujrzeli, że prawie o dwa cale nie dosięgała ona do dziu-
ry, wywierconej na gwóźdź. Odwiązali więc rękę od drzewa, 
przywiązali sznury do tej samej ręki i opierając się nogami 
o krzyż, ciągnęli z całej siły, dopóki ręka nie naciągnęła się do 
pożądanego miejsca. Wtedy dopiero, stąpając Jezusowi po 
piersiach i ramionach, przywiązali znowu silnie rękę do belki 
i wbili drugi gwóźdź w dłoń lewej ręki. 

STACJA XII

„Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego!” Krzyk ten słodki, 
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a donośny przeniknął niebo i ziemię, a Jezus, wypowiedziaw-
szy te słowa, opuścił głowę na piersi i skonał. Widziałam, jak 
dusza Jego, w postaci świetlistego cienia, spuściła się po krzyżu 
w ziemię do otchłani. Święte niewiasty wraz z Janem upadły 
twarzą na ziemię.

STACJA XIII

Nadzwyczaj wzruszający i rozczulający był widok zdejmo-
wania Jezusa z krzyża. Robiono wszystko ostrożnie, z uwagą, 
jak gdyby obawiano się sprawiać Panu najmniejsze boleści. 
Wobec Najświętszego Ciała przejmowała wszystkich taka 
sama miłość i cześć, jaką czuli względem Najświętszego ze 
Świętych za Jego życia. Obecni mieli bez przerwy zwrócone 
oczy na ciało Pana, każdym gestem objawiali swą boleść, 
smutek i troskę.

STACJA XVI

Mężczyźni niosący ciało Jezusa weszli z Nim do groty, po-
stawili je na ziemi, wypełnili część grobu wonnościami, roz-
postarli na to chustę, tak wielką, że zwieszała się jeszcze 
ku ziemi, i dopiero wtenczas złożyli tam Najświętsze Ciało. 
Uścisnąwszy Je po raz ostatni i skropiwszy łzami smutku, 
wyszli z groty. Zaraz też weszła tam Najświętsza Panna, usia-
dła w głowach grobu i z płaczem pochyliła się nad zwłokami 
Swego Dziecka Jedynego, by uścisnąć Je po raz ostatni.
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SIERPIEŃ
DROGA KRZYŻOWA NA PODSTAWIE 
ROZWAŻAŃ UCZNIÓW 
WARSZAWSKIEGO LICEUM
pod redakcją ks. Michała Dłutowskiego

STACJA I

Ludzie sądzą w ciągu kilku sekund. Spojrzenie, odruch, wy-
rok. a Jezus Chrystus tak mocno podkreślał: „Nie sądźcie, bo 
tylko Bóg przenika i zna człowieka, każde sądzenie brata 
jest pychą”. Pycha ludzka jest taka, że człowiek odważył się, 
by sądzić Boga. Piłat uległ tłumowi. Każdy może tak po-
wiedzieć. w zasadzie to staram się być chrześcijaninem, ale 
ten tłum wokół mnie tak głośno krzyczy (o in vitro, aborcji, 
egzekucji), że ja milczę, umywam ręce. Prawdziwi chrześci-
janie powinni walczyć i być wierni temu, czego naucza Bóg. 

 STACJA II

Nie zrozumie krzyża człowiek szukający tylko uciech 
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i przyjemności. Wagę krzyża można wytłumaczyć na przy-
kładzie ze świata przyrody. Na przykład ptaki lecące do 
ciepłych krajów biorą w dziób gałązkę. Ale czemu? Czy nie 
będzie im ona tylko przeszkadzać? Jak się okazuje w trakcie 
lotu, gdy odpoczywają zmęczone, puszczają gałązkę na 
falę wody i siadają na niej, by odpocząć. Czasem cierpienie 
jest konieczne, by później człowiek mógł poczuć szczęście. 
Musi się urodzić z grzechem pierworodnym i doznać wielu 
cierpień, by móc docenić to, co ważne, by docenić Boga. 

STACJA III

Jezus, niosący bardzo ciężki krzyż, traci równowagę i upada 
pod jego ciężarem. Upadek ten jest ciężki dla Mesjasza, 
lecz znajduje On siłę, aby się podnieść i iść dalej. Mesjasz 
wiedział, że to był dopiero pierwszy upadek i czekają go 
kolejne. Współcześni ludzie często poddają się, nie podej-
mując wyzwań, przyjmują łatwiejszy model życia, gdyż tak 
im wygodniej. Zaniedbują modlitwę, nie wyrażają swojej 
miłości do Boga.

STACJA IV

Maryja – Matka Miłosierdzia podbiega do Jezusa, nie 
może Mu pomóc, zmienić Jego losu, a jednak dodaje Mu 
siły. Odkupiciel spotyka Maryję, widzi Jej współcierpienie, 
które promieniuje zadośćuczynieniem za niewdzięczność 
ludzką. Pociesza Swą Matkę spojrzeniem pełnym miłości.
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Ważne, by Matka widziała swoje dziecko w świetle pla-
nów Bożych, szczególnie kiedy wchodzi w dorosłe życie. 
Powinna pozwolić mu odejść i przyjąć samotność, ale jed-
nocześnie wciąż je wspierać, już nie przez opiekę materialną, 
lecz przez współtowarzyszenie duchowe. Matka w czasie 
dorosłego życia dziecka powinna wyjednywać u Boga dla 
niego miłosierdzie i łaskę wierności Bożym przykazaniom. 
To jest jej nowa misja, która oczyszcza serce od nieuporząd-
kowanej miłości rodzicielskiej.

STACJA V

Baranek Boży tracił coraz więcej sił, potrzebował silnych 
ramion jakiegoś człowieka. Do pomocy w dźwiganiu krzyża 
został przymuszony Szymon z Cyreny. Jak się okazało, ten 
czas bycia z Jezusem był najbardziej wartościowym w życiu 
tego mężczyzny. Zrozumiał, że to nie tylko on pomógł Bogu 
Człowiekowi, ale że to Jezus obdarował go nowym życiem. 
Nie róbmy nikomu łaski, pomagając, bądźmy w tym gorliwi, 
by nie przeoczyć Chrystusa, który podąża tak blisko naszych 
dróg życia. 

STACJA VI

Święta Weronika krótko była przy Jezusie, ale zdążyła 
Jemu przekazać miłość i współczucie. To poprzez jej uczy-
nek Chrystus przekazał bezcenny dar – Swoje Oblicze. 
Pragnął, aby rozmyślała nad Jego męką, bo to nabożeństwo 
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prawdziwie oczyszcza naszą duszę ze zła tego świata. 
Zapatrzenie się i  rozmyślanie nad bolesnym Obliczem 
Odkupiciela uwalnia nas z  wpływu ducha nieczystego 
i bluźnierczego. 

STACJA VII

Każdy kolejny upadek to jakby stopniowanie cierpienia, 
które sięga już szczytu możliwości wytrzymałości ludzkiej. 
Każdy kolejny upadek zbliża Jezusa do wypełnienia woli 
Ojca, która wydaje się niemożliwa do zrealizowania. Lecz 
Jezus pokazuje, że można tę drogę przejść do końca tylko 
dzięki miłości, która wszystko przetrzyma. Dochodzimy do 
celu przede wszystkim dzięki niej.

STACJA VIII 

Ty, Jezu Chryste, zauważasz cierpienie wszystkich dookoła, 
a ja widzę jedynie swoje cierpienie. Panie, bądź dla mnie 
miłosierny.

STACJA XI

„Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyć mogę wszystkie 
kości moje”. Jezus Chrystus doświadczał wtedy najwięk-
szego napięcia kości, mięśni, systemu nerwowego. Każdy 
organ, każda komórka bolała. To rozdarcie, szczególnie ra-
mion Jezusa na krzyżu, było jakimś szczególnym symbolem 
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pochwycenia wszystkich ludzi. Jakby Jezus chciał objąć cały 
świat i zanurzyć go w Swojej agonii, by zwyciężyć śmierć 
i grzech.

STACJA XII

W momencie śmierci Jezusa powinienem pamiętać, że 
Jego miłosierdzie trwa na wieki. Nie kończy się z oddaniem 
ostatniego tchnienia z krzyża, ale rozpoczyna w uświęca-
jącej posłudze Kościoła. Miłosierdzia Jezusa diabeł nie był 
w stanie uśmiercić, ono wciąż trwa i uobecnia się w ofierze 
Mszy świętej.

STACJA XIII

Matka trwa przy Synu. Przytula Jego martwe ciało do Serca, 
jakby chciała znowu w nie tchnąć życie. Maryja w tak wiel-
kim bólu nie przestaje wierzyć w cud. Ona ma nadzieję 
zmartwychwstania. Królowo Męczenników, chcę trwać przy 
Tobie i uczyć się zawierzenia Bogu, szczególnie wtedy, gdy 
wszystko, co było podporą mojego życia, będzie się walić. 

STACJA XIV

Twoje ciało odziane w białe szaty zostaje złożone do grobu. 
Jest ono jak pierwsze ziarno nowego ogrodu życia, gdyż 
w Chrystusie wszystko będzie odnowione. Spójrzmy na 
cmentarze oczami wiary. Nie jest to martwa ziemia, lecz 
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miejsce przyszłego wskrzeszenia. Ziarna muszą obumrzeć 
całkowicie, lecz w dniu ostatecznym wszyscy będą wskrze-
szeni albo do chwały zbawionych, albo potępienia w pie-
kle. To jest zależne od naszego życia doczesnego. Warto je 
przeżyć dobrze.
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WRZESIEŃ
ROZWAŻANIA BŁ. KS. MICHAŁ SOPOĆKI 
Z KSIĄŻKI MIŁOSIERDZIE BOGA 
W DZIEŁACH JEGO, T. II
dobór tekstów ks. Michał Dłutowski.

STACJA I

Zaraz na wstępie oświadcza Piłat, że Pan Jezus jest niewinny: 
Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, 
że ja nie znajduję w Nim żadnej winy (J 19,4). Żydzi spostrze-
gli niebezpieczeństwo i postanowili uderzyć w najsłabszy 
punkt, by skłonić prokuratora do decyzji. Zaczęli krzyczeć: 
Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto 
się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi (J 19,12). Wobec 
takiego krzyku Piłat, jako urzędnik rzymski troszcząc się 
głównie o to, by nie zepsuć swej kariery, nie mógł już zbyt 
długo się wahać.
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STACJA II

[…] w Panu Jezusie, przyjmującym krzyż na barki Swoje, 
widzimy Króla i Pana ponad wszystkimi panami, który roz-
proszy ciemności ducha, oświeci swoją wiarą, uświęci nas 
swoją łaską i pociągnie wszystkich ku sobie, szczególnie 
tych, którzy za przykładem Mistrza dzielnie i mężnie dźwi-
gają krzyże w swym życiu. a któż z nas nie dźwiga krzyża? 
Całe nasze życie jest pełne cierpień i nędzy: choroby i smutki, 
ubóstwo i wzgarda, niepowodzenie i zapomnienie, wojny 
i głód, klęski, pokusy i wreszcie śmierć – oto nasze krzyże, 
a szczególnie w dobie obecnej.

STACJA III

Boso, z koroną cierniową na głowie, z krzyżem na ramionach 
odbywa Pan Jezus ostatnią drogę […] Po przejściu około stu 
kroków od pretorium Piłata Pan Jezus, osłabiony wielkim 
upływem krwi i strasznymi cierpieniami, przygnieciony 
ciężarem krzyża, upadł po raz pierwszy. Jakiż to był okropny 
widok! Bóg – Człowiek leży na ziemi w błocie, w prochu, 
w kurzu i krwi własnej. Jakież to wielkie poniżenie, upoka-
rzające wyniszczenie! […] według Ojców Kościoła główną 
przyczyną upadku Zbawiciela były nasze grzechy śmiertel-
ne, czyli grzechy popełnione za świadomością i zupełnie 
dobrowolne.
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STACJA IV

Boskie oczy Pana Jezusa sięgają dalej i głębiej poza to, co 
dostępne oczom ludzkim. Widzi On nie tylko oblicze i ze-
wnętrzną postawę Swej Matki, ale Swoją wszechwiedzą 
przenika najgłębsze tajniki jej Niepokalanego Serca. […] 
Widzi, że Maryja mimo straszliwego smutku nie poddaje 
się rozpaczy, lecz zgadza się z wolą Bożą i nie narzeka na 
Swój smutny los, ale zawsze powtarza: „Oto ja Służebnica 
Pana mojego, niechże mi się stanie według słowa Twojego”. 
w ten sposób Matka Najświętsza pociesza Syna i pomaga 
Mu w dźwiganiu krzyża.

STACJA V

Była to rzeczywiście wielka łaska dla Szymona, że mógł on 
wyświadczyć usługę Zbawicielowi przy Odkupieniu świata, 
że mógł pomóc w tym wspaniałym dziele zbawienia, że 
mógł stać się wzorem dla wszystkich wybranych i właśnie 
uzyskać zbawienie. […] Według znanego podania Szymon 
Cyrenejczyk, przyjąwszy chrzest, pomagał Apostołom 
w głoszeniu Ewangelii. Miał udać się do Hiszpanii z dwoma 
swymi synami – Rufusem i Aleksandrem, by tam opowia-
dać o Chrystusie. Synowie Cyrenejczyka stali się również 
Apostołami. o jednym z nich wspomina Paweł: „Pozdrówcie 
wybranego w Panu Rufusa i jego matkę, która jest moją 
matką” (Rz 16,13). Drugi syn, Aleksander, uzyskał koronę 
męczeńską. […] Za pomoc w dźwiganiu krzyża otrzymał 
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Cyrenejczyk taką nagrodę, że cała jego rodzina została 
świętą.

STACJA VI

Wówczas, gdy zdjęto krzyż z ramion Pana Jezusa i oddano go 
Szymonowi, Jezus się wyprostował i nieco przyszedł do Siebie, 
a jednocześnie spostrzegł wśród tłumu wrogich ludzi pewną 
niewiastę, która szła za Nim i płakała ze współczucia. Była to 
według podania Weronika […], która pragnęła w tej ciężkiej 
chwili opuszczenia, wzgardy i nędzy dać Mu dowód swego 
przywiązania, wdzięczności i  litości. […] Zbawiciel uczynił 
zadość życzeniu Weroniki, wziął welon, otarł nim krew i pot 
Swego oblicza, a potem oddał go z powrotem mężnej niewie-
ście. Oprawcy zdumieli się i stanęli jak skamieniali, lecz nie 
przeszkadzali Weronice w spełnianiu tego uczynku miłosier-
nego względem biednego skazańca.

STACJA VII

Krzyż Chrystusowy był ciężki, więc wyniszczone i osłabione 
męką ciało uginało się pod nim. Ciężar ten zwiększał się nie-
skończenie ze względu na ciężar moralny. Wziął On bowiem 
na swoje barki nasze grzechy, moje grzechy, twoje grzechy, 
występki wszystkich miejsc i czasów, aby za nie zadośćuczynić 
Ojcu: „Zdruzgotany za nasze winy, […] a Pan zwalił na Niego 
winy nas wszystkich” (Iz 53,5-6). To, czego lękał się w Ogrójcu, 
co zeń wycisnęło krwawy pot, spadło teraz całym ciężarem.
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STACJA VIII

Owe niewiasty płakały jedynie z  naturalnych pobudek 
współczucia. Łzy te nie były złe, ale Zbawiciel chciał je uczy-
nić zasługującymi na żywot wieczny i dlatego wskazał na 
pobudki wyższe, nadprzyrodzone i święte: na bojaźń sądów 
Bożych i tęskne pożądanie Nieba. „Płaczcie nad sobą i nad 
synami swoimi”. […] Są to słowa nieskończonego miłosier-
dzia Bożego. Ale miłosierdzie to nie bezkarność i ma ono 
swój czas ograniczony, po upływie którego, w razie niesko-
rzystania z łaski miłosierdzia, następuje wymiar sprawie-
dliwości Bożej.

STACJA IX

Było to już na wzgórzu, blisko miejsca ukrzyżowania, żar 
południowego słońca budził niewymowne pragnienie, a bo-
leść od korony cierniowej i ran na całym ciele od biczowania 
oraz uciążliwa droga skalista spowodowały zupełne wyczer-
panie sił. Nadto gwar, wrzawa i przekleństwa nieprzyjaciół 
tak zwiększyły boleść wewnętrzną Pana Jezusa, że wyczer-
pany runął na kamienie po raz trzeci. […] Ojcowie Kościoła 
właśnie nauczają, że powrót do grzechu i zatwardziałość 
w nim były przyczyną trzeciego upadku Zbawiciela.

STACJA X

Zaledwie Pan Jezus zatrzymał się na miejscu stracenia, 
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przystępują do niego żołnierze, zdejmują krzyż z Jego ra-
mion, zdzierają szaty i wystawiają nagiego na widok pu-
bliczny. w ciągu drogi krzyżowej szaty przylgnęły do ran, 
które nieco skrzepły i stężały. Gdy zaś szaty przemocą zdarto, 
wszystkie rany się odnowiły i polała się krew strumieniem, 
a piekący ból w stawach i kościach jeszcze bardziej powięk-
szył męczarnię Zbawcy, czyniąc ją nie do zniesienia. Ileż to 
nowych boleści doznał Zbawiciel przy tym obnażeniu!

STACJA XI

Leży więc Zbawiciel przybity do krzyża z oczyma zwróco-
nymi ku niebu, błagając Ojca Niebieskiego o miłosierdzie 
dla katów. Całe ciało Jego jest wyprężone, a napięte ścięgna 
i mięśnie drżą konwulsyjnie. Oblicze pokryła trupia bla-
dość niewypowiedzianego bólu, z oczu spływają potoki łez, 
z piersi wyrywa się mimowolny głuchy jęk, który miesza się 
z głosami okrutnych uderzeń. 

STACJA XII

Według teorii lekarskich bezpośrednią przyczyną śmierci 
Pana Jezusa było uduszenie, gdyż ciężar zwisającego ciała, 
osłabionego męką i upływem krwi, nie pozwolił płucom 
oddychać. […] Pan Jezus zaś najpierw skłonił głowę, aby 
udzielić przyzwolenia i zgodzić się na śmierć nadchodzącą, 
powiada św. Anzelm […]. 
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STACJA XIII

Po drabinach przystawionych dostali się aż do szczytu krzy-
ża i rozpoczęli smutną, a pełną miłości pracę. z największą 
czcią powyjmowali gwoździe i zdjęli koronę cierniową, po-
dając je z rąk do rąk, aż doszły do Matki Boskiej. Ciało Pana 
Jezusa po zdjęciu z krzyża spoczęło na łonie Jego Bolesnej 
Matki. z niezmierną boleścią patrzy Ona na okrutnie zbez-
czeszczone i storturowane ciało, na rany głębokie od biczo-
wania i korony cierniowej, a w Sercu Swoim przeżywa całą 
mękę Syna. Porządkuje rozrzucone włosy, dotyka i całuje 
rany rąk i nóg, odczuwając dotkliwie „miecz Symeona”, żywy 
i z każdą raną powiększony w jej Niepokalanym Sercu.

STACJA XIV

Wiele grobów było zamkniętych ze zwłokami umarłych 
i dużo łez wylali po nich krewni i znajomi, jednak po nikim 
nie płakano tak rzewnie, jak opłakiwano śmierć Pana Jezusa. 
Tę niewysłowioną boleść Matki Najświętszej, niewiast po-
bożnych i uczniów Zbawiciela przepięknie opisuje prorok: 
Boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać 
będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. […] i płakać 
będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie […] i ich niewia-
sty oddzielnie (Za 12,10-12).
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PAŹDZIERNIK

Droga krzyżowa nieznanego autora

STACJA I

Jezus skazany na śmierć przez Piłata, który przed chwilą 
uznał Go niewinnym, słyszy haniebny wyrok i ust nie otwie-
ra… nikt nie staje w jego obronie… owszem, cały tłum woła 
jednogłośnie: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!”. Gdzież są ci wszyscy, 
których Jezus uzdrowił, pocieszał, którym dobrze czynił? 
w czarnej godzinie wszyscy odstąpili od Niego, opuścili Go. 

STACJA II

Jezus bierze krzyż na zbolałe biczowaniem zranione ramio-
na; przyjmuje go z miłością, jak pochodzący z ręki Ojca… 
przyciska go do serca, miłuje go, bo na nim ma się wypełnić 
dzieło odkupienia świata. 
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STACJA III

W jakimże stanie jesteś Boże upadający na ziemię. Ty, Bóg 
Stworzyciel! Ty, który Swą potęgą cały świat utrzymujesz, te-
raz bezsilny upadasz na drodze… i dlaczego to?… oto dlatego, 
aby odpokutować za moje myśli, pełne próżności, za moją 
zarozumiałość, za mojej samolubstwo… Boże, napełnij moje 
serce uczuciami pokory i skruchy!

STACJA IV

Maryja spotyka swego najmilszego Syna… Lecz jakiż zmienio-
ny! Cały zalany krwią, uginający się pod brzemieniem krzyża, 
gnany powrozami, jak jaki złoczyńca, wśród bluźnierstw i prze-
kleństw… Jezus spojrzał na Matkę, Matka spojrzała na Syna 
Swego, ach, co za boleść przeszyła ich Serca!…

O najlitościwszy Panie, Jezu Chryste, przez to najboleśniej-
sze spotkanie z Twą Najświętszą Matką spraw, bym jak Ona, 
umiał iść za Tobą odważnie drogą krzyża i bym, rozważając 
krwawą Mękę Twoją, pamięć o niej w sercu moim na zawsze 
zachował(-a), a na koniec, abym umiał(-a) znosić z Tobą i dla 
Ciebie wszelkie udręczenia.

STACJA V

Skoro nielitościwi kaci spostrzegli, że Jezus traci resztki sił, 
obawiając się, że Go żywcem na Kalwarię nie doprowadzą 
i że nie będą mogli wyrzec na Nim swego barbarzyńskiego 
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okrucieństwa i dopełnić haniebnego wyroku, zmuszają obcego 
poganina, by dopomógł Jezusowi w dźwiganiu krzyża. Jezus 
dopuszcza tę okoliczność, by nas przez to nauczyć, iż pragnie 
z nami podzielić się krzyżem Swoim, chcąc nas za to uczynić 
uczestnikami Swej zasługi i chwały.

A ja – czyż jestem przy Jezusie Krzyż niosącym?… Czy szu-
kam raczej dla siebie drogi wygodnej, kwiecistej, podczas gdy 
Jezus chodzi po kamieniach i cierniach?…

STACJA VI

Podziwiajmy odwagę tej świętej niewiasty, która sama jedna 
przedziera się przez tłum wojska, siepaczy i okrutnych katów, 
chcąc oddać Chrystusowi tę przysługę miłości. Miłość odważna 
jest! Zbawiciel w tej chwili wynagradza jej ten czyn heroiczny, 
odbijając na podanej sobie chuście bolesny wizerunek Swego 
Przenajświętszego Oblicza… My dziś nie możemy wprawdzie, 
idąc za pragnieniem serca naszego, otrzeć wraz z Weroniką 
zbolałej twarzy Zbawiciela, lecz pełniąc uczynki miłosierdzia, 
ocierając łzy ubogich, pocieszając strapionych, niosąc ulgę cho-
rym, możemy w ich osobach oddać prawdziwą usługę samemu 
Panu naszemu, według tych słów jego: „Cokolwiek uczyniliście 
najmniejszemu z tych braci moich, Mnieście uczynili”.

STACJA VII

Spiesznie było oprawcom Jezusa wypełnić swe haniebne dzieło, 
a widząc, że Zbawiciel, strudzony upływem krwi i ranami, zbyt 
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wolno dla ich niecierpliwości pod górę postępował, poczęli 
Go bić i szarpać, by Go zmusić do pośpiechu. Wskutek tego 
nielitościwego obejścia Jezus po raz drugi pod krzyżem upada… 
Upadkiem tym chciał Jezus odpokutować nasze powtórne 
upadki, które tak boleśnie ranią jego Serce… ten nasz powrót 
do grzechu po dobrze odbytych rekolekcjach, spowiedziach, 
po uroczystych obietnicach zmiany życia!

STACJA VIII

Pan Jezus uczy niewiasty, że próżnymi byłyby nasze łzy nad 
męką Jego, gdybyśmy wprzód nie opłakiwali grzechów 
swoich, które są przyczyną cierpień Jego. Jeśli bowiem tak 
się obchodzą z drzewem zielonym, to jest z niewinnością 
samą, która przyjęła na siebie tylko postać grzechu – cóż 
będzie z drzewem uschłym, to jest z tymi, którzy grzeszą 
i w grzechu trwają? Przez bolesną mękę Twoją, daj opamię-
tanie zatwardziałym grzesznikom, a mnie udziel najwyż-
szej nienawiści grzechu, bojaźni sądów twoich i gorliwości 
o zbawienie bliźnich.

STACJA IX

Jezus, idąc na miejsce, na którym miał spełnić Swoją ofiarę, 
upada po raz trzeci. Godzina, której z takim upragnieniem 
wyglądał, nadeszła, niestety! a jednak tylko mała garst-
ka z Jego ofiary skorzysta; dla większej liczby poświęce-
nie Jezusa będzie bezużyteczne, owszem, stanie się nawet 



269

spotęgowaniem winy (niegodne przyjmowanie sakramen-
tów).

O Jezu, przez cierpienia trzeciego upadku, błogosław 
Kościołowi, który ustanowiłeś dla naszego zbawienia, broń 
go od wszelkiego rozdwojenia i zgorszenia! Ratuj w walce 
ze sługami ciemności! Wierzymy mocno, że Kościół święty 
nie zginie, bo bramy piekielne go nie przemogą, gdyż na 
niewzruszonej postawiłeś go Opoce – ale jakże biedne są 
dusze, które się od Niego oddalają i giną na wieki.

STACJA X

Kaci z wściekłością rzucają się na Jezusa, gwałtownie zdzie-
rają z Niego odzienie, a okrutnie tym odnawiają świeże rany, 
do których odzienie Jezusa przyschło w drodze na Kalwarię. 
Patrz, jak teraz Jezus cały we krwi i ranach wymawia ci two-
je nieumiarkowania… zbytki… zmysłowość… Obnaż mnie, 
o mój Boże, ze wszystkiego, co się Tobie we mnie nie podoba, 
zwłaszcza z miłości własnej. Obmyj we krwi, która z ran 
twoich Najświętszych spływa, i niech ta krew Boska zrodzi 
w moim sercu cnotę pokory, cichości, miłości, jakimi jaśnieje 
Najświętsze Serce Twoje. 

STACJA XI

Jezus jako niewinny Baranek kładzie się dobrowolnie na 
ołtarzu krzyża i podaje Swe ręce i nogi katom, którzy niemi-
łosiernie je targając, do twardego przybijają krzyża.
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O Jezu mój! Co za wstyd dla mnie! Ty Sam kładziesz się 
na twardym drzewie krzyża, a ja nie chcę przyjąć najmniej-
szego cierpienia, jakie Bóg na mnie zsyła… Ty milczysz wśród 
okrutnych mąk, a ja, za lada przeciwnością, szemrzę i narze-
kam. Najdroższy Jezu, naucz mnie cnoty posłuszeństwa!

STACJA XII

Przypatrz się, jak Jezus na krzyżu modli się za nieprzyja-
ciół swoich… obiecuje raj łotrowi pokutującemu… poleca 
Matkę Swą Janowi… woła, że pragnie… mówi Ojcu swemu, 
że Go opuścił… oświadcza, że na Nim się pisma wypełni-
ły… a wreszcie głosem wielkim oddaje Ojcu ducha… o Jezu 
miłosierny, błagam Cię przez Twoje bolesne wywyższenie 
i śmierć o jedność Kościoła.

STACJA XIII

O Matko Bolesna, nam to winowajcom wypada płakać nad 
śmiercią Twojego Syna. Uproś nam, błagamy Cię, jasne roz-
poznanie grzechów naszych, głęboką ich nienawiść i łzy 
szczerej pokuty. Królowo Męczenników, ratuj wszystkich 
będących w smutku, ubóstwie i ucisku duszy.
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STACJA XIV

Oto kres życia Jezusa na ziemi. Męka – krzyż – grób i opusz-
czenie… oto kres jego prac, nauk i cudów, kres jego apo-
stolstwa. Co za silna pokusa zwątpienia w  Jego Boskie 
posłannictwo, lecz myśli Boże nie są myślami ludzkimi. 
Śmierć Jezusa daje życie i jest zwycięstwem śmierci, a grób 
Jezusa to kolebka Kościoła świętego. o Jezu, który będąc 
źródłem życia, dla naszego zbawienia do grobu zstąpić ra-
czyłeś, naucz mnie, jak powinienem umrzeć sobie samemu 
i złożyć do grobu nieujarzmioną wolę i miłość własną, bym 
wyniszczając w sobie nieustannie wszystkie złe skłonności, 
począł(-ęła) żyć dla Ciebie życiem zupełnie nowym i w ręku 
Twym stał(-a) się narzędziem jak największej chwały Twojej! 
Naucz mnie, bym na ziemi nie szukał szczęścia, lecz chwały 
Twojej i królestwa.
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LISTOPAD

ks. Michał Dłutowski
DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI 
OJCZYZNY

STACJA I

Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, nie ma ta-
kiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego (Ps 53,4).

Jezus przyjmuje niesprawiedliwy wyrok. Każdy grzech to 
kolejny krzyk, wołanie: „Ukrzyżuj!”. Boże, skazywany w nie-
skończoność na śmierć, jakże Ciebie boli zdrada najbliż-
szych, czyli tych, którzy przyjęli chrzest święty. Dziś akty 
apostazji w parafiach polskich są normą. Dzieci masowo 
wypisują się z lekcji religii, dorośli zuchwale zwracają się 
o wykreślenie z ksiąg chrzcielnych. Wyrok skazujący na 
śmierć bezbronne, mistyczne Ciało Chrystusa – Kościół za-
padł. Wykonawcami jego są kłamliwe: filmy, pisma, sztu-
ki, informacje w mediach. To wszystko doprowadza do 
wzgardy największej Miłości. Dziś toczymy walkę z nowym 
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systemem totalitarnym, jest nim satanizm w czystej postaci. 
Ludzie mający wpływ na kulturę, ekonomię, edukację, życie 
społeczne kreują świat w opozycji do wartości katolickich, 
w buncie wobec Boga. Nie ulegajmy ich manipulacjom i nie 
skazujmy Jezusa na śmierć przez tchórzostwo i brak wierno-
ści ideałom „Bóg, honor, Ojczyzna”, jakie nam przypomnieli 
żołnierze wyklęci. 

Wynagradzamy brak realizacji przyrzeczeń chrzcielnych.

STACJA II

Czyż się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, 
którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie 
wzywają Boga? (Ps 53,5)

Krzyż jest ołtarzem, na którym Jezus złoży Najświętszą 
ofiarę ze Swojego Ciała i Krwi. Odkupiciel całuje krzyż, jak 
kapłan na początku Mszy św. całuje ołtarz. To przez chrzest 
zostałem powołany do misji bycia prorokiem, czcicielem 
Boga oraz do królowania nad swoją skłonną do grzechu 
cielesno-duchową naturą. Symbolem tej rzeczywistości 
jest krzyż. On jest naszym zwycięstwem. Lecz dziś jak ła-
two się go zdejmuje i cynicznie profanuje. Każdy naród, 
który wyrzeka się krzyża Jezusa Chrystusa, podąża drogą 
przekleństwa i zagłady. Krzyż na stałe wpisał się w polski 
krajobraz, lecz i dzisiejszy okupant – wilk w owczej skórze 
– mówi, że on nie pasuje, że przeszkadza. Jeśli ulegniesz 
namowom obcych i zdejmiesz krzyż, zdradzisz samego 
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siebie i to, co kochasz.
Wynagradzamy za profanację krzyży i świętych symboli 

naszej wiary.

STACJA III

Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu nie było, albowiem 
Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli; okryli się wstydem, 
bo Bóg ich odrzucił (Ps 53,6).

Jezus upada pod krzyżem, aby z upadku podnosić ludzi 
w sakramencie pokuty. Lecz ulegając pokusie, przypomnij-
my sobie, ile każdy upadek pod krzyżem kosztował cierpień 
Zbawiciela. Może wtedy odstąpimy od grzechu.

 Naród Polski zawsze upada, jeśli wybiera kłamców 
i kolaborantów na swych przywódców zamiast ludzi pra-
wych i wiernych Bogu. Dokąd nas doprowadzą ludzie bez su-
mienia ukształtowanego przez wiarę katolicką? Pamiętajmy, 
że odnowienie ducha narodu i powstanie z nędzy musi byś 
złączone z rozgrzeszeniem i pokutą.

Wynagradzamy za grzechy złej spowiedzi: niedokładny 
rachunek sumienia, brak należytego żalu za grzechy, brak 
należytego postanowienia poprawy, za brak właściwej po-
kuty.

Wynagradzamy za brak spowiedzi i mocnego postano-
wienia poprawy.



275

STACJA IV

Kto przyniesie z Syjonu zbawienie […] (Ps 53,7).

Powrót do Boga zawdzięczamy Najświętszej Maryi Pannie. 
Nie wahała się dobiec do Jezusa, choć wiedziała, że połączy 
się to z doświadczeniem przeszycia Jej duszy przez miecz 
boleści, będący skutkiem grzechów ludzi. Jednak była przy 
Nim i patrzyła w Jego krwawe oczy. Widziała w nich nie-
pojętą krzywdę, jaką człowiek wyrządził swemu Bogu. Kto 
przyniesie zbawienie Polsce? Tylko Maryja przez świętych 
czasów ostatecznych, którzy nie ustąpią przed apokaliptycz-
ną bestią – ideologią antychrysta ukrytą w globalistycznej 
wizji świata i poprzekręcanych przykazaniach Bożych. 

Wynagradzamy za brak trwania w tradycyjnej nauce 
Kościoła.

STACJA V

Boże, wybaw mnie, w imię Twoje (Ps 54,3).

Jezus uzyskał przymuszoną pomoc od Szymona. Zobaczmy, 
jak Zbawiciel pomaga w naszych drogach życiowych. Daje 
nam Chleb żywy, jest to pokarm dający siłę, by dojść do ży-
cia wiecznego, by zostać świętym. Polacy pamiętajcie, że 
jesteście braćmi i siostrami, nie dajcie się skłócić obcym! Nie 
dajcie się napuścić przeciw Kościołowi świętemu. Fałszywi 
prorocy chcą dokonać krwawej rewolucji, byście poszli 
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zabijać księży, wybijać okna w kościołach. Pamiętajcie, że 
siłą naszą jest jedna wiara, jedność w działaniu. Pomagajcie 
sobie nawzajem, nie zazdrośćcie i nie złorzeczcie, lecz błogo-
sławcie siebie nawzajem i przyzywajcie w cierpieniu Imienia 
Bożego. Wspólnie mamy ponieść dalej nasze krzyże, nie 
obciążajmy ich, bo i tak jest nam ciężko.

Wynagradzamy za brak pamięci o Miłości Boga do nas 
w sakramencie Eucharystii.

STACJA VI

[…] powstają przeciwko mnie cudzoziemcy, a gwałtow-
nicy czyhają na moje życie (Ps 54,5).

Święta Weronika przez mały akt miłości otrzymała wielki dar 
Serca Jezusa – Jego oblicze. Jezus chciał tę chwilę spotkania 
z tą odważną niewiastą przedłużyć, by rozmyślała i pociesza-
ła Jego Serce w nieskończoność. i my mamy szansę to uczynić. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu to czas pocieszenia 
Jezusa, który jest Zakładnikiem naszej miłości do nas. Nie 
bądźmy tłumem w obłędzie agresji, lecz św. Weroniką, by 
chociaż na chwilę nawiedzić Najświętszy Sakrament. Aby 
regularnie adorować testament miłości. Jeśli nie będziesz 
adorował oblicza Boga w Chrystusie, to wcześniej czy póź-
niej zaczniesz adorować oblicze bestii w Internecie i współ-
czesnych mediach. Nie dajmy się zwieść obcym kulturom, 
synkretyzmowi religijnemu, fałszywemu ekumenizmowi, 
bo nie ma zbawienia poza Kościołem rzymskokatolickim!
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Wynagradzamy za Komunie świętokradcze, za złe uczest-
nictwo w ofierze Mszy świętej, za świętokradcze sprawowa-
nie Mszy św. przez kapłanów.

STACJA VII

[…] Pan podtrzymuje me życie (Ps 54,6).

Jezus Chrystus, upadając po raz drugi, uczy nas wytrwałości, 
niejeden człowiek, by się już załamał i nie powstał. Syn 
Boży znajduje siłę do powstania w miłości do Boga Ojca 
i człowieka, którego chce zbawić. Za wielką cenę zostaliśmy 
nabyci do Kościoła świętego – mistycznego Ciała Chrystusa. 
Nie atakujmy go, ale brońmy. Po to zostaliśmy bierzmowani, 
by stać na straży dobrego imienia Matki Kościoła. Jeśli tego 
nie uczynimy, Polska przestanie istnieć. Bo duszą Polski jest 
wiara rzymskokatolicka!

Wynagradzamy za tchórzostwo w braku dawania świa-
dectwa przynależności do Kościoła i Chrystusa (Jego na-
uczania).

STACJA VIII

Przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie 
opuści nigdy […] (Ps 55,23).

Pocieszając niewiasty, Jezus przekazuje przestrogi. Jakże 
opłakany jest stan młodego pokolenia, ukazują to cierpienia 
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Jezusa wyrażone w drodze krzyżowej, one są obrazem zdrad 
i niewierności nawet małych dzieci. Cynicznie dystansują się 
one od Boga i Kościoła oraz Ojczyzny przez brak dobrego 
przykładu rodziców, którzy o wszystko się zatroszczyli, tylko 
nie o to, by zadbać o ich dusze i nauczyć wiary i patriotyzmu. 
Młode pokolenie przeintelektualizowanych Polaków zmie-
rza do przepaści. Lecz przez niezłomną wiarę, ufność, miłość 
matek Jezus nawet z otchłani może ich zawrócić!

Wynagradzamy za brak świadectwa wiary w rodzinach, 
brak wspólnej modlitwy.

STACJA IX

Zastawili sieć na moje kroki i zgnębili moje życie. Przede 
mną dół wykopali, sami wpadli do niego (Ps 57,7).

Upadki coraz szybciej następują po sobie. Jezus jest zabijany 
powoli. Dlaczego tak szybko małżonkowie siebie nienawi-
dzą? Dlaczego depczą święte słowa, które przed Bogiem 
i wspólnotą Kościoła wypowiadali? Gdyż nie myślą o drugiej 
osobie, ale o własnej wygodzie. Nie podjęli małżeństwa 
z miłości nadprzyrodzonej, lecz cielesnej. Miłość zmysłowa 
kończy się tak szybko, jak się zaczęła. Przemija jak mgła 
o świcie, a za parę minut nie ma po niej śladu. Człowiek, który 
jej zaufa, wpada w pułapki złego ducha, nie potrafi zachować 
duszy w czystości i pogrąża się w niewoli przeciwnika.

Wynagradzamy za współżycie przed ślubem i zdrady 
małżeńskie.
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STACJA X

Bo czyhają na moje życie, możni przeciw mnie spiskują, 
a nie ma we mnie zbrodni ani grzechu, o Panie, bez mojej 
winy przybiegają i napastują mnie (Ps 59,4).

Jezus z szat obnażony jest całkowicie ubogi, pozbawiony 
szacunku. Mąż lub żona przez zdradę małżeńską po grzechu 
cudzołóstwa przystępuje do podziału majątku. Obnażają 
swoją ciemną stronę natury. Nie tylko zadają ból duchowo, 
ale i fizycznie. Nie wystarczyła zdrada, chcą jeszcze pozba-
wić mienia. Te chwile bezrozumności małżonka(-i) trzeba 
przeczekać. Małżeństwo jest sakramentem, tak jak chrzest 
trwa więc przez całe życie. Znieść te okropne chwile można 
tylko, trwając przy Jezusie. Miłość zwycięża. w tych drama-
tycznych chwilach Kościół dopuszcza separację, lecz trzeba 
nie przestawać walczyć o współmałżonka, który stał się 
ofiarą bezrozumności grzechu. Jak Jezus na krzyżu modlić 
się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Polska nie 
ma przyszłości bez wierności małżeńskiej. Tej przyszłości 
pozbawione są przede wszystkim dzieci rodziców, którzy 
się rozwodzą.

Wynagradzamy za przekazanie złych postaw moralnych 
młodemu pokoleniu Polaków oraz za brak otwarcia rodzi-
ców na dar potomstwa.
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STACJA XI

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie 
się chroni moja dusza, chronię się w cieniu twych skrzydeł, 
aż minie klęska (Ps 57,2).

Jezus zostaje przybity do krzyża, to jest wymiar każdego po-
wołania, szczególnie kapłańskiego. Ksiądz, tak jak Chrystus, 
ma stać się nie tylko ofiarnikiem, ale i ofiarą. Symbolem tego 
jest Abraham, który miał ofiarować Bogu to, co najcenniej-
sze, czyli swojego syna Izaaka. To kapłan w ofierze Mszy 
świętej składa Stwórcy losy całego narodu, to, co w nim 
najdroższe. Łączy z krwią Chrystusa krew polskich męczen-
ników, żeby Polska była Polską Wierną Bogu i nie dała się 
zniewolić! w dużej mierze zależy to od posługi księży, ich 
odwagi i jedności z narodem. To Kościół w czasach zabo-
rów i zniewolenia przez systemy zła był zawsze za sprawą 
odważnych kapłanów miejscem schronienia dla potrzebu-
jących pomocy. Lecz dzisiaj w seminariach często nie uczy 
się ich patriotyzmu. Wychowuje się ich w duchu kosmo-
politycznym. Księża unikają zatem wtrącania się w sprawy 
dobra wspólnego, by nie być pomówionymi o polityczną 
działalność. Ale przecież powinni to robić, jeśli są Polakami.

Wynagradzamy za przywiązanie księży do spraw mate-
rialnych i brak ich jedności z narodem.
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STACJA XII

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała 
ponad całą ziemię! (Ps 57,6)

Jezus wywyższony nad ziemią wszystkich przyciąga do 
Siebie. Kapłan ma za zadanie ogarnąć miłością Chrystusa 
nie tylko poszczególne osoby, ale całą ludzkość. Jego mi-
sja przechodzi jego ludzkie możliwości, dlatego w dniu 
święceń kapłańskich przyrzekał coraz ściślej jednoczyć się 
z Chrystusem. To On w nim dokona wspaniałych dzieł, które 
zaskoczą jego samego.

Wynagradzamy za grzechy nieczyste i wygodnictwo ka-
płanów, brak oddawania Bogu należnej czci.

STACJA XIII

Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapo-
mnieli o Tobie (Ps 44,18).

Jezus jest w końcu w otoczeniu ludzi, którzy Go kochają 
i czczą. Panie, jak wiele miejsc chorych jest w naszej Polskiej 
rzeczywistości. Ile ran nam zadano z zewnątrz i od środka. 
Jakże Twój los podobny jest do naszego. Składamy naszą 
bolesną Ojczyznę w ręce Maryi, bo w Jej rękach czujemy się 
silni i godni Twoich obietnic.

Wynagradzajmy za brak realizacji orędzie Bożego miło-
sierdzia i wezwania do świętości.
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STACJA XIV

Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i nocy […] (Ps 42,4).

Jezus jest już w grocie, która jest swego rodzaju taberna-
kulum, miejscem przechowywania Jego bolesnego ciała. 
Sakramenty święte są darem Boga Ojca na życie wieczne, 
jest to swego rodzaju opieczętowanie życia ludzkiego, by 
zostało ono całkowicie w tych ostatnich chwilach ukierun-
kowane w stronę Nieba, by żaden nieprzyjaciel nie zmącił 
umysłu człowieka. Najgorszym grzechem Polaków jest le-
nistwo duchowe, przez które nie wyrzekamy się ostatecznie 
szatana i grzechu. Może on nas wtedy swobodnie kąsać 
i uśmiercać, bo na to mu pozwalamy. Przykładem mogą być 
grzechy uległości wobec uzależnień: alkoholizmu, narko-
tyków… Jednak jeśli każdy Polak szczerze nawróciłby się do 
Boga, jakże inne byłoby nasze wspólne życie.

Wynagradzajmy za brak modlitwy i pokuty za grzechy.
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GRUDZIEŃ

ks. Michał Dłutowski
DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI 
OJCZYZNY

STACJA I 

Jezus jest skazany na śmierć przez swoich rodaków. 
Przedziwne proroctwo. Jakże często w danym narodzie 
obok szlachetności jest zdrada. Lecz potrzeba nam takich 
bohaterów jak Odkupiciel, którzy potrafią oddać życie za 
Ojczyznę niepodległą. Przecież Jezus przyjmuje ten nie-
sprawiedliwy wyrok, by wyprowadzić ludzkość z jarzma 
zniewolenia przez wszystkie systemy zakłamania prawdy. 
Tylko w Chrystusie jest prawdziwa wolność, bo ona wynika 
z miłości Boga, honoru i Ojczyzny. Dlatego musimy do-
prowadzić, żeby w Konstytucji RP na samym jej początku 
było odniesienie do Boga w Trójcy Jedynego, wiary kato-
lickiej i Dekalogu. z prawa Bożego muszą wynikać wszyst-
kie inne akty prawne. Jeśli tak nie będzie, kolejne wyroki 
śmierci zapadną, a to, co święte, będzie hańbione w imię 
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bałwochwalczej wolności, którą szatan się posługuje, by 
niszczyć to, co Polskie i Katolickie. Jeśli ta masońska kon-
stytucja nie będzie zmieniona, panować będzie bezprawie. 

STACJA II

Jakże Ojczyźnie potrzeba dziś dusz heroicznych, dusz 
Ofiarnych, które przeciwstawią się łamaniu sumień i zmu-
szaniu do aktów apostazji. Dziś, ci sami ludzie, którzy po-
wołują się na prawa człowieka, nakładają na nich krzyże. Jak 
to możliwe, by człowiek dzisiaj w czasach wszechobecnej 
wolności nie miał czasu dla siebie i rodziny? Jakże to moż-
liwe, że w Polsce ludzie zmuszani byli do pracy w niedziele, 
do kłamstwa oraz do zabijania własnych dzieci. Czyni się 
to w imię fałszywej demokracji. Trzeba powiedzieć jasno, 
że nie ma demokracji bez zasad, które dał cywilizacji euro-
pejskiej katolicyzm!

STACJA III

Dusze ofiarne w Ojczyźnie, tak jak Jezus, dźwigają naród 
z upadku. Lecz do niego prowadzi brak czujności. Nie za-
przepaszczajmy heroicznego wysiłku męczenników. Nie 
przestawajmy strzec życia poczętego, szlachetności duszy, 
właściwego wychowania młodego pokolenia. Niestety prze-
gapiliśmy ten czas i straciliśmy suwerenność. Widzimy, że 
obecnie wszyscy mają prawa i przywileje, tylko nie Polacy 
wierni Ojczyźnie i  Kościołowi. Natomiast kolaboranci 
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owszem. Można bez konsekwencji napluć nam w twarz, 
bluźniercy mogą bez konsekwencji profanować symbole 
naszej wiary. Dziś przestępcy mają ochronę, a ofiary są po-
zostawione bez opieki.

STACJA IV

Tylko Maryja może nas ocalić w obecnej chwili, tylko Ona da 
nam siłę do walki. Potrzebujemy spojrzenia na Jej wizerunki, 
by przypomnieć sobie swoją godność i wspaniałą historię, 
aby iść dalej z dumą. Jakże dzisiaj jest ważne samozaparcie, 
by zrezygnować z Internetu, by nie oglądać niewłaściwych 
programów przesyconych pornografią. Zanim podejmiesz 
decyzję, spójrz na smutne oblicze Maryi. Przypomnij sobie, 
że masz w sobie godność Jej dziecka, Jej szlachetne rysy.

STACJA V

Gdzie są dziś Szymonowie? Nie ma już zakładów pracy, 
wszystko prawie zostało sprywatyzowane i jest w rękach 
obcych korporacji. Ojczyzna, doprowadzona przez kolejne 
rządy do wycieńczenia, nie ma sił sama o własnych siłach 
iść dalej. Lecz jeśli będziemy się modlić, Bóg ześle ryce-
rzy o mocnych ramionach, którzy udźwigną ciężar długów 
i koszmar bałaganu uczynionego przez sępy!
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STACJA VI

Mamy patrzeć na oblicze Jezusa, to jest nasze antidotum 
w czasach, gdy pokazuje się nam w mediach oblicze bestii. 
Nie jesteśmy jej czcicielami, bo jako naród jesteśmy czci-
cielami Boga Żywego. Polsko, zwróć swe oblicze w kierunku 
oblicza Boga, przypomnij sobie swoje początki, pomyśl, 
którą idziesz drogą?

STACJA VII

Najgorszym upadkiem jest utrata nadziei, ale i  w  tych 
momentach nie przestawaj się modlić. Przecież nie wolno 
nam wierzyć w człowieka, lecz w Boga. Każdy człowiek jest 
kłamcą, jeśli nie przyznaje się do grzechu. Każdy człowiek 
może popełnić błąd, ale jeśli będziemy z Bogiem, będzie 
ich o wiele mniej.

STACJA VIII

Najwięcej w Polsce cierpią kobiety, gdy widzą, że owoc ich 
żywota biegnie na zatracenie. Tylko radykalne zadośćuczy-
nienie i modlitwa oraz ufność w miłosierdzie Boże mogą 
zmienić kierunek biegnącego do przepaści zatracenia mło-
dego pokolenia. Wraz z ich śmiercią duchową szybko poja-
wi się śmierć fizyczna, a z nią śmierć Polski. Dzisiaj często 
również młode pokolenie podejmuje migracje z powodów 
egzystencjalnych. Dobrze wykształceni Polacy zasilają inne 
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kraje swoimi umiejętnościami. Lecz tam szybko zapominają 
o swoim pochodzeniu. Tylko tu, na Polskiej ziemi jest wasza 
Ojczyzna. Wracajcie, bo patrząc realistycznie, ani Anglia, ani 
Francja, ani Niemcy, czy też Szwecja nie mają przyszłości, bo 
wyrzekły się jako państwa Boga. Wracajcie, zanim przyjdą 
pogromy i wojny, zarazy i katastrofy.

STACJA IX

Najbardziej powszednim upadkiem jest lenistwo duchowe, 
prowadzące do zaniku praktyk religijnych i tryumfu szatana 
w naszych rodzinach.

STACJA X

Grzechy nieczyste, powodujące zdrady małżeńskie, jak-
że mocno obrażają Boga i osłabiają jedność narodu. Ten 
grzech jest przyczyną naszej słabości i nędzy.

STACJA XI

Dziś krzyżuje się Polskę przez promocję filmów, książek, 
programów edukacyjnych, w których pokazuje się patolo-
giczne wzory ludzkich postępowań i niechęć do Kościoła, 
oraz przez promocję okultyzmu. Młody człowiek, który 
uwierzy kłamstwom, staje się zimny i cyniczny. Umiera za 
życia.
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STACJA XII

Zdrada świętej wiary Kościoła rzymskokatolickiego przez 
biskupów i księży polskich byłaby największym grzechem. 
Nie baliby się wtedy Boga, lecz układaliby się ze światem. 
Milczeliby, kiedy trzeba by było krzyczeć. Nie szukaliby czci 
Boga, lecz własnej, nie klękaliby przed Bogiem, ale przed 
książętami tego świata. Naród stałby się im obcym, a oni 
byliby obcymi dla własnego narodu! Na szczęście w dziejach 
historii Polski zawsze znajdowali się odważni biskupi i księ-
ża. Należał do nich św. biskup Stanisław ze Szczepanowa, 
który nie bał się upomnieć króla Bolesława Śmiałego, św. 
Zygmunt Szczęsny Feliński, który w liście do cara napisał 
non possumus, ujmując się za upokorzonymi Polakami, 
Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński, który wolał cierpieć 
niż kolaborować z władzą i zdradzić oraz cała rzesza pro-
stych i wiernych Kościołowi i Ojczyźnie kapłanów, takich 
jak ks. Ignacy Skorupka i ks. Jerzy Popiełuszko. 

Módlmy się, aby dogmat wiary katolickiej był zachowany 
w Polsce!

STACJA XIII

Spójrzmy na rany narodu polskiego, czytajmy nasze dzieje 
dokładnie, nie wypowiadajmy za szybko słów „zapominamy 
i przebaczamy”, gdy nie ma skruchy tych, co nas skrzywdzili. 
Krew naszych przodków naszą siłą, zbierajmy ją dokładnie 
z naszych dziejów. Niech zapłatą dla nich w naszych sercach 
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będą święte pragnienia. Niech powieje nad nami znów 
sztandar naszej Królowej, w Imię której pokonamy kolejne 
potęgi przeciwników naszych i Kościoła świętego. Twórzmy 
Maryjne zjednoczenia narodu. w czasach objawienia się 
antychrysta bądźmy jak skała, nie dajmy się oszukać po 
raz kolejny i złamać. Nie dajmy deptać tego, co święte, lecz 
z Kościołem tryumfującym w Niebie stańmy do walki, naj-
pierw z naszymi grzechami narodowymi, a potem z tymi, 
którzy chcą nas skłócić i wepchnąć w ramiona szatana! 
Zwycięstwo jest pewne, gdy jesteśmy z Maryją!

STACJA XIV

Polskę, tak jak Jezusa, chce się szybko pogrzebać, aby za-
grabić jej majątek. Przywalić kamieniem kłamliwych praw 
i niedogodnych dla nas zobowiązań, by z grobu już nie po-
wstała. Polska pokazała, że w chwilach, kiedy już została 
przekreślona przez inne państwa, zawsze się odradzała. 
Nie pozwólmy na pogrzebanie na zawsze wielkich polskich 
ideałów. Jeśli nie potrafimy zrozumieć bolesnych losów 
ojczyzny to przypomnijmy sobie jej powołanie a wszystko 
stanie się czytelne. Polska Mesjaszem narodów, dlatego tyle 
wycierpiała i wciąż cierpi!
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