W SERCU MARYI
Rozważania Różańcowe

Drogi Krzyżowe

ks. Michał Dłutowski
Irena Radzymińska IMB
Anita Granoszewska

W SERCU
MARYI

WARSZAWA 2020

Autor zdjęć i rysunków
ks. Michał Dłutowski
Projekt okładki i skład
Katarzyna Królak
Korekta
Katarzyna Królak

© ks. Michał Dłutowski, Nowa Osuchowa 2020
Książkę można zamówić:
tel. 530 032 201

Inne książki: www.swfaustyna.eu

ISBN 978-83-952238-2-2

Spis treści
Wstęp

......................................

7

15 obietnic Maryi dla tych, którzy będą
odmawiać Różaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RÓŻANIEC

................................

29

Boże Błogosławieństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Matko, która nas znasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zawierzyć Bogu. Z Nim przejść przez życie . . . . . . 63
Wpatrzeni w Krzyż bezgranicznej Miłości .. . . . . .

DROGI KRZYŻOWE

........................

74

91

Dla Rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Żołnierzy Wyklętych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Na podstawie Ślubów Jasnogórskich . . . . . . . . . . 116
Wczuję się w Twoje cierpienie. . . . . . . . . . . . . . . . 132
O zjednoczeniu chrześcijan . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

Dziękuję Ci Panie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Ze św. Janem Pawłem II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

Samotnej matki .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Wstęp
Zaraza, która nawiedziła cały świat, w tym
również Polskę, wzywa nas do nawrócenia. Powinniśmy się modlić nie tylko o ustanie pandemii koronawirusa, lecz również o liczne nawrócenia Polaków. Jeśli nie będziemy wynagradzać
za grzechy popełniane przeciwko Sercu Jezusa
i Maryi, to mogą przyjść jeszcze gorsze doświadczenia w obecnych czasach. Bóg nie mógł już dłużej
znieść niewiary i arogancji ludzi względem Niego.
Kielich goryczy Jezusa Chrystusa został przepełniony i rozlał się na świat.
Nadeszły więc dni pokuty i czujności, aby żyć
w każdej chwili w łasce uświęcającej, w Sercu Maryi. Ono, jak modliły się święte dzieci z Fatimy,
jest naszym ratunkiem i schronieniem.

W Starym Testamencie mamy wiele buntów
Izraelitów względem woli Boga. Na jeden z nich
Pan zareagował i powiedział: Dokądże jeszcze ten
lud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć Mi nie
będzie mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę (...)
(Lb 14, 11-12). Przez modlitwę Mojżesza kara zarazy została zamieniona na brak możliwości wejścia do Ziemi Obiecanej. W Nowym Testamencie
św. Paweł woła: Bóg nie pozwoli z siebie szydzić
(Ga 6, 7).
Obecne restrykcje uniemożliwiające obecność Polakom na Mszy Świętej mogą być dla nich karą. Wcześniej ich obecność podczas Najświętszej Ofiary była
często powierzchowna i bezrefleksyjna, bez wiary i
miłości. Bóg czasem nam odbiera to, co dla nas cenne,
abyśmy potrafili to docenić. Tak samo z Sakramentem
Pokuty i Pojednania – jeśli nie ceniliśmy Go wcześniej,
może On nam nie zostać udzielony w przyszłości.
W tym roku przypada: 100 rocznica Cudu nad
Wisłą, 100 rocznica narodzin św. Jana Pawła II,
100 rocznica przyłączenia morza do Polski oraz
8

20 rocznica ustanowienia Święta Bożego Miłosierdzia. Należy przypomnieć sobie przede wszystkim,
co dla nas uczyniła Maryja w 1920 roku na przedpolach Warszawy. Nie zapominajmy Jej interwencji w Radzyminie oraz Ossowie. Niech pochłonie
nas pragnienie wdzięczności względem Jej przemożnej opieki. Zanieśmy do Serca Matki Bożej Jej
ulubioną modlitwę – Różaniec Święty.
Cieszy też inicjatywa 100 Mszy Świętych w intencji: O wynagrodzenie za grzechy przeciwko
Sercu Jezusa i Maryi oraz nawrócenie wszystkich Polaków do Boga, z wdzięcznością dla Maryi, z okazji 100 rocznicy Cudu nad Wisłą. Jest
to potężna modlitwa złączona z Najświętszą Ofiarą
Jezusa, stanowiąca wotum dla Boga i Bożej Rodzicielki w tym 2020 roku.
Dziś powinniśmy skoncentrować się na Sercu Maryi, aby wynagradzać Mu za liczne grzechy
jakimi są: obojętność, brak wdzięczności, liczne zdrady. Niestety pojawiły się też grzechy demoniczne i perwersyjne, za które nikt nie został
ukarany w Polsce, a pokuta mogła być zbyt mała.
9

Mam na myśli obraz naszej Królowej w tęczowej
aureoli. Wyobraźmy sobie też ogrom cierpienia
Maryi z powodu ochrzczonych dusz, które zamiast wybierać Boga, wybierają demony i piekło.
Każdy, kto przyjął Chrzest Święty, nie tylko staje
się dzieckiem Bożym, lecz dzieckiem Maryi, dlatego Jej cierpienie jest nie do opisania.
Jeśli będziemy blisko Serca Maryi, aby przynieść Mu ulgę w cierpieniu, ocalejemy, gdyż
Maryja zajmie się naszymi troskami. Stanie się dla
nas Arką Ocalenia. Tak jak mówił Jezus w Ewangelii: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego
i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie
wam dodane. Królestwo Boże jest w Sercu Maryi.
Poświęćmy mu naszą uwagę i zaangażowanie,
a Bóg przez Maryję przeprowadzi nas w tych
doświadczeniach, które zagrażają światu. Przecież
już orędzie z Fatimy wzywało nas do tego. Jeśli
podejmiemy nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca, przyjmiemy pomoc z nieba. Zaraza koronawirusa to tylko początek boleści. Mogą przyjść
kolejne choroby, kryzysy gospodarcze, głód, wojny
10

itp… Czas pokuty dla ludzkości za grzechy jakimi obraził Stwórcę może potrwać nawet kilka lat.
Trzy dni, które Jezus potrzebował do odkupienia
świata i człowieka mogą być czasem trzech lat
wielkiego cierpienia, jakie jest potrzebne dla odnowienia zepsutej cywilizacji. Celem będzie wykorzenienie wszelkiego zła, które tak mocno jest
wrośnięte w dzisiejszy świat. Na miarę przewinień
dokona się bolesne oczyszczenie. Możemy skrócić
ten czas, jednak tylko poprzez szczere nawrócenie do Boga. To dlatego orędzie z Fatimy i orędzie
Bożego Miłosierdzia z Polski są dziś tak bardzo
aktualne – jednakowo wzywają nas do modlitwy
przebłagalnej. Inaczej już dziś brzmią słowa Koronki do Bożego Miłosierdzia: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa
Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas..!    
Widzimy wielkie zniszczenie moralne i duchowe Polaków. Ta zaraza jest dopustem Bożym,
11

abyśmy wyciągnęli wnioski. Jeśli to uczynimy, podejmując przede wszystkim: modlitwę różańcową,
pokutę za grzechy, wynagradzanie za niegodne
przyjmowanie Komunii Świętej oraz za grzechy
przeciwko Sercu Maryi, Bóg szybko nas podniesie
i wywyższy pośród innych narodów. Musimy jednak wyrzec się tchórzostwa względem liberalnych
środowisk, które dokonują satanizacji naszej kultury. Obrońmy Wielką Katolicką Polskę, a stanie
się ona wzorem dla innych państw! Dostaliśmy
ostrzeżenie. Jeśli je zlekceważymy, przyjdą kolejne
tragedie!!!
Niech ten modlitewnik będzie pomocą w naszym jednoczeniu się przed Bogiem, a także pocieszeniem dla Serca Jezusa i Serca Maryi. Łączmy się też z naszymi świętymi Narodu Polskiego,
którzy pełni entuzjazmu wzywają nas do świętości
życia i wielkich zwycięstw oraz cudów.
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15 obietnic Maryi dla tych,

którzy będą odmawiać Różaniec

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechnił
św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego
(Dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem
Różańca do Najświętszej Maryi Panny. Jednak
Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero
w XV w. dzięki innemu dominikaninowi,
bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusem
de la Roche), który żył w latach 1428–1475.
13

On ustalił nazwę Psałterz Maryi i liczbę 150 Zdrowaś Maryjo, które podzielił na dekady–dziesiątki przeplatane Modlitwą Pańską. On też założył
pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r.
W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna.
Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu
również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie
Różańca Świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe
łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać
Różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu,
zniszczy zło, pomniejszy grzechy, zwycięży
heretyków.
4. Spowoduje, że cnoty i dobre
ła zakwitną; otrzyma on od Boga
te przebaczenie dla dusz; odciągnie
ca ludu od umiłowania świata i
14

dzieobfiserjego

marności; podniesie je do pożądania rzeczy
wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie
Różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec Święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią;
nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś
sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie
życie wieczne.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię
Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
15

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie, przez odmawianie Różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli
za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna
Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego Różańca jest wielkim
znakiem przeznaczenia do nieba1.

1
  h t t p : / / s a n c t u s . p l / i n d e x . p h p ? g r u p a =4 4 & p o d g r u p a =
327&doc=267 (z dnia 4.03.2020).
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1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie Różańca Świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
Matka Boża mówi, że odmawianie Różańca Świętego jest służbą dla Niej. Tak właśnie jest, gdyż w ten
sposób służymy Kościołowi Świętemu, którego jest
Ona symbolem i objawieniem. Właśnie dziś, w czasach, gdy wszystko ulega racjonalizacji oraz laicyzacji, potrzebna jest modlitwa, która uwalnia ludzi
z kajdan zniewoleń, którymi opasany jest prawie
każdy człowiek. Powinna powstać wielka armia
składająca się z ludzi modlących się na Różańcu.
Są oni jak rycerze, gotowi w każdej chwili do boju
o człowieka, który jest w niebezpieczeństwie grzechu. Modlący się na Różańcu są jak bohaterowie,
którzy przed wrogiem nigdy nie zginają kolan. Czynią to tylko przed swym władcą i królem – Jezusem
Chrystusem! Za swą służbę otrzymują oni szczególne łaski nie tylko dla siebie, ale i dla tych, za których
się modlą.
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2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
Osoba modląca się pobożnie na Różańcu jest okryta płaszczem Maryi. Jest nie tylko chroniona przed
życiowymi porażkami, ale jest chroniona przede
wszystkim wewnętrznie. Maryja ma tę osobę
w swoim Sercu i także chroni jej serce. Największe
łaski, o których mówi Maryja, mogą dotyczyć najważniejszych rzeczy, czyli śmierci, sądu Bożego,
zbawienia i świętości na ziemi, jak również szczególnego wyróżnienia tej osoby w niebie.

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu,
zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży
heretyków.
Piekło przychodzi na ziemię poprzez grzechy ludzkie. Można powiedzieć, że urzeczywistnia się przez
ludzi, którzy są podatni na działanie złego. Chociaż
świat ze swej natury jest dobry, źli ludzie gotują innym ludziom los, który staje się dla nich koszmarem
18

i niekończącą się udręką. Szczególnym objawieniem się zła jest zakłamywanie prawd, które podaje
Kościół. Dziś niestety mnożą się sekty i herezje, bazujące na relatywizmie i subiektywnej ocenie wiary. Odrzuca się przywilej interpretacji objawienia
dany przez magisterium Kościoła i następują coraz
to nowe podziały, które zawsze zmierzają do negacji Bóstwa Chrystusa, a w dalszej kolejności do pomniejszenia roli sakramentów i potrzeby nawrócenia. Wszelkiego rodzaju herezje pochodzą z pychy
ludzkiej. Różaniec, jak obiecuje Maryja, staje się
naszym duchowym strażnikiem, który nie pozwoli
zejść na manowce. Przez tę modlitwę, w szczególny sposób, jesteśmy poddani prowadzeniu Ducha
Świętego i zachowamy potrzebne nam cnoty, takie
jak: pokorę, cichość, pobożność i bojaźń Bożą.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu
od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
19

Każdy z nas jest niedoskonały. Potrzebujemy
wstawiennictwa Maryi, aby uzyskać u Boga szczególne błogosławieństwo. Ta modlitwa przynosi
pomyślność w działaniu. Jakże nieskończona ilość
dobrych pomysłów i dzieł miała swój początek
podczas modlitwy różańcowej. Kiedy modlimy
się na Różańcu, wtedy przychodzą natchnienia
od Boga. Maryja daje nam łączność ze strumieniem łaski z nieba. Pomaga nam też uzyskać łaski
dla naszej duszy, a nimi jest Boże Miłosierdzie.
Każdy z nas nieustannie go potrzebuje. Choć jesteśmy tak blisko Boga przez Sakrament Eucharystii,
niestety mało przynosimy dobrych owoców. Mało
się zmieniamy na lepsze. To sprawia, że Bóg zasmuca się z naszego powodu i rodzi się Jego gniew.
Jednakże modlitwa różańcowa może zmienić sposób Jego zapatrywania na nas. Bóg, niejako przynaglony tą modlitwą, odciąga nas od źródeł zła,
od pułapek tego świata, które bazują na chciwości
oraz pysze. Dzięki Różańcowi Świętemu częściej
myślimy o rzeczach ostatecznych i o tym, co będzie po śmierci. Bóg daje nam dystans do tego,
20

co materialne. To uwalnia nas z lęków, które zaciemniają obraz Boga i Jego woli względem nas.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie Różańca, nie zginie.
To ważna obietnica Maryi. Dotyczy ona naszej
śmierci. Przecież tysiące, miliony razy prosiliśmy
Maryję, aby się za nami wstawiała teraz i w godzinę śmierci naszej. Ta obietnica będzie realizacją
naszego wołania o pomoc wtedy, kiedy najbardziej będziemy potrzebowali przebaczenia. Warto wspomnieć, że w czasie śmierci przychodzi
nie tylko Maryja, ale też diabeł, aby ukraść duszę
człowieka. Chce wykorzystać te ostatnie chwile, by
wprowadzić zamęt, zasiać niechęć do Boga lub rozpacz. Modlitwa różańcowa jest też w jakimś sensie
modlitwą o dobrą śmierć. Jest ukierunkowaniem
naszej duszy na Boga w chwili, kiedy zły będzie ją
chciał skierować w stronę ślepej ulicy, gdzie jest
zasadzka i skąd nie ma wyjścia.
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6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec Święty, rozważając równocześnie
tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie
doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa
w łasce i osiągnie życie wieczne.
Ta obietnica jest rozwinięciem wcześniejszej. Maryja pisze o sytuacjach, jakie mogą spotkać tych,
którzy pomijają Jej wstawiennictwo, takich jak:
nieszczęścia, gniew Boży, nagła śmierć (w domyśle – bez sakramentów). Maryja przypomina nam,
że dzięki modlitwie różańcowej uruchamia się
proces naszego uświęcenia. Grzesznicy się nawracają, a ludzie, którzy są na drodze wiary, wytrwają
w łasce Bożej. Nie jest to dziś takie łatwe i proste,
jakby się niektórym wydawało. Na szczęście ci,
którzy na serio traktują swoje zbawienie, zdają sobie z tego sprawę i często chwytają do ręki Różaniec Święty.
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7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
Maryja dalej rozwija ze swoimi dziećmi temat Jej
opieki i swej bliskości w czasie śmierci. Daje zapewnienie szczególnej opieki Kościoła nad tą osobą, zapewnia pomoc w tym, aby ksiądz dotarł
do tej osoby, kiedy będzie ona potrzebowała sakramentów. Maryja będzie tak organizować wszystkie
wydarzania w tych najważniejszych, ostatnich godzinach życia, że nie zostanie zapomniane i pominięte nic, co najważniejsze dla zbawienia duszy.

8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli
w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię
Jego łaski.
Maryja mówi, że odmawiając Różaniec, stajemy
się pełni łaski Chrystusa, podobnie jak Ona. Stajemy się synami i córkami Światłości Syna Bożego. Światło to oznacza też prowadzenie tych dusz
przez Słowo Boże, które jest Światłem i Życiem.
23

Rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi jest podążaniem za Bożym Światłem.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
Opieka Maryi obejmuje nie tylko życie doczesne, ale
także szczególnie Jej pomoc w czyśćcu. Będzie Ona
tam dla tych osób ochłodą z ognia tęsknoty za Bogiem.
Sprawi, ze ich męki zostaną skrócone. Różaniec, który teraz trzymamy mocno w ręku, będzie później wejściówką na spotkanie w sali tronowej Boga w niebie.

10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki
stopień chwały w niebie.
Sądzę, że osoby, które odmawiały Różaniec, będą
miały w niebie szczególne wyróżnienie, a co za tym
idzie, również przywileje w kontemplacji Boga
i w zjednoczenia z Nim. Tak jak są chóry anielskie,
tak i wśród wiernych zmarłych będą chóry, i na tych
najwyższych znajdą się ci, co odmawiają pobożnie
i wiernie Różaniec Święty.
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11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie, przez
odmawianie Różańca.
Jest to zapewnienie o wysłuchaniu modlitw. Dlatego tylu ludzi podejmuje Nowennę Pompejańską.
Wierzą, że ich prośby zostaną spełnione, o ile jest
to zgodne z wolą Boga. Różaniec więc przyciąga pomocną dłoń Boga, która staje się hojna i łaskawa.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
Warto pamiętać, że w tej codziennej gonitwie życia
nie jesteśmy sami. Mamy Maryję, która jest naszą
opiekunką i wspomożycielką, zawsze gotowa pomagać. Ważne jest, by na chwilę się zatrzymać, odmówić
Różaniec, zawierzyć się Maryi i wrócić do naszych
obowiązków. Od tych chwil wszystko się zmienia
na lepsze, a my doświadczamy wewnętrznego pokoju.
Jeśli doświadczamy tak wiele dobra przez Różaniec,
to naturalnym wyrazem wdzięczności jest uczenie go
innych. W ten sposób podziękujemy Maryi za te wspaniałe dary, jakich nam udzieliła przez tę modlitwę.
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13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna
obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca
będą mieli za wstawienników cały Dwór
Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
Może być ktoś zdziwiony, dlaczego Maryja mówi,
że są osoby, które ośmieszają Różaniec. Niestety zdarza się to nawet wśród kapłanów. To skutek
protestantyzacji wiary. Niektórzy twierdzą, że nie
można modlić się do Maryi. To tak, jakby powiedzieć, że nie można rozmawiać z matką. Odejście Kościoła Katolickiego od nabożeństw w życiu duchowym jest prawdziwym dramatem.
Niesie to za sobą pustkę i osłabienie sił duchowych. Ci,
którzy odmawiają i bronią wartości Różańca, nie będą
sami. Z nimi jest cała rzesza tych, którzy się uświęcili dzięki tej modlitwie i będą ich wspierać na ziemi
i po śmierci. Warto przyjąć chociaż małe upokorzenia,
aby stać się osobą, która będzie w tej obietnicy uczestniczyła. Śmiało i zdecydowanie brońmy Różańca,
uczmy go innych. Twórzmy zastępy różańcowe w rodzinach. Dom, w którym jest wspólnie odmawiany Różaniec, staje się zamkiem warownym nie do zdobycia!!!
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14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec,
są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa.
Ta obietnica jest szczególna, gdyż stwierdza,
że przez tę modlitwą należymy do Świętej Rodziny. W Piśmie Świętym są słowa Jezusa mówiące
o tym, że kto pełni wolę Jego Ojca, jest Jego bratem, siostrą i matką. Właśnie ta obietnica odnosi
nas do tych słów Chrystusa. Wolą Ojca Niebieskiego jest, abyśmy odmawiali tę modlitwę. Dzięki niej
odkrywamy, że Bóg jest naszym Ojcem, a Maryja
Matką, natomiast my względem bliźnich powinniśmy być rodziną. To nas kieruje na przykazanie
miłości: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Dzięki tej modlitwie odkrywamy wielkie więzy
duchowe, które są silniejsze niż więzy krwi.

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

Rozważania Różańcowe
Trzeba na początku przypomnieć, że modlitwa różańcowa jest modlitwą rozmyślania, o czym przypomniała Matka Boża w Fatimie. Zaapelowała
o piętnaście minut rozmyślania. Można Różaniec
rozmyślać właśnie z pomocą Maryi. Poprosić ją
o pomoc, aby natchnęła nas, dała właściwe zrozumienie. Wtedy Różaniec jest nie tylko rozmyślaniem, ale i spotkaniem z Matką Bożą. A kiedy spotkamy Maryję, Ona nas poprowadzi do Boga. Jest,
jak wierzymy, przewodniczką do Niego. To bycie
z Maryją wraz z Różańcem Świętym staje się źródłem natchnień, a w życiu źródłem Bożego dobra.
Przekazuję te rozważania jako pomoc w odkrywaniu głębi zbawienia, jaka jest ukryta w tej modlitwie.
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Boże Błogosławieństwo
ks. Michał Dłutowski

Tajemnice Radosne
tajemnica i
zwiastowanie najświętszej maryi pannie
Maryja w słowach opisujących siebie jako Służebnica Pańska ukazuje nam swój królewski atrybut.
Jest Królową przez tajemnicę wcielenia. Niebo
i ziemia jest pod Jej władaniem, lecz wszelkie Jej
działania wynikają z woli Najwyższego Władcy
– Boga. Naśladujmy Maryję i to, co jest w naszej
mocy, wykonujmy przez Nią dla Chrystusa. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko dzierżawcami darów
Bożych i umiejmy przynosić Bogu plon we właściwym czasie. Nie zawłaszczajmy prawa do ży31

cia i dóbr materialnych tylko dla siebie, ponieważ
ostatecznie należą one do Stwórcy.

tajemnica ii
nawiedzenie św. elżbiety
Spotkanie tych dwóch świętych kobiet powinno
nas zainspirować do spotkań w rodzinie, w których Bóg będzie uwielbiony. Dlaczego wśród tylu
ważnych tematów: politycznych, zawodowych,
społecznych – nie mówić o Bogu? Jeśli tego nie
robimy, to może nie mamy o czym mówić, bo temat ten dla nas jest nieaktualny... Jednak spójrzcie – kto żyje Bogiem, ten promieniuje Nim, mówi
o Nim, o Nim śpiewa, żyje Nim i spala się dla Niego. Zakochajmy się w Bogu tak, jak Maryja i Elżbieta, abyśmy tak jak one byli płodni duchowo.

tajemnica iii
narodzenie pana jezusa
Narodziny Jezusa, choć nie były łatwe, bo bieda,
trud drogi, mordercy czyhający na Jego życie,
to jednak… dokonały się. Każdy poczęty człowiek
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również pragnie przyjść na ten świat. To jego naturalne dążenie do przetrwania. Nie przeszkadzają mu trudne warunki, ani to, że jego rodzice nie
są idealni czy gotowi na to. On potrzebuje tylko
szansy, jaką my otrzymaliśmy od naszych rodziców. Drogi rodzicu! Pomyśl, czy te obawy przed
narodzeniem się dziecka nie są fałszywe? Czy twoje decyzje nie wynikają z lęku? Czy na pewno napływające myśli, że dziecko zniszczy twoje życie,
są słuszne? Czy raczej może to nowe życie pomoże ci dobrze wypełnić twoje powołanie i stanie się
szansą, by żyć dla miłości...?

tajemnica iv
ofiarowanie jezusa w świątyni
Jezus był ofiarowany Bogu Ojcu przez ręce Maryi, Józefa i Kapłana. Powinniśmy polecać się
wstawiennictwu Świętej Rodziny, prosić księży
o modlitwę oraz błogosławieństwo dla nas, gdyż
oni są pośrednikami między Bogiem a nami.
Są duchowymi przywódcami naszych wspólnot
i mają szczególną łaskę modlitwy wstawienni33

czej. Szczególnym momentem naszego umocnienia przez ich posługę jest modlitwa kapłanów
za nas. Ofiarowują nas wtedy Bogu i wypraszają
nam błogosławieństwo.

tajemnica v
odnalezienie jezusa w świątyni
Wśród tak zmiennego świata jest jeden pewnik:
Jezus Chrystus jest zawsze obecny w Kościele
przez cud konsekracji chleba i wina. Wciąż czeka na nas w tabernakulum, aby nas odnajdywać.
Usłyszmy Jego głos Serca wołający z kościołów
naszych parafii: Przyjdźcie do mnie wszyscy…
Czy słyszysz to wołanie, ten delikatny, a zarazem
stanowczy głos? Nie ma sensu kręcić się w kółko,
lecz dobrym jest znaleźć chwilę, by odnaleźć przy
Sercu Jezusa samego siebie, określić na nowo kierunki swego życia i razem z Nim powrócić do tego,
co mamy realizować w życiu na bieżąco.
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Tajemnice Światła
tajemnica i
chrzest pana jezusa w jordanie
Jezus Chrystus, czekając na chrzest, staje się dla nas
przykładem cierpliwości. Przyjmuje pozornie postawę bierną. Czeka, przygląda się, lecz wewnętrznie
pali się w Nim ogień Bożej miłości. Wszystko, co go
spotyka, oddaje Ojcu, który jest w Niebie. Nie czeka
na pierwszeństwo, nie czeka na zauważenie. Dlatego
Bóg Stworzyciel nagradza go słowami z Nieba.

tajemnica ii
pierwszy cud w kanie galilejskiej
Nie można nigdy wątpić w cud wskrzeszenia miłości w Sakramencie Małżeństwa. Jeśli przyjąłeś ten
Sakrament, to pamiętaj, co przysięgałeś. Jeśli nic
nie czujesz do tego człowieka, jeśli ciebie skrzywdził, to pomyśl, co czuje Jezus, jakie są Jego myśli... Przyjdź do Niego i proś o przemianę – swoją
przemianę, nie współmałżonka. Najpierw jednak
proś o uleczenie siebie z braku przebaczenia.
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tajemnica iii
głoszenie nauk o królestwie bożym
Jeśli nie będziesz głosił Ewangelii, to kamienie
będą wołać. Czasem człowiek jest bardziej zimny
niż głaz, jeszcze bardziej twardy i ciężki niż granit. Ile kosztowało Jezusa wysiłku, abyś uwierzył?
Co jeszcze jest przeszkodą, że odwlekasz pójście
za Nim? Co jeszcze jest twoją wątpliwością, aby
przed Nim otworzyć serce?

tajemnica iv
przemienienie na górze tabor
Góra chwały Jezusa to Góra Przemienienia. Jeśli będziesz wywyższał swego Boga i dla Niego żył, masz
szansę dojść na to miejsce jak św. Piotr, Jan i Jakub.
Z tej góry schodzi się już jako inny człowiek. Zachowaj w pamięci wszystkie dobre chwile, kiedy Jezus
dotknął ciebie swą łaską. To pozwoli ci przetrwać
chwile próby, które zawsze są przy zejściu w doliny.
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tajemnica v
ustanowienie eucharystii
Nie ma Eucharystii bez kapłana. Ludzie całowali
księdza w ręce, bo one są jak monstrancja, która
ujmuje tego, który jest Nieskończony. To dłonie kapłana podnoszą Chrystusa jako słońce, aby jaśniał
w ciemnościach nocy tych, którzy śpią. On budzi
nas ze snu śmierci. On pomaga nam zacząć wszystko od nowa. On staje się powrotem, a zarazem posyła w drogę.

Tajemnice Bolesne
tajemnica i
modlitwa w ogrójcu
Jezus, klęcząc podczas modlitwy, wzmacnia się
i jak rycerz prosi o moc w konfrontacji z siłami
zła przed ostateczną bitwą. Przygotowanie Jezusa
Chrystusa do walki było staranne. Obmyślał wtedy strategię i widział rzeczy przyszłe z Wielkiego
Piątku. Był przygotowany do ciosów i wiedział jak
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wygrać ze swoim przeciwnikiem. Warto się uczyć
od Jezusa przygotowywania do zmagań na każdy
następny dzień. Trzeba też czerpać od Niego przykład zachowania ducha rycerskiego, czyli zdolność obrony własnej godności oraz troski o to,
co kocham!

tajemnica ii
biczowanie
Jezus, przywiązany do słupa, pozwala się bić, gdyż
przyjmuje to cierpienie jako zadośćuczynienie
za grzechy ludzi, których chce zdobyć dla swej Miłości. Pragnie przez te kolejne cierpienia dać dowód,
że zależy Mu na każdym człowieku. Jednocześnie
zasłania nas przed uderzeniami. Bierze na siebie
konsekwencje zła, jakie popełniliśmy. Ta tajemnica Różańca pokazuje nam, czym jest grzech, że jest
on naszym katem. Przywiązuje nas, unieruchamia,
a potem nas torturuje. Tak jest z każdym grzechem,
a szczególnie grzechami głównymi. Wciąż ta sama
strategia. Jezus pozwolił się przykuć do słupa, abyś
ty nigdy nie trafił w to miejsce.
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tajemnica iii
wyszydzenie
Jezus siedząc, miał głowę pochyloną ze zmęczenia. Oprawcy zaczęli z Niego drwić. Przedmiotem
ich żartów było podawanie w wątpliwość Jego
godności królewskiej. Dlatego zarzucili na Niego
purpurowy płaszcz, dali mu trzcinę do ręki jako
berło, a koronę dla Niego upletli z cierni. Niestety do dziś są tacy, którzy nie uznają Jego władzy
i szydzą z Niego, ponownie go znieważając. Jest
to jednak tylko kwestią czasu, kiedy sytuacja się
zmieni. Wiemy przecież, że ostateczne przyjście
Chrystusa odbędzie się w chwale. Wtedy nikt nie
będzie miał wątpliwości, że jest Królem. Na razie trwają niesprawiedliwe wyroki, ale z każdym
dniem przybliża się dzień sądu, kiedy to Bóg będzie
sądził ludzi. Osoby, które nie przyjęły go za Króla,
zostaną odrzucone jako źli słudzy. Nieuznawanie
Jezusa Chrystusa za Króla jest pokusą, aby samemu obwołać się władcą. Wykluczenie Jezusa z życia doczesnego jest wykluczeniem samego siebie
ze wspólnoty zbawionych.
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tajemnica iv
droga krzyżowa
Droga krzyżowa to droga cierpienia. Jezus uczy
nas przejścia przez życiowe trudności oraz uczy
nas walki ze złem. Jest drogowskazem, jak w sytuacji doświadczanych pokus i nienawiści świata, nie popełnić błędu, jak zachować swoją duszę
wolną od zła, które nas osaczyło. Obyśmy nasze
drogi krzyżowe przeszli do końca, nie wycofali się
ze swoich przyrzeczeń. Gdy rozpoczęliśmy nowe
życie z Chrystusem, to nie cofajmy się do tego,
co było przed Chrztem Świętym lub ostatnią Spowiedzią. Idźmy odważnie do przodu, a nawet biegnijmy, aby tę próbę mieć już za sobą.

tajemnica v
śmierć na krzyżu
Wołajmy w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, aby dał nam swojego Ducha, by Jezus mógł
żyć w nas. Wołajmy, by przyjąć Ducha Bożego,
tego samego, który sprawił, że Dawid był tak
waleczny, że święte męczennice oddawały życie
za Chrystusa, by wytrwać w czystości i nie zdra40

dzić swego Oblubieńca. Wołajmy Ducha Bożego,
który prowadził naszych przodków do budowania wielkiej, świętej Polski. Jeśli będziemy mieli Ducha Jezusa w sobie, On wywyższy po raz
kolejny lud słowiański, który od wieków żyje
na tych ziemiach. Boże, daj nam swojego Ducha, abyśmy byli lepszymi ludźmi, abyśmy mieli
czyste serca, czyste intencje w działaniu. Odnów
nasze wybraństwo i szlachetność, jaka była obecna we wcześniejszych pokoleniach! Pozwól nam
pójść do walki w tej ostatecznej bitwie o Polskę.
Dziś nie jest to walka z jednym mocarstwem, lecz
z całym światem, który oszalał oraz w amoku
bluźni Bogu i nas do tego zachęca. Lecz my nie
będziemy kłaniać się obcym bogom, gdyż mamy
naszego Odwiecznego, Prawdziwego, Wszechmogącego i Sprawiedliwego w Trójcy Jedynego
Boga.
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Tajemnice Chwalebne
tajemnica i
zmartwychwstanie
Życie duchowe polega na szukaniu obecności
Zmartwychwstałego. Przypominają nam o tym
wszystkie Jego objawienia po śmierci. Nie były
one jednorazowe. Jezus wciąż dopominał się
od swoich umiłowanych uczniów o żywą wiarę,
równocześnie udowadniając, że jest z nimi, że ich
słucha i do nich przychodzi na głos ich modlitwy – w ten sposób odpowiadał na tęsknotę ich
serc. Uwierzmy, ze Jezus naprawdę zmartwychwstał i odnajdźmy go w sakramentach świętych,
w których przekazuje nam swoją nieustanną moc
Zmartwychwstania.

tajemnica ii
wniebowstąpienie
Jezus powołał uczniów przede wszystkim po to,
aby mu towarzyszyli. Potem dopiero mówił im,
aby głosili Królestwo Boże. Nie można jednak gło42

sić, jeśli się nie doświadcza Boga, jeśli się nie jest
z Nim na co dzień. Jeśli nie żyjesz Bogiem, to zamiera twój przekaz, a głoszenie Królestwa Bożego
staje się pustym dźwiękiem.

tajemnica iii
zesłanie ducha świętego
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości.
Trwajmy w świadomości, że jesteśmy Jego Świątynią. Pamiętamy o naszej godności, mając świadomość naszej świętości. Przenika nas przecież Duch
Boży, który jest naszą sakralnością. Nie niszczmy
Bożej budowli, którą z takim mozołem wznosimy,
współpracując z Nim.

tajemnica iv
wniebowzięcie
Maryja w tej tajemnicy to Maryja Zwycięska. Pośrodku nieba, w chwale pokazuje, że można nie
ulec złemu, że można być wiernym do końca,
aż do śmierci. Daje nam nadzieję, że zło ma swój
kres, a dobro zawsze zwycięży.
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tajemnica v
ukoronowanie najświętszej maryi panny
na królową nieba i ziemi
Pomyśl, jakie korony ty przyniesiesz dla Maryi,
co masz dla Niej w darze. Może uczciwe życie,
może jakieś szczególne dzieła twych talentów.
A może najpiękniejszym darem od ciebie będzie
wieniec z róż uczyniony przez modlitwę różańcową... Może właśnie na niego czeka twoja Królowa.
Wiedz, że chociażbyś nic nie potrafił pięknego
uczynić, to miłość do Maryi jest dla Niej najcenniejsza.
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Matko, która nas znasz…
Irena Radzymińska IMB

Tajemnice Radosne
tajemnica i
zwiastowanie najświętszej maryi pannie
W mieście Nazaret, w małej izdebce, do cichej
i pokornej Niewiasty przychodzi Anioł Gabriel.
Jego nowina jest pełna miłosierdzia: oto zalęknionej i zdumionej Panience oznajmia, że to Ona
będzie Matką oczekiwanego przez ludzi Chrystusa
Pana. Dar nad darami. Pod sercem Matki już poczęło się małe Dzieciątko, niezwykłe Dziecko, sam
Bóg. Teraz przez kolejne miesiące Maryja strzec
będzie Tego skarbu Bożej Miłości. Niech wszystkie matki na wzór Maryi, w Polsce i na świecie,
strzegą swych skarbów, którymi obdarza ich Bóg.
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Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco, strzeż każdego poczętego dziecka. Ucz rodziców tak wychowywać swoje dzieci, aby wzrastały,
podobnie jak mały Jezus, w mądrości oraz łasce
u Boga i ludzi.

tajemnica ii
nawiedzenie św. elżbiety
Maryja wyśpiewuje hymn Magnificat przy spotkaniu ze swoją krewną Elżbietą. Wielbi Boga za to,
że zostanie Matką Jego Syna. Również Elżbieta
dostrzega tę wszechmoc Boga w swoim życiu, gdyż
i ona otrzymała światło Ducha Świętego. My chrześcijanie czasami nie dostrzegamy Bożego działania
i nadzwyczajnych łask w naszym życiu. Tymczasem Bóg w swoim Miłosierdziu niejednokrotnie
zaskakuje nas swoim Bożym działaniem i małymi
„cudami”. Uważajmy na drobne, a jakże cenne, natchnienia w naszej zabieganej codzienności.
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco,
pomóż nam w radości i zadumie serca wielbić
Boga za wielkie rzeczy, których dokonuje w na46

szym życiu. Powierzamy Ci wszystkich chorych,
cierpiących, samotnych, przebywających na emigracji, aby znaleźli pomocne dłonie i otwierali się
na pocieszający głos Ducha Świętego w ich sercu.

Tajemnica III
Narodzenie Pana Jezusa
Maryja wraz ze św. Józefem przybyła do Betlejem na spis ludności. Kiedy tam przebywała
nadszedł dla Niej czas rozwiązania. Niestety nie
było dla nich miejsca w gospodzie ani w jakimkolwiek innym miejscu. Porodziła swojego Syna
w małej, lichej stajence. Dziś też ta historia się
powtarza. W pałacach ludzkiego egoizmu, pośpiechu i zabiegania, rozwoju techniki, często
zbyt mocno wciągającej – nie ma miejsca dla
Jezusa. W naszych sercach ciągle Go za mało...
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco,
pomagaj nam, byśmy zginając kolana przed Synem Twoim, wypraszali łaskę wiary dla tych naszych bliskich i świata, którzy nie uwierzyli w Boże
Narodzenie i żyją tak, jakby Boga nie było.
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Tajemnica IV
Ofiarowanie Pana Jezusa
Maryja wraz ze św. Józefem przychodzi do świątyni, by ofiarować Dziecię Jezus Bogu i prosić o błogosławieństwo dla Niego. Prorokini Anna i sprawiedliwy Symeon poznali, że przyniesione przez
nich Dziecię jest oczekiwanym Mesjaszem, że spełniły się zapowiedzi proroków. To Dziecię przynosi
pokój wszystkim narodom i jest dowodem nieskończonego Miłosierdzia Bożego, które jest zdziwieniem dla Aniołów i łaską niepojętą dla świętych.
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco,
uproś nam tę łaskę, abyśmy umieli każdy dzień swego życia ofiarować Bogu, a przez to dawać światu Jezusa. Niech pokój, który On przynosi, obejmie naszą
Ojczyznę i wszystkich Nią rządzących, by zapanowała zgoda i jedność między wszystkimi Polakami.

Tajemnica V
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Jest święto paschy i dwunastoletni Jezus wraz z rodzicami odbywa swoją pierwszą pielgrzymkę do Jerozolimy. Doświadcza pierwszej paschy i po skoń48

czonych uroczystościach pozostaje dłuższą chwilę
w świątyni między nauczycielami. Odnajdującym
Go rodzicom mówi, że powinien być w tym, co należy do Jego Ojca. Widzimy Maryję i Józefa zatroskanych i szukających swojego Syna. Utożsamiamy
się z ich bólem i niepokojem. I my niestety gubimy
Jezusa, jednak nie zawsze Go potem szukając...
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco,
natchnij kapłanów, by głosząc wiernym nieskończone Miłosierdzie Boże i zachęcając do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia, pomagali im
w powrotach na Boże drogi.

Tajemnice Światła
Tajemnica I
Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan
Życie ukryte Pana Jezusa się kończy. Stojąc w tłumie
nad rzeką Jordan, w pokorze serca przyjmuje
Chrzest, by upodobnić się do ludzi. Zstępuje
na Niego Duch Święty, a Bóg Ojciec potwierdza,
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że Jezus jest Jego umiłowanym Synem: To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie..,
zabrzmiał głos z nieba (Mk 1,11). To wielka łaska
dla nas, ogromne Boże Miłosierdzie, godne refleksji i wdzięczności, bo przez to lepiej rozumiemy, jak
cenna jest łaska Chrztu Świętego – początek naszej
osobowej relacji z Jezusem Chrystusem.
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco
za dzieci i dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze Sakramentu Chrztu Świętego – uproś im Miłosierdzie Boże, a nam, modlącym się dzisiaj, daj łaskę
świadczenia na co dzień o Twoim Synu.

Tajemnica II
Objawienie się Chrystusa w Kanie Galilejskiej
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Pan Jezus na prośbę Maryi, obecnej razem z Nim
w Kanie Galilejskiej, dokonuje pierwszego cudu.
Wystarczy, że Maryja powie: Zróbcie wszystko
cokolwiek wam powie…, a woda przemieni się
w wino. Ta przemiana wody symbolizuje możliwość przemiany każdego z nas. Jesteśmy podobni
do stągwi wypełnionych wodą – słabością, niewiernościami, lenistwem duchowym, grzechami, ale

i nam Maryja może uprosić łaskę przemiany „tej
wody” w „dobre wino” naszej silnej wiary i wierności Bogu. To Jezus dokonuje w nas, na prośbę
Matki, cudu przemiany.
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco
o taki cud przemiany w nas samych i w naszych
rodzinach. Uproś nam wierność codziennej modlitwie ustnej i myślnej. Chcemy pamiętać, że czas
oddany Panu Bogu nigdy nie jest czasem straconym, a od powrotu na drogę modlitwy w naszym
życiu zaczyna się prawdziwe nawrócenie.

Tajemnica III
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia
Jezus chodzi po Palestynie, naucza i głosi nadejście
Królestwa Bożego. Naucza, że ciągle potrzebujemy
nawrócenia. Przypomina o wielkim Miłosierdziu
Bożym i wzywa do porzucenia grzechu. Przypomina słuchającym, że człowiek, jako słaby i grzeszny,
winien ze skruchą serca wyznawać swoje grzechy
przed Bogiem i otworzyć się na Boże Miłosierdzie,
które, póki żyjemy, zawsze jest gotowe przebaczać.
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Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco
za wszystkich młodych, zagubionych ludzi. Niech
dobroć Twojego Syna dotknie ich serc, wprowadzając na drogi Bożych Przykazań.

Tajemnica IV
Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor
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Pan Jezus wchodzi na Górę Tabor, by tam w ciszy
serca wraz z wybranymi Apostołami modlić się
do swojego Ojca. W ich obecności przemienia się
po to, by ukazać się im w chwale i umocnić ich wiarę.
Chce zabrać również i nas ze sobą, byśmy sami nie
wchodzili na górę, lecz szli razem z Nim. W przeciwnościach losu, gdy mamy pod górkę, chcemy
pamiętać, że Jezus jest zawsze z nami, mimo że Go
nie widzimy, czy nie czujemy. Wiara to nie uczucie,
chociaż i ono może pojawić się na naszej drodze życia. Jednak czy ono jest, czy też nie, Bóg jest zawsze
z nami i w pewnym momencie życia ukaże nam
chwałę naszego cierpienia i zmagania.
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco, pomóż nam w codziennym życiu wspinać się
na górę naszych codziennych trudności tylko

z Najmiłosierniejszym Zbawicielem. Tylko On,
Twój Syn może dokonać przemiany naszych serc
i sprawić, że na tej górze i my zobaczymy światło
Góry Tabor.

Tajemnica V
Ustanowienie Eucharystii
Mija już dwa tysiące lat od chwili, gdy Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii. Na Ostatniej Wieczerzy przemienia chleb w swoje Ciało, a wino
w swoją Krew. To znak Jego nieskończonego Miłosierdzia do każdego z nas. Eucharystia to cud,
to niepowtarzalne spotkanie Boga z człowiekiem.
Po każdej Komunii Świętej adorujmy przez cały
dzień Chrystusa Pana w swoich sercach.
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco
za naszych kapłanów i seminarzystów, aby rozwijali
swoje powołanie zgodnie z Bożą wolą. Niech świecąc przykładem, rozpalają w naszych sercach radość płynącą z adoracji Najświętszego Sakramentu,
który jest dla nas źródłem siły i mocy duchowej.
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Tajemnice Bolesne
Tajemnica I
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Pan Jezus, jako Bóg-Człowiek odczuwa ogromny strach i odrazę przed czekającymi Go cierpieniami. Pragnie wypełnić wolę Ojca Niebieskiego i odkupić nas ludzi przez swoje cierpienia.
Jednak świadomość tak wielu grzechów oraz fakt,
że nie wszyscy skorzystają z wysłużonej przez Niego łaski, budzi Jego lęk i trwogę. Jest ona tak wielka, że poci się krwią i prosi Ojca, by oddalił od Niego to cierpienie.
Matko, która nas znasz, wstawiaj się za nami
u swojego Syna, byśmy umieli w pokoju serca odczytywać wolę Bożą w naszej codzienności, i byśmy
nie dziwili się, gdy spadają na nas różne doświadczenia, bo to one wystawiają naszą wiarę na próbę.

Tajemnica II
Biczowanie Pana Jezusa
O Jezu Drogi, Niewinny, Czysty i Święty, usta
nasze milczą, oczy nie chcą patrzeć, ciało zasty54

ga, a serce drży, patrząc na Ciebie, przywiązanego do słupa. Żołnierze, ile sił w rękach, wymierzają Ci razy, rozrywając Twoją skórę i mięśnie.
Osuwasz się z bólu... żadnej ulgi. To już się zaczyna – Twoje umieranie... Nauka Kościoła mówi,
że nikt nigdy nie cierpiał i nie będzie cierpiał tak
jak Ty, Panie.
Matko, która nas znasz, drżysz na widok tak
umęczonego Syna... Syna skatowanego biczami
zakończonymi haczykami i metalowymi kulkami.
Straszny widok... Matko, módl się za naszym globem, by ludzie ludziom nie zgotowywali takiego
losu. Uchroń przed piekłem tych, którzy zamieniają się w katów i odbierają w różnoraki sposób życie
i zdrowie innym.

Tajemnica III
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Kolejna tajemnica budząca uczucia przeogromnego
współczucia dla Jezusa, ale również i ostrzeżenie:
Nie należy lekceważyć grzechów, powtarzając
utarty slogan tego świata, że przecież później
pójdzie się do Spowiedzi; Oj, przecież coś z tego
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świata trzeba mieć... Taka pycha i zuchwała ufność w Miłosierdzie Boże doprowadziła Zbawiciela do tego, że włożono Mu koronę cierniową
na głowę i w sposób okrutny wyszydzano Go, wyśmiewając Jego świętość.
Matko, która nas znasz, uproś nam łaskę pokory, błagaj Pana za nami, bo tak trudno nam
przyjąć upokorzenie lub niezauważenie przez otoczenie. Często chcemy być na pierwszym miejscu,
błyszczeć i znaczyć wiele wobec otoczenia. Tak
mało myślimy o tym, aby w oczach Jezusa stać się
kimś wielkim poprzez krzyż i pokorę serca.

Tajemnica IV
Droga Krzyżowa Pana Jezusa
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Pan Jezus ubiczowany, cierniem ukoronowany,
po całonocnych cierpieniach w więzieniu u Annasza i Kajfasza, bierze krzyż na swoje ramiona. Uczy
nas tego samego, ale my jesteśmy miernymi uczniami, uciekamy od krzyża, nie akceptujemy cierpień,
które z woli Bożej na nas spadają. Fakt, to trudne, ale jeśli będziemy prosić o łaskę coraz głębszej
wiary, przyjdzie moment, że Bóg da nam ten dar,

że zmierzymy się z cierpieniem nie tylko w słowach, ale naprawdę je przyjmiemy. A wtedy będziemy mieli udział w Krzyżu Pana Jezusa i pełnię
radości serca.
Matko, która nas znasz, przeszłaś swoją Drogę Krzyżową. To była droga z Jezusem. Tylko taka
dla Ciebie istniała i tylko taka miała sens. Od chwili Chrztu Świętego my też jesteśmy na drodze
z Chrystusem Panem. Uproś nam, Maryjo, Boże
Miłosierdzie oraz tę łaskę, aby Duch Święty, który towarzyszy nam w sposób szczególny od chwili
Bierzmowania, umacniał nas swoim darem męstwa, szczególnie w chwilach, gdy przyjdzie nam
dźwigać Krzyż Pański.

Tajemnica V
Jezus umiera na krzyżu
Panie Jezu, Twoje wielkie cierpienia zakończy
śmierć na krzyżu. Straszna, haniebna w oczach
świata, ale zbawienna dla nas – dla naszego zbawienia. Dotrwałeś do końca swojej drogi. Nikt Ci
w tej chwili nie gratuluje wytrwania, ale my w swoich sercach – tak. My dziękujemy, że dotrwałeś,
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że wygrałeś, że pokonałeś szatana i już za chwilę
zmartwychwstaniesz. W ciszy naszych serc, w zadumie wielkiej poczekamy na ten moment. On nadejdzie, gdy wypowiesz: Wykonało się!
Matko, która nas znasz, tym razem nie będziemy Cię o nic prosić. Jezus dał nam Ciebie za Matkę
Miłosierdzia, dlatego chcemy tylko dziękować. Oddajemy Ci cześć za to, że byłaś cały czas ze swoim
Synem, aż po Krzyż, i że jesteś teraz z nami w naszej codziennej drodze krzyżowej. Odpocznij Matko, spójrz ze spokojnym Sercem na Oblicze Twojego Umiłowanego Syna, weź Go w ramiona, a w nas
niech na zawsze pozostanie obraz cudownej Piety.

Tajemnice Chwalebne
Tajemnica I
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Chrystus zmartwychwstały to wizerunek piękna.
Zmartwychwstaje, by ukazać człowiekowi, że Jego
życie nie kończy się tu na ziemi, za bramą śmier58

ci, ale że każdy, kto wyznawał na ziemi Jego imię,
żyjąc w łasce uświęcającej – zmartwychwstanie.
Na wieki będzie żył z Chrystusem! Warto zatem
podejmować walkę ze złem, przezwyciężać trudności i pokusy, by stawać się duchowo pięknym,
coraz piękniejszym...
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco, ucz nas w naszej codzienności składać drobne wyrzeczenia i ofiary Chrystusowi Panu dla
zbawienia dusz: w naszych rodzinach, parafiach
i Ojczyźnie. Niech Twój Syn, pełen Miłosierdzia, otwiera wszystkich na łaskę nawrócenia ku
zmartwychwstaniu!

Tajemnica II
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Apostołowie wiedzieli, że Jezus musi odejść z tego
świata, by zasiąść po prawicy Ojca w Jego chwale,
a w przyszłości sądzić żywych i umarłych. A jednak
odrobina tęsknoty i nutka żalu pojawiła się w ich
sercach, widząc odchodzącego Zbawiciela. On jednak zapewnił, że pozostanie z nimi na zawsze,
że jest obecny w każdym człowieku, we wspólno59

cie Kościoła, a szczególnie podczas sprawowania
liturgii Mszy Świętej i w sakramentach świętych.
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco,
uproś nam tę łaskę, abyśmy czekając na niebo,
tak żyli na tym świecie, by nie marnować okazji
do czynienia dobra, do wypowiedzenia dobrego
słowa pełnego miłosierdzia, odwiedzenia chorego,
pocieszenia w smutku zagubionego, czy objęcia
modlitwą potrzebujących.

Tajemnica III
Zesłanie DuchA Świętego
Apostołowie głosili Boże zwycięstwo nie tylko słowem, ale i swoim życiem. Tak się dzieje z każdym,
kto przyjął Ducha Świętego, ponieważ On jest
źródłem dobrych natchnień dla naszych dusz.
Jego ciche, codzienne natchnienia są najcenniejszym drogowskazem prowadzącym do zbawienia.
To On, Duch Mądrości, daje poznać człowiekowi
jego grzech, ale jednocześnie wskazuje drogę zerwania ze złem, prowadząc do dobrego.
Matko, która nas znasz, prosimy Cię gorąco,
uproś biskupom, kapłanom, osobom konsekrowa60

nym, członkiniom życia instytutowego i misjonarzom otwartość na wewnętrzny głos Ducha Świętego,
a także dar otwierania sumień i gorliwość w nauczaniu tych, do których są posłani.

Tajemnica IV
Wniebowzięcie najświętszej maryi panny
Maryjo, Ty pierwsza z całej rodziny ludzkiej, osiągnęłaś zbawienie i stałaś się niedoścignionym
wzorem dla nas wszystkich w drodze do nieba.
Razem z Tobą dziękujemy naszemu Odkupicielowi za przygotowane nam miejsce w niebie, o którym św. Paweł napisał, że ani oko nie widziało, ani
ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go miłują...
Matko, która nas znasz, składamy w Twoje
macierzyńskie ręce nasze dusze i ciała, i prosimy,
strzeż nas, abyśmy nie zaniedbując modlitwy dziękczynnej, płynącej z serca, i tej błagalnej, płynącej
z zatroskania o zbawienie naszych bliźnich, zajęli
kiedyś to miejsce, które przygotował nam Pan.
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Tajemnica V
Ukoronowanie najświętszej maryi panny
na Królową nieba i ziemi
Maryjo, zostałaś zaproszona przez Boga do Jego
Królestwa i wywyższona ponad wszelkie chóry
anielskie i hierarchie świętych. Stoisz po prawicy swojego Jednorodzonego Syna. Jesteś Królową wszechświata, rozdawczynią wszelkich łask
wszystkim narodom. Jednak szczególnie jesteś
Matką Naszego Narodu, dlatego zwiemy Cię Panią
Jasnogórską. Przez minione stulecia byłaś zawsze
z nami i nigdy nas nie opuściłaś.
Matko, która nas znasz, powierzaliśmy Ci
wszystkie trudne sprawy Kościoła i naszej Ojczyzny. Prosimy o mądrość i światło Ducha Świętego
dla wszystkich Polaków. Powierzamy Ci ze szczególną troską nauczycieli i wychowawców, aby
swoim uczniom i wychowankom wpajali wartości
zgodne z Ewangelią i zasadami moralnymi.
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Zawierzyć Bogu. Z Nim przejść przez życie.
Anita Granoszewska

Tajemnice Radosne
Tajemnica I
Zwiastowanie najświętszej maryi pannie
Zawierzyć Bogu... Zaufać... Z Nim iść przez życie.
Zaprosić Go do swojego serca, do swojego małżeństwa, do domu. W Nim pokładać nadzieję.
Niech każda rodzina będzie Bogiem silna, niech
w każdej rodzinie Bóg zajmuje pierwsze miejsce,
bo tylko z Bogiem zwyciężymy każdą bitwę, w której nasz wróg będzie zastawiał na nas sidła.
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Tajemnica II
Nawiedzenie Św. Elżbiety
Siostra, która kolejny miesiąc leży przykuta
do szpitalnego łóżka, przygnieciona chorobą nowotworową. Ile razy udało mi się ją odwiedzić, by
z nią porozmawiać, pocieszyć, powspominać radosne momenty? By na chwilę zapomniała o swoim
cierpieniu i bólu. Nie zostawiajmy samym sobie
tych, którzy potrzebują obecności i pomocnej dłoni drugiego człowieka.

Tajemnica III
Narodzenie Pana Jezusa
Kolejne dziecko, kolejne życie... Dlaczego wytykamy palcami, naśmiewamy się z kobiet, które rodzą
czwarte, piąte i kolejne dziecko? Przecież dziecko
to błogosławieństwo, to dar od Boga, to kolejne
życie, które Stwórca powołuje na ten świat, by
wykonało swoje zadanie. Każde ludzkie życie jest
darem – pięknym, błogosławionym darem, a każdy człowiek jest umiłowanym dzieckiem Boga.
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Tajemnica IV
Ofiarowanie Pana Jezusa
Ofiarowanie Bogu swoich dzieci i ich życia... Każdy z nas powinien to uczynić. Każdy rodzic powinien ofiarować, powierzyć Bogu swoją pociechę.
Nigdzie dziecko nie będzie tak bezpieczne, jak
w rękach kochającego Ojca.

Tajemnica V
Znalezienie Pana Jezusa
Brat, który nie był u spowiedzi 30 lat, córka, która od kilku lat nie chodzi do Kościoła. Nie należy
nam załamywać rąk, tylko trwać na ufnej, wytrwałej modlitwie. Każda zagubiona owca, powierzona
Dobremu Pasterzowi, w swoim czasie się odnajdzie i powróci na Jego zielone łąki.

Tajemnice Światła
Tajemnica I
Chrzest Chrystusa w Jordanie
W dzisiejszych czasach tak wielu rodziców nie
chrzci swoich dzieci. Bardzo lekceważą ten waż65

ny Sakrament. Nie zdają sobie sprawy z tego, jak
wielką krzywdę wyrządzają własnym dzieciom.
Zamykają im drogę do prawdziwego, wiecznego
szczęścia. Prosimy Cię, Maryjo, wyproś łaskę przemiany serc rodzicom nieochrzczonych dzieci, by
zbudziło się w nich pragnienie dołączenia swoich
pociech do grona ochrzczonych dzieci Bożych.

Tajemnica II
Cud na weselu w Kanie GALILEJSKIEJ
Każdy rodzic powinien z miłością wychowywać
swoje dzieci. Wychowywać nie dla siebie, lecz dla
innych. Mądrze pouczać i wskazywać drogę. Zaszczepiać wartości i piękne polskie tradycje. Uczyć
miłości do ludzi, Boga i Ojczyzny. Na oczach swoich dzieci, każdego dnia, powinien rozkwitać jeszcze piękniejszą Bożą Miłością i być cudem przemiany swoich wad i niedoskonałości w cnoty Boże.

Tajemnica III
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia
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Wspólny pacierz, wspólna modlitwa. Jak mało jest
domów, w których jest to obecnie praktykowane.

A przecież od tego należy zacząć – od rodziny,
od domu. To w nim ma najpierw wzrastać nasza
wiara, którą będziemy dzielili się z innymi, napotkanymi na naszej drodze, ludźmi.

Tajemnica IV
Przemienienie na górze Tabor
Przypomnijmy sobie, ileż to razy nie słuchaliśmy
naszych rodziców, którzy dawali nam dobre rady,
wskazówki. Chcieliśmy po swojemu, niejednokrotnie się parząc i upadając w błoto swoich grzechów. Przeprośmy naszych rodziców za nasze nieposłuszeństwo, za bunt, za moje: Ja wiem lepiej.

Tajemnica V
Ustanowienie Eucharystii
Bóg daje nam całego Siebie w darze Eucharystii.
On przychodzi do nas, grzeszników w tym małym kawałku białego chleba. On, Bóg Wszechmocny i Jedyny przychodzi, by nas umocnić, by nas przemieniać.
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Tajemnice Bolesne
Tajemnica I
Modlitwa Pana Jezusa
Ileż razy zadajemy sobie pytanie, czy moja
modlitwa ma sens. Modlę się za męża, aby się
nawrócił, a on dalej pije. Modlę się i nic się
nie zmienia. Ile razy wątpimy... Jak często się
zniechęcamy, poddajemy... Dlaczego mamy,
ojcowie, babcie, dziadkowie, zamiast Różańca Świętego, w ręku trzymają pilot od telewizora, siedząc wygodnie na kanapie? Dlaczego
w tygodniu Kościoły są tak puste? Trzeba nam
podjąć modlitwę za dzieci, za rodziny, za naszą
Ojczyznę. Jezu, naucz nas trwać na modlitwie
w Ogrójcu naszego życia.

Tajemnica II
Biczowanie Pana Jezusa
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Wielu mężów jest oprawcami swoich żon. Zrozpaczone, wystraszone kobiety milczą, boją się
komukolwiek powiedzieć o swojej gehennie.
Żona nie jest workiem treningowym. To krucha,

delikatna istota, to druga połowa Ciebie. Kiedy
okaleczasz ją, okaleczasz również siebie...

Tajemnica III
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Kłamstwo... Jakiż ogromny ból zadają ciernie
kłamstwa. Jak wiele kłamstwa jest w rodzinach,
jak wiele zdrad, podwójnego życia. Dzieci okłamują rodziców, żona męża, mąż żonę. Wiele
spraw ubranych w piękne, kolorowe, niby niewinne kłamstewka. Czas wyjść z tego świata obłudy i kłamstwa, czas zacząć żyć Prawdą, bo tylko
Prawda nas wyzwoli.

Tajemnica IV
Pan Jezus dźwiga ciężki krzyż
Problemy są wpisane w życie każdej rodziny,
a mury każdego domu skrywają jakieś cierpienie.
W jednym zdrada, w drugim alkoholizm, w trzecim brak Boga, w kolejnych choroba lub śmierć
kogoś bliskiego. Każdy ma swój krzyż. Trzeba
nam nauczyć się nieść swój krzyż z pokorą, wiarą,
cierpliwością i ufnością.
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Tajemnica V
Śmierć Pana Jezusa
Jak trudno odnaleźć sens życia po śmierci dziecka,
żony, najbliższej ukochanej osoby. Śmierć zawsze
przychodzi według człowieka nie w porę. Jest to niewyobrażalne cierpienie. Boże, prosimy, bądź przy
tych wszystkich, którzy doświadczają tych trudnych,
bolesnych i niezrozumiałych sytuacji. Niech przejdą
przez to z Tobą. Spraw, by uwierzyli, że kiedy zakończy się ich ziemskie pielgrzymowanie, będą radować się ze swoimi bliskimi w wieczności.

Tajemnice Chwalebne
Tajemnica I
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zmartwychwstanie.... W tej tajemnicy zawarty
jest cały sens naszego istnienia. Jezus dla nas się
narodził, dla nas umarł i dla nas zmartwychwstał.
Te słowa w dzisiejszym świecie mają szczególne
znaczenie. Trzeba nam powstać z naszych upadków, oczyścić się z kurzu, błota i grzechu, które
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przylgnęły do naszych serc. Trzeba, by Bóg narodził się we wszystkich ludzkich sercach, by Jego
Zmartwychwstanie było widzialne gołym okiem
w rodzinach, parafiach, Ojczyźnie i na całym świecie. Ten czas niebawem nadejdzie, nie lękajmy się.
Jezus zwycięży, tylko On jest naszym Panem.

Tajemnica II
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Z jaką radością człowiek wraca do domu, w którym jest ktoś, kto na niego czeka. Dom, w którym
jest kochająca żona, mąż, rodzice, dzieci. Budujmy
takie domy, w których będzie unosiła się atmosfera zgody, miłości, przyjaźni, pomocy i szacunku.
Domy, w których będą kwitły kwiaty radości, troski i zaufania. Domy, w których będzie rodzina:
kobieta – żona i matka, mężczyzna – mąż i ojciec.
Gdzie kobiety ubrane będą w delikatną kobiecość,
a mężczyźni w zbroję prawdziwej męskości.
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Tajemnica III
Zesłanie Ducha Świętego
Bierzmowanie. Jak wielu młodych ludzi podchodzi niedojrzale do tego Sakramentu. Przychodzą
nieprzygotowani, nie mając pojęcia, kim jest Duch
Święty, i jakimi wspaniałymi darami chce ich obdarować. Przychodzą, bo rodzice tego od nich oczekują,
bo to później potrzebne do Sakramentu Małżeństwa.
Biedne te dusze, bo nie wiedzą, jak cenne tracą dary.

Tajemnica IV
Wniebowzięcie najświętszej maryi panny
Kiedy dziecko jest małe, widzi swoją mamę jako
najczulszą, najtroskliwszą opiekunkę, która zna
się na wszystkim i jest najbardziej zaradna. Mama
ekspertka wie wszystko. Ona potrafi zrobić coś
z niczego, otrzeć łzy, pocieszyć, doradzić. Nastolatkom matka często jest potrzebna tylko po to, by
ugotować, uprać, posprzątać, a niewielu z nich potrafi się zatrzymać na rozmowach i wspólnych posiłkach. Kiedy matka jest w podeszłym wieku i niedomaga, wiele dzieci oddaje swoją matkę do domu
starców, domu opieki, twierdząc, że do niczego się
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już nie nadaje, że zawadza. Pomyśl, może właśnie
opieka i troska o twoją mamę, twoich rodziców
jest drogą do twojego zbawienia.

Tajemnica V
Ukoronowanie najświętszej maryi panny
Mamo, Tato – jak mało modne to słowa w dzisiejszym świecie, jak rzadko dziś dzieci mówią
tak do swoich rodziców. Czy tak być powinno?
Jak pięknie byłoby, gdyby każda matka z ust
swojego dziecka mogła usłyszeć: Mamuniu, kocham Cię najbardziej na świecie. Troszczmy się
o tę miłość, o tę piękną więź w naszych rodzinach.
Kochajmy i nauczmy kochać tych, którzy są blisko
nas, a wtedy oni będą uczyli kochać tych, którzy
w ich dalszym życiu będą blisko nich. Niech nigdy
nie zgaśnie to ognisko pięknej miłości.
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Wpatrzeni w Krzyż bezgranicznej Miłości
Anita Granoszewska

Tajemnice Radosne
Tajemnica I
Zwiastowanie najświętszej maryi pannie
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Jezu ufam Tobie. Zastanówmy się przez chwilę,
jakie znaczenie mają dla mnie te słowa? Czy potrafię zaufać Bogu bezgranicznie? Zaufać tak jak
Maryja? Zaufać, powierzając Jemu swoje życie?
Maryja była młodą dziewczyną, kiedy Anioł obwieścił Jej, że będzie Ona Matką Syna Bożego. Jaka
bezgraniczna ufność do Boga mieszkała w Jej sercu... A jak my odpowiadamy Bogu na Jego prośby?
Jak wykonujemy zadania, które On przed nami
stawia? Czy potrafimy tak jak Maryja powiedzieć:

Niech mi się stanie według Słowa Twego, niech
się wypełni Twoja Boża wola w moim życiu?

Tajemnica II
Nawiedzenie św. Elżbiety
Często odwiedzamy swoich znajomych, krewnych, przyjaciół, wygodnie przemieszczając się
autem z miejsca na miejsce. Jeździmy na urodziny, obiady, dobre towarzyskie spotkania. Czy te
spotkania jednak miałyby miejsce, jeśli wymagałby od nas większego wysiłku? Czy poświęcalibyśmy swój cenny czas, wkładalibyśmy trud, by wędrować do krewnych, którzy są ubodzy, do sióstr
i braci, którzy są chorzy, opuszczeni, samotni,
do bliźnich, którzy nic nie są w stanie nam zaoferować, jedynie swoją obecność? Czy potrafimy iść
do tych, którzy potrzebują naszej bliskości, naszego wsparcia, naszej rozmowy? Czy potrafimy iść
bezinteresownie z pomocą i miłością, jak Maryja
do swojej kuzynki Elżbiety?
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Tajemnica III
Narodziny Jezusa
Przychodzisz Panie na świat w ubogiej szopie.
Mała bezbronna kruszyna, a zarazem Wielki Miłosierny Bóg. Narodzony dla nas ludzi, narodzony
dla naszego zbawienia. Prosimy Jezu, byś narodził się w ludzkich sercach, byś narodził się tam,
gdzie ogromna ludzka bieda, tam, gdzie duchowa
pustka i wielkie ubóstwo wiary, nadziei i miłości.
Byś narodził się we wszystkich tych sercach, które Ciebie jeszcze nie poznały, które Cię jeszcze nie
pokochały.

Tajemnica IV
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Ofiarowanie, podarowanie, oddanie tego, co dla
nas najcenniejsze... Należy nam uświadomić sobie, że nie mamy do nikogo i niczego najmniejszego prawa. Nikt i nic w życiu nie jest naszą
własnością, dlatego nie należy nam przywiązywać się do ludzi i rzeczy. Maryja z Józefem ofiarują w świątyni swoje ukochane, jedyne dziecko. Składają dobremu Bogu wszystko to, co mają
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najcenniejsze. Oddają swój skarb. Zastanówmy
się, jaki jest mój najcenniejszy skarb... Czy jestem
w stanie ofiarować Bogu to, co ma największą wartość w moim życiu? Jak reaguję, kiedy przychodzi mi zmierzyć się ze zrezygnowaniem z czegoś,
co jest dla mnie ważne? Jak reaguje moje serce,
kiedy powinienem się podzielić, oddać coś, co cenne w moich oczach? Jakie skarby są zakopane
w moim sercu? I czy te skarby są, aby na pewno,
skarbami, które powinienem gromadzić?

Tajemnica V
Odnalezienie Jezusa w świątyni
Ileż to razy nasze serca są niespokojne... Ileż
to razy jesteśmy zagubieni... Ileż to razy nie potrafimy odnaleźć sami siebie... W dzisiejszym świecie tak łatwo się zagubić, tak wiele labiryntów,
tak wiele ciemności w ludzkich duszach, tak wiele
pułapek czyha na człowieka, by go zgubić. Trzeba
zrobić wszystko, by znaleźć wyjście z labiryntów
grzechu. Trzeba nam pomagać tym, którzy zaginęli, zagubili się w tym świecie. Trzeba nieść jasność wiary, miłości i nadziei tam, gdzie jej nie ma.
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Bez Chrystusowego Światła nikomu nie uda się
tej jasności odnaleźć. Maryjo, pomóż zagubionym
znaleźć drogę do Twojego ukochanego Syna.

Tajemnice Światła
Tajemnica I
Chrzest Jezusa w Jordanie
Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Jego
sandałów. Słowa i postawa Jana Chrzciciela
pokazują nam obraz świętości i godności naszego
Zbawiciela – Jego Boskie Oblicze. Jezus przychodzi,
by wziąć nasze winy na siebie. Święty bez grzechu
przyjmuje na siebie ciężar naszych win, naszych
słabości, naszych upadków, naszych grzechów. Ileż
w Tobie Jezu miłości… W swoim świętym Sercu
skrywasz nas wszystkich. Czy jesteśmy w stanie
to zrozumieć? Czy potrafimy to docenić? Czy
potrafimy podziękować za to wszystko, co Jezus
dla nas zrobił?
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Tajemnica II
Wesele w Kanie Galilejskiej
Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój Wam powie. Czy słyszcie te słowa, które kieruje do nas
wszystkich Matka naszego Zbawiciela? Dlaczego sobie tłumaczymy: To nie do mnie; Przecież
to mnie nie dotyczy; Niech inni się tym zajmą; Ja
mam swoje życie, swoje zajęcia, to inni są od tego.
Nic bardziej mylnego! Przestańmy być głusi
na Słowa Boga. Otwórzmy nasze serca i stale je badajmy, by wiedzieć, co nasz Bóg do nas mówi, czego od nas oczekuje. Nauczmy się odważnie wypowiadać słowa: Mów Panie, bo sługa Twój słucha,
i z oddaniem oraz pokorą wykonywać powierzone
nam zadania.

Tajemnica III
Głoszenie Królestwa Bożego
Nie trzeba być misjonarzem na misjach, kapłanem głoszącym rekolekcje i kazania, by głosić
Słowo Boże, ponieważ każdy z nas jest zaproszony przez Boga do tego zadania. Także każdemu z nas należy głosić Ewangelię i nauczać
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go o Bogu. Rodzice od początku powinni nauczać swoje dzieci, młodzież oraz swoich rówieśników i dorosłych w środowisku pracy.
Należy dzielić się z innymi naszymi doświadczeniami, rozmawiać o Bogu, nauczać Jego prawd,
karmić siebie i innych Słowem Bożym, wysyłając
bądź czytając na głos wybrane fragmenty z kart
Ewangelii. Zarażać innych Bożą radością, miłością
i pokojem poprzez najpiękniejsze nauczanie, jakim jest świadectwo naszego życia. Może ktoś patrząc na nas, na nasze czyny, nawróci swoje życie,
przemieni swoje serce.

Tajemnica IV
Przemienienie na górze Tabor
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Najpierw ukochana Matka, a teraz sam Bóg Ojciec kieruje do nas podobne Słowa: To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie. Jezus przyszedł na świat, by nas
nauczać, by dać wskazówki, pokazać, jak żyć. Pomyślmy, jak często zagłuszamy swoje sumienie,
wtapiamy się w ten świat, bo tak nam wygodniej
i prościej, nakładamy słuchawki, oddajemy się

przyjemności, delektujemy się tym, co przyziemne. Uciekamy w gwar i pęd tego świata, by tylko
nie słyszeć głosu Boga, który zaprasza nas do pracy nad sobą, do wykonania kolejnych zadań.
Tu jednak potrzeba otwartości serca, by usłyszeć
głos Boży, oraz bezinteresownej miłości, by wykonać to, czego od nas oczekuje Zbawiciel. Nie sztuką jest słyszeć, ale sztuką jest słuchać...

Tajemnica V
Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia to najpiękniejszy, najcenniejszy dar,
jaki otrzymaliśmy. Tylko dlaczego tak mało ludzi
zdaje sobie z tego sprawę? Eucharystia to miejsce, gdzie Bóg karmi nas swoim Słowem, swoim
Ciałem, ofiarowuje siebie, żeby wzmocnić nas,
słabych grzeszników. Daje nam siłę, potrzebne
łaski i dary do dalszego pielgrzymowania. Dlaczego, zamknięci w egoistycznym świecie, tkwimy
w przekonaniu, że sami sobie ze wszystkim doskonale poradzimy? Dlaczego nie korzystamy z tego
wielkiego daru, który został nam dany za darmo?
Dlaczego tak bardzo szczędzimy czasu dla Boga,
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i dlaczego tak mało serc przychodzi na ucztę
do Niego? I wreszcie: Dlaczego tylko niewiele dusz
przychodzi do Niego z miłości?

Tajemnice Bolesne
Tajemnica I
Modlitwa w Ogrójcu
Klęczysz Jezu zatopiony w modlitewnej ciszy. Twoja modlitwa otula cały świat, każdego człowieka.
Wszystkich powierzasz Bogu Ojcu, przedstawiasz
Mu każdego z nas. Wiesz, co przyjdzie Ci cierpieć,
masz świadomość ogromu cierpienia, jakie trzeba
będzie Ci znieść. Pełen bólu, strachu nie poddajesz
się i trwasz na ufnej modlitwie, wpatrzony w swojego Ojca. Masz świadomość, że to zadanie musisz wykonać. Modlitwa pomaga wyciszyć serce, ukoić ból,
strach, niepewność. Ona budzi wiarę, że to wszystko ma sens. Wszystko zostawiasz w rękach ukochanego Boga Ojca. A my...? Jak my postępujemy?
Jaka jest nasza modlitwa? Czy potrafimy trwać
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na modlitwie zarówno w chwilach radości, jak
i w trudach smutku, bólu i cierpienia?

Tajemnica II
Biczowanie
Ileż bólu za każdym uderzeniem bicza, za każdym policzkiem, kopnięciem, szarpnięciem... Ileż
ciosów grzechów otrzymało Panie Twoje Święte
Ciało... Dlaczego stale używamy tego bicza nienawiści? Dlaczego dokładamy kolejnych ran? Dlaczego? Spójrzmy na Jezusa poranione, posiniaczone, zakrwawione Święte Ciało… Czy nie uważasz,
że wystarczy, że wycierpiał już tak wiele? Odłóżmy
ten bicz obmowy, oszczerstw, kłamstw, zdrady,
pychy, egoizmu i zacznijmy żyć pięknym, nowym
życiem. A kiedy już odłożymy nasze bicze, stańmy
odważnie w obronie Miłości Miłosiernej, w obronie
naszego ukochanego Mistrza, Nauczyciela i Zbawiciela. Stańmy w obronie naszej wiary, naszych rodzin, Ojczyzny. Stańmy w obronie naszego Boga.
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Tajemnica III
Cierniem ukoronowanie
Dlaczego na Świętą Głowę została włożona korona z cierniami? Niestety każdy z nas przyczynił się do tego ukoronowania. A przecież
Jezusowi należy się korona chwały, korona
dla Króla… Króla naszych serc, naszych rodzin,
naszej parafii, naszej Ojczyzny i świata. Ty jesteś Panie Królem i tylko Ty powinieneś zasiadać na tronach naszych serc, bo jeśli Ty będziesz
królował w ludzkich sercach, to będziesz królował
wszędzie. Trzeba nam zacząć od naszych serc. Zaprosić do nich Boga, zrobić dla Niego miejsce i iść
z Nim do ludzi, do świata po to, by nadeszło Jego
królowanie w tym świecie pełnym chaosu. Jeśli
On będzie królował, wszędzie będzie unosił się zapach pokoju i miłości, a świat będzie pełen harmonii, jedności i zgody.

Tajemnica IV
Droga krzyżowa
Idziemy wraz z Tobą Jezu, raz bliżej, raz dalej,
raz jesteśmy tymi, którzy biczują, raz płaczący84

mi kobietami, raz Szymonem, a niekiedy udaje nam się być Weroniką. Ileż to razy upadamy,
a Ty pomagasz nam wstać. To Ty dźwigasz krzyż
naszych grzechów, byśmy mogli być zbawieni.
Tylko, czy chcemy to zrozumieć? Czy potrafimy
zagłębić się w tę tajemnicę zbawienia? Na ile dane
nam jest zbliżyć się do Ciebie, Jezu, i na ile jesteśmy
w stanie poznać i zrozumieć sens naszej wędrówki?

Tajemnica V
Ukrzyżowanie
Krzyż Miłości. Krzyż, na który patrząc, widzimy
bezgraniczną miłość Boga. Tak, ten Krzyż wyraźnie mówi: Bóg Cię kocha. Popatrz na ten Krzyż,
popatrz sercem. Spójrz w kochające oczy Jezusa,
niech One cię przenikną. Niech ta Miłość, która wypływa z Chrystusowego Krzyża, wleje się
do twojego serca, umocni, przymnoży wiary,
nauczy kochać i iść za Chrystusem drogą do zbawienia. Tak, Bóg kocha każdego z nas, za każdego
z nas umarł na świętym drzewie Krzyża.
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Tajemnice Chwalebne
Tajemnica I
Zmartwychwstanie Jezusa
Wiele dusz umarło, a wszystko przez to, że brakuje w ich życiu, w ich sercach miejsca dla Boga
– Boga, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niektórzy są chodzącymi trupami i dla takich dusz
śmierć jest czymś strasznym, przerażającym.
Ten, kto ma wiarę, kto idzie za Zmartwychwstałym Jezusem, nie boi się śmierci. Śmierć to nie jest
koniec. To zakończenie ziemskiego pielgrzymowania i przejście do życia w wieczności. Póki więc jesteśmy w drodze, póki pielgrzymujemy, możemy
zmienić wiele. Nawracajmy swoje serca, kierujmy
wzrok ku Bogu, prosząc o przebaczenie, bo życie
jest krótkie i szybko przemija, a to, co czeka nas
po drugiej stronie, jest wieczne.

Tajemnica II
Wniebowstąpienie
Jezus poszedł do domu Ojca, by przygotować
tam mieszkanie dla każdego z nas. Tylko, czy
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każdy z nas chce mieszkać w Bożym Królestwie?
Czy zastanawiamy się, na jakich fundamentach
budujemy nasze ziemskie życie, które po przejściu na drugą stronę, będzie mieszkaniem, jakie
wypracowaliśmy, pielgrzymując po tym ziemskim
padole? Jakich cegieł do budowy używaliśmy?
Czym meblowaliśmy nasze serca? Ziemskimi
przyjemnościami? Czy pokornie i cierpliwie gromadziliśmy uczynki miłosierdzia? Jakie mieszkanie będziemy mieli po drugiej stronie, zależy
od tego, z jakiego materiału budowaliśmy nasze
ziemskie życie.

Tajemnica III
Zesłanie Ducha Świętego
Przychodzisz Panie w powiewie delikatnego wiatru, przychodzisz w swojej delikatności, ale jest
w niej ogrom Bożej mocy i siły. Piękne i dobre
są Twoje Dary, Panie. Czy kiedykolwiek zastanawiałem się, kim jest dla mnie Duch Święty?
Czy odczuwam Jego działanie, Jego obecność
w moim życiu? Jego natchnienia, Jego prowa87

dzenie? Czy modlę się o Jego Dary? Zajrzyjmy
do skarbca naszego życia i zobaczmy, czy są w nim
Jego owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność,
skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

Tajemnica IV
Wniebowzięcie Maryi
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Jezus zostawił nam swoją Matkę, by była naszą
Matką, orędowniczką między ziemią a niebem.
Kiedy nadszedł czas Maryja została wzięta do Nieba z duszą i ciałem. Często stamtąd do nas grzeszników przychodzi. Przychodzi do swoich dzieci, by
upomnieć, by prosić o modlitwę, o pokutę, o nawrócenie. Martwi się o wszystkie swoje dzieci,
martwi się, by Jej dzieci nie zginęły w ogniu piekielnych cierpień, by żadna dusza nie została potępiona. Tyle razy Maryja z Nieba schodziła, tyle
razy się światu objawiała, tyle razy prosiła… Czy
mamy za mało znaków? Za mało dowodów Jej
matczynej miłości i troski? Dlaczego tak uparcie
tkwimy w bagnie grzechu, nie szukając łodzi ratunkowych dla naszych dusz?

Tajemnica V
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową
Nieba i Ziemi
Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, Królowo Polski,
Królowo Świata, Królowo Aniołów – żadnego z tych
tytułów, Matko, nikt i nic nigdy Ci nie odbierze.
Króluj nam Matko wraz z Twoim Synem, Jezusem
Chrystusem. Króluj w naszych sercach, w naszych
domach, w naszej Ojczyźnie. Ty, o Pani, swoją
stopą zmiażdżyłaś głowę węża. Gdy jesteś blisko,
niczego nie należy nam się lękać. Prowadź nas Maryjo, bo przy Tobie każda droga, nawet najbardziej
ciemna, wąska, pełna cierni jest otulona płaszczem bezpieczeństwa. Kiedy Ty jesteś przy nas,
żadne niebezpieczeństwo nam nie grozi, żadna
burza nam nie straszna, żadne zło nas nie pokona,
bo Ty Pani zawsze zwyciężasz. Naucz nas Maryjo
przezwyciężać wszystkie trudności, naucz nas zło
dobrem zwyciężać, nienawiść miłością, smutek radością, zwątpienie ufnością, cierpienie nadzieją…
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DROGI KRZYŻOWE

DROGA KRZYŻOWA
dla Rodzin
ks. Michał Dłutowski

Stacja I
Jezus skazany na śmierć
Jakże ta stacja jest aktualna dzisiaj, kiedy z ust
osób, które przyrzekały miłość w Sakramencie
Małżeństwa padają słowa: nie znam tego człowieka; nienawidzę; nie kocham; nie chcę dłużej
z nim być. Wszędzie w tych zdradach, których
doświadczasz, to diabelskie nie możesz zastąpić
Bożym tak – tak dla Miłości, tak dla Życia. Pamiętaj, walcz z tym, żebyś pokonał w sobie nienawiść
do tej osoby, która ciebie niesprawiedliwie potraktowała. Czuwaj nad sobą, byś sam nigdy nie wydawał wyroków śmierci względem Boga i bliźniego.
Pamiętaj, nie myśl tylko o sobie, bo przepadniesz,
jak ten, który skazał Ciebie na śmierć.
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Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Potrzeba dziś ludzi, którzy podejmą etos służby dla Boga, Ojczyzny oraz swoich rodzin. Dziś
konsumpcyjne środowisko życia niszczy system
wartości przekazywany z pokolenia na pokolenie
Polaków. Determinowała nas kiedyś do działania
odpowiedzialność za Polskę. Ludzie, którzy chcą
być dzisiaj autorytetami moralnymi, promują to,
czego powinni się wstydzić, czyli brak lojalności
względem tego, co ojczyste. Wzbogacają się przez
wykorzystywanie innych obywateli. Jeśli usuniemy z pola widzenia przykład życia Jezusa Chrystusa, to zniknie świadomość życia, które ma również
wymiar ofiary. Zapomnimy o życiu, które jest także umieraniem, aby owocować bezinteresownym
dobrem.

Stacja III
Pan Jezus upada po raz pierwszy
Robienie z Polaków nędzarzy dokonuje się przez
systematyczne, długofalowe okradanie ich. Najbardziej spektakularnym tego dowodem dzisiaj
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jest doprowadzanie do braku możliwości korzystania z własnych dóbr naturalnych przez nasz naród. Planowo udzielane są zagranicznym firmom
koncesje z wieczystą dzierżawą na wydobycie najbogatszych surowców zawartych w polskiej ziemi.
Możemy się zastanawiać, dlaczego ma to miejsce,
dlaczego poszczególne ugrupowania partyjne,
przysięgające wierność Ojczyźnie, wyprzedają ją
kawałek po kawałku…
Najpierw okradziono dusze Polaków z miłości
do Ojczyzny, wiedząc, że potem tacy obywatele
przestaną zwracać uwagę na sytuację, jaka jest
w ich kraju – Ojczyzna nic już ich nie będzie obchodzić, a z czasem nie będą chcieli mieć z Nią
nic wspólnego. Taki stan rzeczy rozzuchwala naszych nieprzyjaciół, aby doprowadzać nas do coraz większego upadku ekonomicznego, który jest
poprzedzony upadkiem moralnym. Dokonuje się
to w myśl zasady: Aby kogoś zwyciężyć, trzeba go
najpierw zdemoralizować.
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Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Jeśli Ty, jako matka, cierpisz z powodu złego życia
swojego dziecka, pomyśl jak bardzo cierpi Maryja,
kiedy wiele tysięcy Jej dzieci, przybranych podczas
Sakramentu Chrztu Świętego, odwraca się do Boga
plecami. Zamiast wyrzekać się szatana, wyrzekają się Boga. Ból Maryi jest tak wielki i intensywny, że w dziesiątkach swych figur i obrazów płacze
krwawymi łzami. Pragnie w nas wzbudzić nawrócenie. Chce skierować nasze myśli do Boga i pomóc
nam uświadomić sobie, że naszym największym
nieszczęściem jest grzech. Niestety niektórzy Polacy, sprowadzeni do roli niewolników usługujących
panom tego świata, nie mają czasu, aby dokonać refleksji nad swym życiem. Nie mają odwagi przyznać
się do błędów życiowych i wyciągnąć z nich wnioski.
Łzy Maryi są coraz większe, gdyż skala nieświadomości i ogłupienia narodu jest coraz większa. Maryja może liczyć na swych wytrwałych czcicieli, którzy
nieustanną modlitwą różańcową związują demoniczne działanie sługusów apokaliptycznej bestii.
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Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż
To żołnierze z Armii Hallera, błękitna brygada, gimnazjaliści pod dowództwem duchowym ks. Ignacego Skorupki i wiele innych formacji wojskowych uwierzyło,
że można pomóc Polsce. Nie przeszli obok obojętnie,
widząc Jej cierpienie, ale dostrzegli zagrożenie z powodu napaści bolszewików. Bohaterstwo tych mężczyzn,
wojowników o niepodległą Polskę, rycerzy Maryi
ocaliło nas w 1920 r. Dziś też należy wierzyć w nowy
cud zwycięstwa. Obecnie dokonuje się ostateczny bój
o Polskę. Gdy w mediach głosi się informacje o pokoju
i bezpieczeństwie, giną setki młodych ludzi, niszczone
są tysiące polskich rodzin, deformowana jest wiara katolicka. Ojczyzna nasza przestała być wolna. Potrzeba
nowego zrywu narodu polskiego. Z głębi cierpienia
matek i ojców, z głębi Miłosierdzia Boga i Serca Królowej Polski wypłynąć musi siła i moc ludzi zjednoczonych w Bogu. Dziś, kiedy jesteśmy tak bezradni, jedyną
bronią, jaka nam pozostała, jest wiara. Walczmy o nią,
o naszą wspólną przyszłość, zwycięstwo nad Eurokołchozem, trzymając się Krzyża i Różańca.
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Stacja VI
Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Potrzeba chwil zapatrzenia w Chrystusa. Jakże potrzeba nam oblicza Jezusa jaśniejącego na ludzkich
twarzach, na których namalowany jest Jego Pokój
i Miłość. Potrzeba nam oblicza naszego szlachectwa, które walczy o wolność Chrystusową. Potrzeba nam świadomości pochodzenia Polski od rodu
Mieszka. Potrzeba nam naszej tożsamości słowiańskiego ludu, który nie poddaje się przeciwnościom.
A wszyscy, którzy tu przybywają, niech szanują
tych, którzy są gospodarzami. Nie dajmy mieszać
naszej krwi z pogańską i obcą. Bóg stworzył piękny
świat, piękny w swej różnorodności. Nie unifikujmy tego, co jest odrębne. Zachowajmy naszą kulturę, przekażmy oblicze słowiańskiej duszy, w której
zajaśniał Chrystus, oczyśćmy nasz rozum i wolę we
krwi Baranka, zanim będzie za późno.

Stacja VII
Jezus upada po raz drugi
Upadek w uzależnienia. Żyjemy w czasach, w których dużo się mówi o wolności, której niestety
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nie ma. Jest to epoka uzależnień, bo ludzie uwierzyli, że wolność znaczy: Róbcie, co chcecie. Tymczasem wolność, to siła woli dająca możliwość
odrzucenia tego, co złe, co jest grzechem, co mnie
zamyka w więzieniu błędnego koła. Człowiek nie
jest wolny, gdy odrzuca Boże przykazania, kiedy
je łamie – wtedy właśnie zakłada na siebie kajdany. Jakże szybko udała się manipulacja umysłami
ludzkimi. Wystarczy lenistwo duchowe i każde
kłamstwo przechodzi gładko. Człowiek, zamiast
nawracać się, woli usprawiedliwiać swoje złe wybory. Jak alkoholik woła, że brak alkoholu go
ogranicza.

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Jeśli matki dbają o katolickie wychowanie swoich dzieci, istnieje większe prawdopodobieństwo,
iż nie zejdą one na złą drogę i nie będą rujnowały
tego, co wspólnie zostało zbudowane. Daj dziecku
Boga, a Bóg to dziecko ubogaci, poprowadzi przez
całe jego życie. Jezus idzie do rodziców, ponieważ
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chce ich umocnić, pobłogosławić na niełatwą dziś
misję wychowania potomstwa. Brak czasu dla
dzieci, często spowodowany niewolniczą pracą,
ateistyczna i demoralizująca edukacja w szkołach
– to wszystko przynosi swoje tragiczne skutki.
Dzisiejsze czasy stawiają przed rodzicami heroiczne wymagania. Mimo udręczenia codziennymi
obowiązkami, znajdźcie czas na wspólną modlitwę
rodzinną, a wypełnicie swoją misję. Uczcie dzieci
karności, stawiając granice złu, które popełniają.
Przyczyni się to do kształtowania w nich odpowiedzialności za własne czyny. Na radach rodziców
brońcie miejsca dla Krzyża w szkole, brońcie godności waszych dzieci, przeciwstawiając się edukacji seksualnej, która z ciała ludzkiego czyni bożka.

Stacja IX
Jezus upada po raz trzeci
Najboleśniejszy upadek to brak wiary. Warto się
zastanowić, jak dziś jest przyjmowany Sakrament
Bierzmowania... Ile osób z tych, które go przyjmą,
przyjdzie na niedzielną Mszę Świętą. Jeśli Sakra99

ment Bierzmowania nie jest przyjmowany z wiarą,
to jest to profanacja. Lepiej go nie udzielać, gdy
ma być zelżony. Lepiej poczekać, aby osoba, która
go przyjmie, miała świadomość, że przez Bierzmowanie staje się prawdziwym żołnierzem Chrystusa. Cyniczne podejście młodych ludzi do życia
nadprzyrodzonego wynika z desakralizacji ich życia oraz systemowej ateizacji w mediach. Błędem
młodzieży jest uległość wobec tych złych wzorców,
spowodowana lenistwem duchowym i brakiem refleksji nad tym, co przyjmują od cywilizacji śmierci. Bóg potrzebuje twojej wiary, świadomości wielkich rzeczy, jakie chce tobie i przez ciebie uczynić.

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Jezus jest ogołocony. Dziś wielu ludzi ogałaca się
dobrowolnie. Z ciała ludzkiego czyni rozrywkę
i siedlisko grzechu. Sami siebie odzierają z godności, ponieważ są przekonani, że szczęście łączy się
głównie z fizycznością. To, czego powinni się wstydzić, chętnie pokazują, obnosząc się z tym. W ten
sposób ogałacają siebie z Chrystusa. Dziś próbuje
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się nie tylko akceptować rozwiązłość seksualną,
ale również dewiacje, jakie występowały w Sodomie i Gomorze. Znamy konsekwencje tego grzechu
z Pisma Świętego. Czy kara ognia z nieba ma się
powtórzyć..? Dzisiaj największym dramatem jest
ogołacanie z niewinności małych dzieci. Dokonuje
się to poprzez złe programy edukacyjne w szkołach.
Jaki jest sens zachęcania dzieci do różnych orientacji seksualnych, kiedy mają zaledwie kilka la? Założenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO już
w dużej mierze w Polsce są realizowane na lekcjach
wychowawczych oraz innych zajęciach lekcyjnych.
Oto kilka wytycznych seks-edukatorów:
– 0-4 dzieci poznają różne orientacje seksualne,
– 0-6 masturbacja przedstawiana jest jako radość,
uczenie praw względem własnego ciała,
– 6-9 uczenie antykoncepcji, technik współżycia płciowego, prezentowanie różnych związków rodzinnych,
prezentowanie małżeństwa w kontekście rozwodu.
Skutkiem edukacji szkolnej i medialnej jest brak
świadomości młodzieży, że przekraczanie 6 przykazania: Nie cudzołóż jest grzechem ciężkim!
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Tak systemowo, bez powszechnego sprzeciwu
Polaków, za akceptacją władz państwowych, jest
niszczona przyszłość rodzin w naszej Ojczyźnie.
Nikt nie pyta, czy tych zajęć chcą same dzieci
lub ich rodzice! Małe dzieci są do tego zmuszane w imię demokracji i szacunku do innych płci.
W imię zrównoważonego rozwoju są pozbawiane
szczęścia rodzinnego i miłości w małżeństwie. Zapomniano, że do edukacji seksualnej dzieci mają
prawo przede wszystkim ich rodzice. Oni powinni ustalić stosowny wiek do przekazywania treści
związanych z seksualnością człowieka, według
swojego sumienia i gotowości dziecka, szanując
jego wrażliwość i uczucia. Rodzice, nie pozwólcie zniszczyć niewinności waszych dzieci! Jeśli
na to pozwolicie, zamiast doświadczyć radości
z wnuków, doświadczycie koszmaru przedwczesnej śmierci swoich dzieci.

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Jezus przybity do krzyża modli się za tych, którzy
rezygnują z wielkich idei, zniechęcają się, podda102

ją, wycofują. Dzisiaj egzystencja wielu ludzi, to
korpo-życie. Łatwiej jest uciec od problemów, niż
je rozwiązywać. Ludzie pełnoletni uciekają w świat
zabawek, komfortu życia, ekstremalnych sportów.
Nie ratują małżeństwa, nie dbają o życie w łasce uświęcającej. Zapominają, że nic nie mogąc
po ludzku, mogą wszystko po Bożemu. Gdzie się
kończą ludzkie środki, tam zaczynają się Boskie,
które zawsze działają i pomagają osiągnąć dobry
cel. Bóg chce nas wydobyć z zamkniętego koła powtarzających się naszych złych wyborów. Trzeba
tylko spojrzeć w Jego stronę, zobaczyć Jego Oblicze i zawołać: Jezu Chryste, Ratuj!

Stacja XII
Jezus umiera na Krzyżu
Przy Krzyżu przyjmij Ducha Jezusa Chrystusa.
Przyjmij Życie. Z Krzyża Jezus dał swego Ducha.
Przekazał Go Ojcu, a On kieruje Go ku tobie. Jeśli
kochasz Boga, stajesz się człowiekiem prawym.
To niesamowite: śmierć Jezusa jest przekazaniem nowego Życia tobie. To grzechy ludzkie Go
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zabiły, lecz Miłość i Miłosierdzie Boga te grzechy
zwyciężyły. Przy Krzyżu zmienia się Życie – Jezus
Chrystus pokazuje dalszą drogę. Pomaga nam
zrozumieć, że mamy różne możliwości. Nie jesteśmy skazani na niewolę zła, którego doświadczyliśmy lub dokonaliśmy. Mamy wybór Życia,
które jest odkupione. Mamy możliwość podążania w świetle Jego Osoby. Śmierć Jezusa staje się
dla ciebie zapowiedzią nowego dnia, gdy wzejdzie
Słońce Zmartwychwstania.

Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża
Naucz nas Maryjo płakać nad Ranami Chrystusa,
naucz nas rozważać Jego Mękę. Przekaż nam cnotę swojej boleści, abyśmy poznali do głębi skutki
kłamstwa, jakiemu ulegliśmy, oraz aby każdy stał
się obrońcą Prawdy – Jezusa.
Dziś tak ważne dla nas jest przeciwstawienie się
protestantyzmowi, który neguje rolę Maryi w dziele Zbawienia. Pominąć Jej obecności w życiu człowieka wierzącego, to tak, jakby odrzucić od sie104

bie Mądrość Bożą, to tak, jakby skazać się z góry
na porażkę. Ona jest Stolicą Mądrości i Zwycięstwem wierzących!

Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Wielu dziś chce pogrzebać Prawdę. Nawet nie czekają na czas Jej opłakiwania przez sprawiedliwych,
którzy nie mogą patrzeć na zakłamanie. Przeciwnicy Prawdy chcą ją natychmiast usunąć z powierzchni ziemi i to, co po niej jeszcze pozostało. Boją się,
że ktoś może w nią jeszcze uwierzyć i ich rozliczy
ze zła, którego dokonali. To zrozumiałe, że zbrodniarze, kłamcy, oszuści boją się ujawnienia ich nieuczciwości w Bożym Świetle, dlatego szybko chcą
ją przykryć głazem. Od czasów Oświecenia zaczęto
grzebać ludzkie dążenia do poznania Prawdy. Czasy Oświecenia nazwano czasami rozumu. A były
to czasy rozumu – bez rozumu, czas odejścia tej
najjaśniejszej Prawdy, którą jest Chrystus.
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DROGA KRZYŻOWA
Żołnierzy Wyklętych
ks. Michał Dłutowski

Wstęp
Obecnie obserwujemy walkę dwóch pokoleń. Jedno wyrasta z dziedzictwa zrodzonego z wartości:
Bóg, honor, Ojczyzna. Drugie natomiast wyłania
się z antywartości kształtowanych przez bezpiekę
i reprezentuje: ateizm, brak honoru i lojalności
wobec kraju, w którym żyje. Pierwsze pokolenie
niesie w swym życiu to, co szlachetne, czuje odpowiedzialność za dziedzictwo, które ma na imię
Polska. Drugie przyjmuje do siebie to, co najpotworniejsze i pomnaża koszmar zepsucia i destruk106

cji. Walka, która była kontynuowana w Polsce
po 1945 r., nie skończyła się. Można powiedzieć,
że teraz następuje decydujący bój. Przyszedł moment, abyśmy jako naród zgromadzili się przy
jedynym przywódcy, jaki pozostał na polu walki.
Jest Nim Jezus Chrystus. On da nam siłę do nowego natarcia, które przezwycięży oblężenie wroga.

Stacja I
Jezus skazany na śmierć
Zdrada zadana Żołnierzom Wyklętym była całościowa. Wyrok śmierci na nich był tak jak w życiu
Jezusa – potrójny. Wydała go na nich: władza komunistyczna, część zastraszonego kleru i niestety
społeczeństwo. Ta ostanie grupa uwierzyła propagandzie komunistów, która nazwała tych wspaniałych bohaterów wrogami ludu. Z nakazu biskupów
odmawiano Żołnierzom Wyklętym Sakramentu
Małżeństwa. Wyrok śmierci wykonywany na nich
był powszechny. Zbyt mała była ilość ludzi, którzy
byli z nimi do końca, aby zmienić ten stan rzeczy.
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Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Żołnierze Wyklęci traktowali Ojczyznę jako nadrzędny cel swojego życia. Dźwigali trudy tułaczki,
groźbę tortur, przedwczesnej śmierci, zastraszania
swoich rodzin przez bezpiekę – wszystko po to, by
Polska była wolna, sprawiedliwa i suwerenna. To
Chrystus, który był w nich, dawał im siłę, aby przyjąć kolejne krzyże od tych, za których walczyli.

Stacja III
Pan Jezus upada po raz pierwszy
Upadek Narodu jest sumą upadków pojedyńczych
obywateli, którzy rezygnują z walki o praworządną Polskę, którzy się kłócą zamiast współpracować
ze sobą. Niestety w podboju narodów wciąż obowiązuje rzymska zasada: Dziel i rządź. Zastanówmy się, dokąd zaprowadzą nas nasze działania,
jakie będą ich skutki. Może się okazać, że zamiast
walczyć z wrogiem, walczymy ze sobą.
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Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Dobrze, że chociaż Ty byłaś ze swoimi żołnierzami. Nosili Szkaplerze z Twoim wizerunkiem Królowej Polski lub Miłosiernej Królowej. Pragnęli,
aby Twój sztandar zawisł nad wolną Polską. Lepiej byłoby, aby obok czerwono-białej flagi była
ta z wizerunkiem Maryi, niż ta, która wisi teraz
– wprawdzie z kolorem niebieskim, ale podszyta
ateizmem i pieniędzmi z lichwy.

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż
Ktoś może się zastanawiać, czy likwidacja wrogów
Ojczyzny przez Żołnierzy Wyklętych była słuszna.
Czy to był uczynek miłosierdzia wobec Narodu,
przebłysk sprawiedliwości wobec oceanu krzywdy. Katechizm Kościoła naucza, że użycie siły jest
dopuszczalne w obronie własnej lub w obronie
ojczyzny, a rządy komunistyczne wtedy reprezentowały naszych krzywdzicieli. Lepiej nie osądzać
ludzi z przeszłości, gdyż nie byliśmy w ich sytuacji.
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Stacja VI
Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Żołnierze Wyklęci codziennie patrzyli na Krzyż Chrystusa, którego byli obrońcami, na który przyrzekali.
Codzienni też modlili się za Ojczyznę i za Nią walczyli. W ten sposób ocierali Oblicze Chrystusa z łez,
jakie płynęły z Jego oczu z powodu obłudy, zniewolenia i upodlenia każdego Polaka i każdej Polki.

Stacja VII
Jezus upada po raz drugi
Kolejny upadek Narodu Polskiego spowodowany
jest łatwowiernością i zaufaniem tym ludziom, którzy prowadzą innych do klęski. Historia zbawienia
pokazuje w Starym Testamencie dwóch przywódców: Saula i Dawida. Należy gromadzić się przy
tych przywódcach, którzy mają w sobie Ducha Bożego, są namaszczeni i przeznaczeni do wyzwolenia swojego ludu. Zastanów się, kogo wybierasz,
z kim jesteś, czy ze zwycięzcą czy z przegranym.
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Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Ile łez matek, żon oraz córek Żołnierzy Wyklętych
popłynęło na tę ziemię... Jak dopływy rzeki płynącej do morza, tak te łzy wtapiały się w historię
Narodu Polskiego, tworząc zaporę przed dalszym
znęcaniem się nad Polakami. Dziś również trzeba budować tamę przed ideologią, która w imię
zrównoważonego rozwoju, niszczy polskie społeczeństwo i polskie rodziny. Tą zaporą jest modlitwa przebłagalna – gdy jej zabraknie, wszyscy
utoniemy.

Stacja IX
Jezus upada po raz trzeci
Jednym z najboleśniejszych doświadczeń dla Jezusa Chrystusa była zdrada przyjaciół. Początek
miała ona w tchórzostwie tych, którzy mieli być
gotowi, aby oddać dla Boga życie. Zdrada przyjaciela to najgorszy upadek człowieczeństwa.
Żołnierze Wyklęci również byli wydawani na pohańbienie przez swoich kolegów z wojska, z którymi byli w partyzantce na dobre i złe. Były
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także i zdrady ze strony najukochańszych osób.
Czasami czyniły to narzeczone, a czasem nawet
osoby z rodziny. Były do tego zmuszane szantażem
i przemocą.
Służby Bezpieczeństwa chciały Żołnierzy Wyklętych wdeptać w ziemię. Czasem czyniły to nawet dosłownie. Wyrzucano Żołnierzy przez okno
z piątego piętra lub skakano po nich i oblewano
moczem. Chciano ich unicestwić. Nie udało się to
jednak wrogom Ojczyzny i Kościoła. Duch Żołnierzy Wyklętych jest niezłomny i powraca w nowych
pokoleniach Polaków, dając nowe zjednoczenie
w walce z potomkami kolaborantów.

Stacja X
Jezus ODARTY Z SZAT
Żołnierze Wyklęci tak jak Chrystus, byli obnażani. Przed śmiercią z nienawiścią ściągano z nich
mundury, a nawet koszule, aby jeszcze w ostatniej
chwili życia poniżyć ich. Dokumentowano na zdjęciach ich całkowitą niemoc i bezbronność. Tak
samo czyniono Polakom w Oświęcimiu, gdy szli
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do komory gazowej i ginęli. Dziś ogłupieni ludzie
sami się ogałacają przez antykoncepcję, aborcję,
używki, przekleństwa, gniew i nienawiść.

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Przybicie do Krzyża to los dzieci Żołnierzy Wyklętych,
które były prześladowane w szkołach przez dyrekcję i nauczycieli. Wytykano ich palcami, nakładano
większe obowiązki niż na równieśników i pilnowano,
aby nie wybiły się ponad przeciętność w życiu dorosłym. Karierę naukową, polityczną, zawodową mogli
osiągnąć tylko namaszczeni przez partię.

Stacja XII
Jezus umiera na Krzyżu
Jezus umierał ze słowami: Pragnę i Wykonało się.
Większość Żołnierzy Wyklętych ginęła z okrzykiem Jeszcze Polska nie zgięła. To był krzyk wiary,
nadziei i miłości, że Polski nie da się zniewolić –
Jeśli mnie zabijesz, na moje miejsce przyjdą inni,
jeszcze bardziej zdeterminowani, jeszcze bardziej
szlachetni.
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Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża
To Matka Wierna, Królowa Korony Polskiej daje nam
współczesnym natchnienie, abyśmy wspominali rany
naszych bohaterów, abyśmy je przenosili w historię.
Jednak i dziś pokolenie zdrajców nie daje za wygraną
i usuwa nazwy ulic nadanych na cześć naszych rycerzy, walczących o całkowicie suwerenną Polskę. Podczas odsłaniania pamiątkowych tablic i pomników
organizują alternatywne manifestacje, które zagłuszają i utrudniają patriotyczne uroczystości. Przy okazji
szydzą z Boga, z męczeńskiej śmierci Żołnierzy Wyklętych, z szacunku wobec munduru żołnierza polskiego,
z Ojczyzny i flagi narodowej oraz Kościoła. Czynią się
to w imię demokracji, którą ich ojcowie i dziadkowie
deptali. Jakże boli dzisiaj niekończąca się bezkarność
oprawców Polski. Rany na ciele naszej Ojczyzny znów
krwawią!

Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Do tej pory w programie lekcji Historii nie ma żadnych
informacji dotyczących Żołnierzy Wyklętych. Może
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ich wrogowie nadal się ich boją, a może my, o zgrozo,
zapomnieliśmy o nich. Oby pamięć o nich nie zagasła,
a ich duch spoczął na tych, którzy Ojczyznę kochają.
I na końcu, proszę, nie mówmy Rzeczpospolita, lecz
mówmy Polska. Bo dziś w dobie różnorodności kulturowej już nie wiadomo co oznacza Rzeczpospolita.
Żołnierze Wyklęci oddali życie za Polskę.
Jezus powiedział do św. Faustyny: Polskę szczególnie umiłowałem. Niech każdy z nas uczy się
wciąż Ją cenić, za Nią się modlić, pracować oraz
walczyć!
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DROGA KRZYŻOWA
na podstawie Ślubów Jasnogórskich
ks. Michał Dłutowski

Wstęp
Tekst został napisany przez kard. Stefana Wyszyńskiego, a śluby zostały złożone na Jasnej Górze
przez Naród Polski 26 sierpnia 1956.
Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo Świata i Polski Królowo.
Gdy upływa trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków
naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.
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My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud
nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy Maryjo znów do Tronu Twego, Pośredniczko
Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego
pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej
wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu –
wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu Świętego.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko,
co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa,
zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc
i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była
nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały
i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy
przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców
naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia
Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgod117

nym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.
KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY
PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĄ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej
opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i jego Pasterzom. Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej
Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij
Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać
Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca
wszystkich narodów ziemi.
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Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej
mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem
Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie
pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Rozważanie:
Jeśli Polacy nie rządzą w swojej Ojczyźnie według
swych zasad i obyczajów jest to równoznaczne
z ich zniewoleniem. Polska jest wolna, jeśli jest suwerenna – jeśli jest zadłużona, to nie ma swojej
własności. Inni, obcy, często pogardzający nami
ludzie przejmują nasze państwo materialnie, również przejmując nad dami władzę duchową. Jezus
przed Piłatem stoi jako Odkupiciel, ten, co spłaca
długi naszych grzechów, jakie mamy przed Ojcem
Niebieskim. My, nieuczciwie zadłużeni, musimy
spłacić długi tego świata. To pierwszy krok do samodzielności i ocalenia królestwa Maryi.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!
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Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródło Bożego
życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce
uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem
Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących
przez polską ziemię – pod przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny.
Rozważanie:
Jezus Chrystus podejmuje cierpienie przyjęcia
Krzyża, abyśmy odkrywali świętość naszego życia.
Aby świat nadprzyrodzony zdominował ten przyrodzony, ten niebieski przenikał ziemski. Duch podporządkował sobie materię. Czym są nasze sukcesy,
jeśli zapomnimy o naszej duszy i ją stracimy?
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!
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Stacja III
Pan Jezus upada po raz pierwszy
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady.
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy
na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski
równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt
i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną.
Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli
śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
Rozważanie:
Jezus podejmuje cierpienie pierwszego upadku,
aby uratować setki i tysiące upadających mężczyzn
i kobiet, podejmujących decyzję o aborcji. Nasza
wrażliwość, dobra rozmowa i modlitwa za te osoby, które chcą zniszczyć Dar Życia, mogą zmienić
ich złe decyzje. Miejmy oczy szeroko otwarte, aby
widzieć tych ludzi i głosić im radość życia, uświadamiać im, że dziecko jest Darem, a nie ciężarem.
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Europa umiera, ponieważ gilotynuje swoje dzieci.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!

Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy
Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było
bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa,
bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły
i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie,
strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich
i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode
pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go
przed bezbożnictwem i zepsuciem, i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
Rozważanie:
Matka Boża jest ideałem kobiety, wzorem doskonałym wszystkich cnót. Niestety dziś kobiety programowane są przeciwnie do cnót Maryi. Stają się
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bezkrytyczne, przyjmują model życia bez Boga.
Stają się żywą destrukcją, nosicielkami śmierci.
Niszczą najpierw siebie, później mężczyzn, którymi często pogardzają, z którymi wchodzą w niedojrzałe związki. Zabijają też swoje dzieci, które
nie są przez nie oczekiwane, w imię praw do własnego ciała.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż
Panu Jezusowi
Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się
w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy
Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej
wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas
nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym
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dachem domostwa naszego nie było głodnych,
bezdomnych i płaczących.
Rozważanie:
Nie możemy widzieć tylko własnych spraw, pomijając bliźnich. Warto już od dziecka rozwijać zdolność do dzielenia się z innymi tym, co posiadamy.
Miłosierdzie niweluje różnice, jakie ludzie miedzy
sobą czynią. Usuwa barierę zamknięcia w więzieniu życia tylko dla siebie.
Pomoc Jezusowi to pomoc drugiemu człowiekowi. Jezus jest z tymi, którzy nie dają sobie rady.
On idzie do nich przez Krzyż. Często nie naśladujemy Jezusa, nie idziemy do innych, lecz zdążamy
tylko w kierunku realizacji własnych celów, z pominięciem dzielenia się owocami naszej pracy.
Taka postawa pogłębia międzyludzką niesprawiedliwość. Nie osiąga się szczęścia pomijając Boga
i człowieka.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!
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Stacja VI
Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu.
Rozmyślanie:
Te trzy grzechy zacierają w nas Oblicze Chrystusa. Zaciemnia się Ono przez nasze zaniechania,
brak czujności, lekceważenie spraw duchowych,
skałę obojętności. Trzeba ją rozłupać uderzeniami
serca, które tętnią Miłością do Boga. Tę skałę złowrogą trzeba usuwać cierpliwie, aż do końca, aby
uwolnić w nas Chrystusa. Przeciwstawmy się tym
grzechom poprzez gorliwość, odpowiedzialność
i twórczość.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!
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Stacja VII
Jezus upada po raz drugi
Przyrzekamy stoczyć walkę z pijaństwem i rozwiązłością.
Rozmyślanie:
Zaborcy zawsze wiedzieli jak okraść Polaków...
że trzeba ich doprowadzić do upadku moralnego,
trzeba ich rozpić oraz złajdaczyć przez grzech rozwiązłości, uzależnić od używek, aby byli niewolnikami pożądliwości i ciała. Wtedy stracą swoją własność, wtedy będzie im wszystko jedno, kto nimi
rządzi. Jezus upada, ratując tysiące uzależnionych
i krzyczy: Zobacz, co cierpię, abyś ty już więcej
nie pił, nie zdradzał współmałżonka. Wytrzymaj
pokusę, nie jest ona cięższą od ciężarów mojego
cierpienia.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrze126

czenia się siebie i wzajemnego poszanowania,
miłości i sprawiedliwości społecznej.
Rozważanie:
Jeśliby matki wychowywały dzieci w cnotach,
kształtowały ich charaktery według chrześcijańskich wartości, nie trzeba by było nad nimi płakać
i załamywać rąk. Niestety dziś w ateistycznych
szkołach na lekcjach wychowawczych realizuje
się programy edukacyjne, które prowadzą dzieci
na manowce lub nad przepaść moralną.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!

Stacja IX
Jezus upada po raz trzeci
Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością
umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie
w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
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Rozważanie:
Jeślibyśmy mieli żywe nabożeństwo do Matki Bożej, nie wpadalibyśmy w kolejne grzechy śmiertelne. Ona nie pozwoliłaby dręczyć nas przez demony. Jeśli pielgrzymujemy do Niej, odmawiamy
Różaniec Święty, podejmujemy pokutę, spełniamy
Jej żądania, Ona spełnia nad nami swe obietnice
szczególnej opieki.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce (…).
Rozważanie:
Walka z wrogami naszych Rodzin, Ojczyzny i Kościoła, rozpoczyna się od walki z własną słabością.
Jeśli żyjesz w łasce uświęcającej, jesteś bez grzechu.
Możesz wtedy stanąć do zmagań z nieprzyjaciółmi
Boga. Musimy się najpierw wyrzec chciwości, aby
zobaczyć trzeźwo oblicze zniszczeń, jakich dokonały nasze grzechy na Obliczu Ojczyzny oraz Kościoła.
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Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
(…) aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Rozważanie:
Jezu, przybijane są Twoje poszczególne członki,
na końcu również będzie przebite Twoje Serce.
Przez męczeństwo Twojego Ciała Świętego, proszę
o przebudzenie serc naszych. Wiemy, że są one
zimne, dlatego Ty, Maryjo, ogrzej nasze serca i napełnij swoją Miłością do Odkupiciela.

Stacja XII
Jezus umiera na Krzyżu
Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót,
Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
Rozważanie:
Jesteś Panną Wierną. Jezus uczył się od Ciebie, jako Twoje dziecko, wierności Bogu. I my to
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czynimy, naśladując Twe cnoty. Zdajemy sobie
sprawę, że ceną wierności jest często utrata życia,
lecz wierność jest nieśmiertelna, niezwyciężona
i zawsze warto ją zachowywać.
Maryjo, Ty jesteś naszą przewodniczką na drogach wiary. Szczególnie pomocną wtedy, kiedy gaśnie wszelka nadzieja. Jesteś nowym Początkiem,
z którego rodzi się odkupiona ludzkość.
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!

Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża
Wołamy o pomoc w wierności Bogu, Krzyżowi,
Ewangelii (…).
Rozważanie:
Dziś zdejmuje się Krzyż na wyższych uczelniach,
w szkołach. Jest to jak gaszenie światła i nagłe pogrążenie się w mroku. Nie pozwólmy usuwać krzyży! Nie pozwólmy pozbawiać się Światła Życia!
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie naszych zobowiązań!
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Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską
do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony
Owoc żywota Twego. Amen.
Rozważanie:
Maryjo, kiedy zabierają nam Boga z życia publicznego, z przestrzeni naszego życia, kiedy Boga obraża się bezkarnie w bezbożny sposób, ukaż nam Jego
Osobę. Natchnij nas, abyśmy na naszej ziemi stawiali pomniki wiary. Niech pojawią się tysiące krzyży,
kapliczek, kaplic i kościołów, skąd będzie płynąć
do Boga modlitwa przebłagalna, skąd Bóg na nowo
do nas przyjdzie!
Królowo Polski – przepraszamy za niedotrzymanie
naszych zobowiązań!
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DROGA KRZYŻOWA
Wczuję się w Twoje cierpienie...
Irena Radzymińska IMB

Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany
Jezus całą noc musiał znosić wiele cierpień moralnych i fizycznych, a dla większego upokorzenia
i pogardy został przebrany w szyderczą purpurę.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Krzyż przygniatał osłabionego wylewem krwi Jezusa, a mimo to On szedł dalej.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.
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Stacja III
Jezus upada po raz pierwszy
Pan Jezus chwiał się i potykał co krok, i mógł
w każdej chwili osunąć się na ziemię.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Stacja IV
Jezus spotyka swoją Matkę
Jezus ujrzał Matkę pogrążoną w wielkim smutku
z powodu Jego cierpień. Tego bólu żadne słowa
nie zdołają wyrazić…
O Maryjo, Matko Miłosierdzia uproś nam Miłosierdzie u Twojego Syna.

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać
krzyż Panu Jezusowi
Zranione barki Zbawiciela opływały krwią. Niewysłowiony ból... Jezusowi brakowało sił fizycznych
do niesienia krzyża.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.
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Stacja VI
Weronika ociera twarz Pan Jezusowi
Twarz i cała postać Syna Bożego tak strasznie okaleczona, policzki oszpecone plwocinami.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Stacja VII
Jezus upada po raz drugi
Trzeba by nazwać szaleńcem człowieka, który z powodu grzechów ciężkich, zawieszony nad
przepaścią, śmiałby jeszcze urągać Temu, który
może go uratować.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
W drodze na krzyż doskwierało prażące słońce,
tak że nawet zdrowi szukali cienia. Pan Jezus idąc
z odkrytą głową zalewał się potem.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.
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Stacja IX
Jezus upada po raz trzeci
Kamienista droga prowadząca na Kalwarię wśród
skwarnego południa spowodowała bolesny upadek.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Całe ciało Jezusa po odarciu z szat stanowiło jedną
ranę i jedno niewypowiedziane cierpienie.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata…

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Przybijane ręce, przybijane nogi, ból naciągniętych
ścięgien i stawów. Bez nadziei najmniejszej ulgi.
Miej Panie Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Stacja XII
Jezus umiera na Krzyżu
W głowę wbiła się korona cierniowa, nielitościwie kalecząc skronie. Z każdego kolca sączyła się
Krew i spływała po Świętym Obliczu Pana Jezusa,
135

zalewając oczy. Matka Bolesna może teraz tylko
współczuć i wzrokiem objąć konającego Syna.
O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę
i serdecznie rozważam.

Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża
Maryja wreszcie mogła wziąć swojego ukochanego
Syna, by łzami miłości obmyć Jego rany.
O Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam Miłosierdzie u swojego Syna

Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Panie Jezu, złożony do grobu, daj nam, rozważającym Twoje cierpienia widzieć w każdym grobie
początek nowego życia i zabiegać z bojaźnią i wielkim drżeniem o zbawienie swoje i swoich bliskich.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoim nieskończonym i niepojętym MIŁOSIERDZIU!!!

136

DROGA KRZYŻOWA
O zjednoczeniu chrześcijan
Irena Radzymińska IMB

Stacja I
Skazanie na śmierć
Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat po to, by zbawić wszystkie narody. Na oczach świata jesteś
prześladowany. Stąd te zbrodnie, brak jedności,
niewiara, terror, przemoc, prześladowania wierzących, brak dialogu i porozumienia między narodami. Prosimy Cię, w Twoim wielkim Miłosierdziu,
daj, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz!
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Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Panie Jezu, Ty cierpisz z powodu rozdarcia i podziału Kościoła – Twojego Mistycznego Ciała. Niesiesz Krzyż na Golgotę z miłości do każdego z nas.
Pragniesz złączyć wszystkich ludzi w jednym Kościele. I my możemy pomóc w budowaniu jedności
modlitwą szczerą i dziełami Miłosierdzia.

Stacja III
Pan Jezus upada po raz pierwszy
Droga do pełnej jedności Kościoła jest bolesna,
podobnie jak droga na Kalwarię. Kamienie, które
ranią stopy Jezusa to: terror, okrucieństwo, pycha, żądza władzy, grzechy niewierności, dyskryminacja chrześcijan… Pomagaj nam Panie usuwać
wszelkie przeszkody – na początku w naszym codziennym życiu, by twoje Królestwo zapanowało
w naszych rodzinach, narodzie i było nadzieją dla
cierpiących z powodu odważnego wyznawania
wiary katolickiej.

138

Stacja IV
Spotkanie z Matką
Na Twojej drodze krzyżowej Panie Jezu, i na naszej,
jest obecna Matka Miłosierdzia. I w naszym narodzie Pani Jasnogórska – Królowa Polski jest z nami,
wsłuchuje się w nasze prośby, w nasze intencje i wołanie o zaprzestanie profanacji i ośmieszania wiary.
Matko Kościoła, proś swego Syna o Miłosierdzie dla
wszystkich przyczyniających się do jedności chrześcijan na świecie i w naszym narodzie.

Stacja V
Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż
Panie Jezu, oto widzimy Szymona zmuszonego do
pomocy dźwigania krzyża tak, jak i my nieraz jesteśmy zmuszani, by nieść z Tobą wspólny ciężar
Krzyża. Daj nam Panie wielu dobrych i ofiarnych
Cyrenejczyków, którzy oddadzą się sprawie jedności Kościoła, a głosząc Twoją naukę, dzięki Twemu Miłosierdziu, nie załamią się, gdy przyjdzie
na nich próba wiary.
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Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Panie Jezu, w tej stacji prosimy Cię gorąco, aby
prześladowcy Kościoła nie zniekształcali Twojego
Najświętszego Oblicza. O Jezu, daj siłę wytrwania
prześladowanym i cierpiącym za wiarę. Daj im siłę
wytrwania w mężnym znoszeniu mąk fizycznych
i duchowych dla Twojej chwały! Miej Miłosierdzie
dla wszystkich kapłanów i osób konsekrowanych
oddających życie dla Kościoła Świętego.

Stacja VII
Pan Jezus upada po raz drugi
Panie Jezu, upadasz kolejny raz i znowu odnawiają się Twoje rany. Gdy jednak chrześcijanie kolejny raz wracają do jedności Kościoła, zabliźniają się
Twoje rany. Pociągnij Światłem swojej Ewangelii
wszystkich, którzy odeszli, aby i oni włączyli się
w jeden hymn uwielbienia Twojego Miłosierdzia.
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Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Panie Jezu, i my dołączamy się do płaczących niewiast, by płakać nad rozłamem Kościoła w Polsce
i w świecie. Jednak na płaczu nie poprzestajemy,
modlimy się o jedność chrześcijan, ponosimy ofiary w tej intencji, ponieważ ufamy, że Kościół nie
zginie. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce, ofiarowanym modlitwom, odmawianemu Różańcowi
Świętemu, Koronce do Bożego Miłosierdzia i wyrzeczeniom – Twoje Mistyczne Ciało zmartwychwstanie do pełni życia!

Stacja IX
Pan Jezus upada po raz trzeci
Panie Jezu, w imię Twojego upadku prosimy, by
przyszło zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Nade
wszystko prosimy o jedność wśród małżeństw w naszych rodzinach, między dziećmi a rodzicami, wśród
rodzeństwa, między nami parafianami, między
starszym a młodszym pokoleniem, nauczycielami
i uczniami, wnukami i dziadkami... Jedność ta przyczyni się do budowania jedności całego Kościoła.
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Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Maryjo, Ty patrzyłaś jak żołnierze rzucali los
o szatę Jezusa, całodzianą przez Ciebie. Ta szata
to symbol jedności Kościoła. Proś Pana Jezusa, by
Kościół w Afryce, w Europie, w tym także w Polsce
i na Bliskim Wschodzie, w którym chrześcijanie
oddają dzisiaj życie za Chrystusa i stają się wyrzutem sumienia dla tych, którzy obniżają wymagania naszej prawdziwej wiary katolickiej – nie był
prześladowany, lecz powstawał do nowego życia,
korzystając z daru nieskończonego Miłosierdzia
Bożego.

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Panie Jezu, oto widzę, jak kaci wbijają gwoździe
w Twoje ręce i nogi. Jednak wiem, że to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Każdy, nawet
najmniejszy grzech niszczy nie tylko moją relację do Ciebie, ale osłabia cały Kościół. Daj nam
wszystkim, jak najprędzej, podnosić się z każdego
naszego grzechu i zachowywać Twoje przykazania.
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Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Panie Jezu pełen Miłosierdzia, nogi Twoje już nie
kroczą po ziemi. Twoje ramiona, rozpostarte na belce krzyża, ogarniają wszystkie narody, które cierpią
z powodu prześladowań. O Jezu, prosimy Cię gorąco, spraw, aby wszyscy męczennicy za wiarę dostąpili królestwa Bożego i wstawiali się za nami nieustannie. Miej Miłosierdzia dla nas i całego świata!

Stacja XIII
Zdjęcie z krzyża ciała Pana Jezusa
Matko Miłosierdzia, która ubolewasz nad dziećmi,
które są prześladowane za to, że są wyznawcami
swojego Najmiłosierniejszego Zbawiciela, uciekamy się pod Twoją obronę. Racz natchnąć żalem
za grzechy tych, którzy wyśmiewają innych, mówiąc, że są dewocyjni. Aby zrozumieli, że tylko Jezus Chrystus jest prawdziwą Drogą, Prawdą i Życiem – że przed Nim staną u schyłku swego życia.
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Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Panie Jezu, nasz Odkupicielu, który powiedziałeś
do Apostołów: Pokój zostawiam wam, pokój mój
wam daję. Racz oczyścić i zjednoczyć według woli
Twojej Kościół Święty na całym świecie, bo to Ty
królujesz po wszystkie czasy! I na wieki! Twemu
Miłosierdziu, które jaśnieje nad nami mimo naszych ułomności i grzechów cześć i chwała!!!
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DROGA KRZYŻOWA
Dziękuję Ci Panie...
Irena Radzymińska IMB

stacja i - sąd
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że z pokorą przyjąłeś wyrok Piłata. Ty jesteś Bogiem, a skazuje Cię grzeszny człowiek. To wyraz
najbardziej niesprawiedliwego sądu w dziejach
historii. Tylko ogrom Twojego nieskończonego
Miłosierdzia sprawił, że zgodziłeś się z tą decyzją.
Dziś i my ciągle wydajemy niesprawiedliwe sądy.
Ma to miejsce w naszych rodzinach, w zakładach
pracy, a nawet w najwyższych instytucjach państwowych. Prosimy Cię, Panie, nasz Zbawicielu,
ucz nas kochać, abyśmy nie sądzili bliźniego.
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stacja ii - krzyż
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że wziąłeś krzyż na swe ramiona. My tak często
w swoim życiu doświadczając cierpień, także tych
naszym zdaniem niezasłużonych, odwołujemy się
do Twojego Krzyża, mówiąc: Spotkał mnie Krzyż
Pański albo Oni to mają z nim Krzyż Pański. Czy
wypowiadając te słowa naprawdę mamy świadomość, że dotyka nas Krzyż Pana Jezusa? Czy pamiętamy, że jest to tajemnica Boża i Dar, który prowadzi do coraz większego zjednoczenia z Bogiem?

stacja iii - ciężar
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za Twój

bolesny upadek pod brzemieniem krzyża. Współczujemy Ci i widzimy, jak podnosząc się z upadku,
uczysz nas podnosić się z naszych grzechów. Wierzymy, że jak uczy nas Matka–Kościół: słabość nasza
może stać się naszą siłą, ponieważ Syn Boży w czasie
drogi krzyżowej przyjął na siebie wszystkie ludzkie
słabości. Daj nam Panie łaskę szczerego żalu za nasze grzechy, płynącego z miłości ku Tobie. Niech na146

sze upadki prowadzą nas jak najprędzej do Sakramentu Pokuty i Pojednania, źródła Miłosierdzia.

stacja iv - spotkanie
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za Twoją

Matkę, za to, że w drodze na Krzyż nie byłeś sam.
Wśród wrzawy i tłumu Maryja odszukała Cię,
i z bólem serca patrzyła jak z krzyżem na ramionach, otoczony przez katów, cierpisz także z powodu Jej cierpienia. Ty cierpisz i Matka cierpi.
Najlepsza Matko, pogrążona w bólu, przez Twe łzy
i oddanie wszystkiego Bogu ucz nas bezgranicznego zawierzenia Jezusowi – Jedynemu Zbawicielowi świata.

stacja v - pomoc
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że dopuściłeś Szymona do pomocy w dźwiganiu
Twojego krzyża. Co prawda nie od razu był chętny nieść Twój ciężar, a jednak jego wspólne z Tobą
niesienie krzyża przyczyniło się do zbawienia
świata. I on miał udział w twoim Krzyżu. Nie ma
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więc dla wierzącego spraw nieużytecznych, liczy
się każdy wysiłek, każde nawet najmniejsze cierpienie, jak i każda pomoc bliźniemu w naszym codziennym życiu. Złączeni dzięki łasce uświęcającej
ze Zbawicielem przyczyniamy się przez drobne,
życzliwe gesty naszego życia do budowania Jego
Ciała Mistycznego, którym jest Kościół.

stacja xvi - serce
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że przyjmujesz mały, a pełen Miłosierdzia gest
serca Weroniki. Przyjmujesz podaną chustę, dzięki której zniekształcone przez katów rysy Twojej
Twarzy ukazały piękno Twojego Oblicza. Uczulaj
nas Panie, byśmy i my, za przykładem licznych
świętych i na wzór św. Weroniki, mężnie i z miłością służyli potrzebującym. Niech nasze serca
przepełnia radość z dokonanych dobrych czynów,
które pójdą za nami przed tron Boży.
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stacja vii - trud
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że kolejny raz upadasz, ranisz swoje Święte Ciało, a piekący ból staje się po ludzku nie do zniesienia. W naszym życiu wciąż tyle powtarzających
się grzechów, które przyczyniły się do Twojego
upadku. W chwilach zniechęcenia powtarzającymi
się upadkami daj nam Panie odwagę i siłę do rozpoczynania ciągle od nowa. Nie chcemy trwać
w grzechach i cofać się na drodze zbawienia.

stacja viii - płacz
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że pocieszasz płaczące niewiasty. W tej stacji uczysz
nas nie zasklepiać się, nie zamykać w ciasnym kręgu naszej osoby, ale dostrzegać ból innych cierpiących duchowo i fizycznie. Niech miłość własna nie
zasłania nam sposobów pomagania innym, które
dyskretnie podpowiada nam Duch Święty. Prośmy
Go, by nasze serca były pełne Miłosierdzia.
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stacja ix - wyczerpanie
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że mimo upadków wierzących, wciąż na nowo
wzbudzasz nowe powołania do służby Bożej. Wielu kapłanów, zakonników, osób konsekrowanych,
jak i chrześcijan ginie, składa ofiarę ze swojego życia. Pozornie upadli i śmierć ponieśli, ale nie tak
jest po Bożemu. Ofiara ich życia została przyjęta
i zaowocowała powstaniem wielu, ku chwale Miłosierdzia Bożego! Przez ich wstawiennictwo u Ciebie prośmy o nowe powołania do służby Bożej.

stacja x - godność
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za Twoje

cierpienie spowodowane odarciem z szat, które
przyschły do Twoich ran. To bardzo boli. Uczysz
nas jak cenna w Twoich oczach jest cnota czystości.
Jak wielką cenę poniosłeś za nasze nieprzestrzeganie jej zasad... Chroń nas, jak i wszystkich młodych
ludzi, przed popadnięciem w niewolę nieczystości.
Chcemy odrzucać zło, którym kusi nas zdeprawowany świat i prosić Boga o Jego Miłosierdzie.
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stacja xi - ukrzyżowanie
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że dałeś się przybić do Krzyża. W tej stacji zatrzymujemy się nad Twoim cierpieniem. Z bólem
serca widzimy ból Twojej ręki i tryskającą Krew
ze świeżych ran, toczącą się po krzyżu. Widzimy
żołnierzy, którzy nie mieli litości dla Ciebie. I my
ranimy Cię Zbawicielu naszą niewiernością, niestałością i zaniedbaniem dobra. Miej Miłosierdzie
dla nas i całego świata.

stacja xii - śmierć
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że umarłeś za nas na Krzyżu. Twoja agonia trwała trzy godziny. Umierasz w wielkim cierpieniu,
opuszczony i zdradzony przez uczniów. Słyszałeś
bluźnierstwa, złorzeczenia spod krzyża. A stojącą
pod krzyżem Matkę, z Sercem pełnym Miłości, oddałeś nam jako Matkę Kościoła. Pomóż nam trwać
w milczeniu pod Twoim Krzyżem, bo to nasze...
moje... grzechy przybiły Cię do Niego.
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stacja xiii - pieta
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za Mary-

ję, która kontemplowała w milczeniu i w niewypowiedzianym bólu Twoje rany. Widziała zastygłe
strugi Krwi, obolałe Oblicze, miejsca po gwoździach… Widząc ogrom Bożego Miłosierdzia cieszyła się z dokonanej na Krzyżu ofiary swojego
Syna, ponieważ Ona przyniosła ludziom oczekiwane od wieków Zbawienie. Niech Maryja będzie
nam przykładem, abyśmy w wierze przeżywali
rozłąkę, śmierć z naszymi bliskimi, mając nadzieję
na życie wieczne.

stacja xiv - grób
Panie Jezu Miłosierny, dziękujemy Ci za to,

że podzieliłeś nasz los. Dziękujemy za twe Życie
i Ofiarę złożoną na drzewie Krzyża, za pokonanie
grzechu i śmierci, za Twój grób i chwalebne Zmartwychwstanie, za wszystko, co uczyniłeś dla ludzi,
i wreszcie za nadzieję spotkania z Tobą w Ojczyźnie Niebieskiej. Niech nas prowadzi Matka Najświętsza, Matka Bożego Miłosierdzia, która wol152

na od zwątpienia i rozpaczy uwierzyła, że Syn Jej
żyje, czekając w modlitewnym milczeniu na chwilę
Zmartwychwstania.

153

DROGA KRZYŻOWA
ze św. Janem Pawłem II
Anita Granoszewska

Stacja I
Jezus skazany na śmierć
Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście
się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani
iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która
stawia człowiekowi wymagania. JPII
Ojcem kłamstwa jest diabeł, on nienawidzi prawdy. Robi wszystko, aby każde kłamstwo ubrać
pięknie, tak, by dało się sprzedać. Nabierzmy
odwagi, by iść za prawdą i głośno ją wypowiadać, jeśli nawet wiele nas to będzie kosztowało.
Nie bójmy się iść pod prąd. Trzeba nam dziś sta154

nąć w prawdzie, otworzyć oczy i zobaczyć, jak
wiele osób zostało poranionych, cierpi z powodu
kłamstwa. Jak wiele rodzin zostało rozbitych przez
kłamstwo, jak wiele osób straciło sens życia, jak
wiele osób tkwi w świecie iluzji i kłamstwa. Trzeba nam głośno i odważnie powiedzieć: nie obłudzie, wyjść z kłamliwej pajęczyny życia i zacząć
oddychać prawdą. Niech w naszych uszach brzmi
głos Jana Pawła II: Nie lękajcie się! Otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! On jest
Drogą, Prawdą i Życiem. Trzeba nam żyć Prawdą.
Każde wypowiadane słowo niech będzie prawdziwe, każdy czyn szczery. Odwagi, nie okłamujmy
innych, nie rańmy ich uczuć, a siebie nie skazujmy
na duchową śmierć.

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Krzyż znaczy: Miłość nie zna granic – rozpocznij
od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj
o tych, którzy są najdalej. JPII
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Dom to nie mury. Dom powinien być miejscem,
gdzie płonie ognisko domowego ciepła. Rodziny
powinny być Bogiem silne, szanować się i wzajemnie wspierać. Niestety niejednokrotnie ci, którzy
są najbliżej, nakładają krzyż bólu, smutku i cierpienia na nasze ramiona. Mąż żonie, żona mężowi,
rodzice dzieciom, dzieci rodzicom. Tylko dlaczego
ranimy tych, których kochamy, tych, którzy się
dla nas poświęcają? Dlaczego dzieci nie szanują
swoich rodziców, dlaczego rodzice tak mało czasu
poświęcają dzieciom? Dlaczego w rodzinach brakuje miłości? Jeśli w rodzinach nie będzie miłości, to gdzie dzieci nauczą się kochać? Jeśli w rodzinach nie będzie szacunku, to czy dzieci będę
potrafiły szanować innych? Jeśli w rodzinach nie
będzie pomocy, to kto dzieci nauczy pomagać?
Jeśli rodziny nie będą rodzinami, to jakie rodziny w przyszłości zbudują ich dzieci? Trzeba nam
na nowo nauczyć się kochać, szanować i rozpalać
ogniska domowego ciepła.
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Stacja III
Pierwszy upadek Pana Jezusa
Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.
To nas wyróżnia. JPII
Coś poszło nie tak, coś się nie udało. Mąż stracił
pracę, syn nie dostał się na studia, córka rozstała się z chłopakiem, żona odeszła, dziecko rzuciło
szkołę… Każda z tych sytuacji jest bardzo trudna,
ale żadna nie jest beznadziejna. Wszystko zależy
od tego, jaką ufność pokładamy w Bogu. Czy jesteśmy w stanie zaufać Jemu bezgranicznie, powierzyć nasze życie w Jego Ręce, czy wolimy liczyć
sami na siebie i układać wszystko po swojemu.
Każdy, kto pokłada ufność w Bogu wie, że kiedy
zamykają się drzwi, Bóg otwiera okno. On zawsze
znajduje jakieś wyjście, nawet z bardzo trudnych,
po ludzku beznadziejnych sytuacji. Dla Boga nie
ma rzeczy niemożliwych. Oddajmy Jemu stery naszego życia.
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Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą matkę
Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie
można też budować proces wychowania, który
stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. JPII
Zatrzymując się przy tej stacji, odpowiedzmy sobie
na pytanie: Jak wygląda moja rodzina, jakie są w niej
relacje? Jak traktuję moją mamę, moich rodziców?
Jaką jestem matką, jakim ojcem? Czy jestem gotowy,
gotowa do poświęceń? Czy modlę się za swoje dzieci,
za swoich rodziców? Czy ich szanuję? Czy moje dzieci
mogą na mnie liczyć? Czy patrząc w oczy mojej mamy
widzę w nich łzy, czy są one przepełnione szczęściem? Czy dostarczam jej radości czy trosk? Czy potrafię rozmawiać z moimi dziećmi? Czy potrafię zbudować most zaufania, na którym moje dzieci będą
czuły się bezpiecznie i będą potrafiły powierzyć mi
wiele spraw? Na jakim fundamencie zbudowana jest
moja rodzina?
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Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż
Jezusowi
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni
od was nie wymagali. JPII
To wezwanie jest skierowane do każdego z nas:
zarówno do młodego, jak i starszego. Nie możemy
przejść przez życie leniwie, ślizgając się przez nie,
skrywając po kątach, by nas nikt nie zauważył, by
nikt od nas niczego nie chciał, nie oczekiwał. Trzeba nam dawać z siebie wiele, trzeba nam być tymi,
którzy mają na względzie dobro drugiego człowieka, tymi, którzy mają pomocne ręce i otwarte serce. I choć niekiedy będziemy takimi ,,Szymonami
z Cyreny”, którzy przymuszeni są do jakiegoś zadania, nie należy nam się zrażać, tylko wykonać
powierzone zadanie i prosić Pana Boga, by otwierał nam oczy i serce na potrzebujących. Po jakimś
czasie doświadczymy tego, że nasze serce będzie
wyrywało się, by czynić dobro. Po jakimś czasie
będziemy wymagali od siebie więcej, niż wymagają od nas inni…
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Stacja VI
Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa
Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych
sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają. JPII
W dzisiejszym świecie tak wiele serc wypełnionych egoizmem, które nie czują potrzeby, by pomagać drugiemu człowiekowi. Tak bardzo dzisiejszy człowiek skupiony jest na sobie, na swoich
potrzebach, na swoim wyglądzie. Trzeba nam
od nowa budować prawdziwe wartości. Rodzice
powinni uczyć dzieci, że ich ręce są po to, by pomagały bliźniemu, usta, by pocieszały samotnych,
strapionych, smutnych, bo przecież nie żyjemy dla
siebie, ale dla innych. Tylko życie poświęcone innym jest wartościowe i piękne – wtedy człowiek
czuje się spełniony. Jeśli żyjemy dla siebie, nasze
życie staje się puste i próżne. Nie bójmy się pomagać, nie bójmy się służyć. Prośmy Boga, abyśmy
byli jak św. Weronika, która nie lękała się niczego,
a bezinteresownie otarła poranioną, Świętą Twarz
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Jezusa. Jeżeli w pokorze będziemy świadczyć
uczynki miłosierdzia, nasz Bóg wynagrodzi każdy
nasz czyn, każdy gest, każdą życzliwość, każdą pomoc bliźniemu.

Stacja VII
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest
odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je
zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego,
co na tym świecie istnieje. JPII
Cierpienie dotyka każdego z nas… Cierpienie jest
wpisane w nasze życie, ale każde cierpienie należy
nam przejść z Bogiem. Wtedy jest o wiele łatwiej.
Cierpimy z powodu choroby, bólu, samotności, odrzucenia, kłamstwa, zdrady, śmierci bliskich nam
osób. Cierpienie ma wiele twarzy, ale nasze cierpienie połączone z cierpieniem Jezusa ma niezgłębiony sens. Cierpienie ofiarowane Bogu ma ogromny
wymiar. Jeśli w Twoich oczach przepełnionych bólem można ujrzeć cierpiącego Jezusa, to jest to naj161

piękniejsze z cierpień, jakie Bóg dopuszcza w Twoim życiu. I nie lękajmy się niczego, bo na drodze
naszego cierpienia jest z nami zawsze najukochańsza Matka, która podnosi, wspiera i dodaje sił.

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić
kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. JPII
Jak często narzekamy, że jest nam źle, że nikt nas
nie chce, że nikt nas nie kocha, że nie mamy przyjaciół. Nic bardziej mylnego. Bóg kocha każdego
z nas i każdy z nas jest dla Niego bardzo ważny.
Trzeba nam tylko to zrozumieć. On ukochał każdego z nas, On nas stworzył i powierzył każdemu
z nas zadania do wykonania na tej ziemi. Nie zamykajmy się w sobie i nie szukajmy na siłę w sobie
bólu i cierpienia. Jeśli będą dopadały nas myśli,
jacy to jesteśmy samotni i nieszczęśliwi, pójdźmy
do tych, którzy są chorzy, których nikt nie odwiedza, tych, którzy są sparaliżowani, a nikt do nich
nie przychodzi. Zamiast siedzieć i narzekać, sku162

piać się egoistycznie na sobie… idźmy do tych, którzy tak bardzo potrzebują naszej pomocy, naszej
rozmowy, naszej obecności.

Stacja IX
Trzeci upadek Pana Jezusa
Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać
od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać. JPII
Każdy z nas zaliczył upadek, niejeden raz wylądowaliśmy na kolanach, spadając z roweru, przewracając się o wystający korzeń drzewa, upadliśmy
na łyżwach, rolkach bądź oblodzonym chodniku.
Za każdym razem udało się nam wstać. Czasem pomógł ktoś będący obok: mama, tata, brat, przyjaciółka, mąż czy przechodzień podał nam swoją rękę.
Za każdym razem, kiedy upadamy w grzechu, należy nam jak najszybciej powstawać, budzić sumienie,
szukać bezpiecznej drogi na dalszą wędrówkę. Iść
tam, gdzie jasne światło, gdzie będą ludzie, którzy
pomogą nam w naszej wędrówce. Rodzice, módlcie
się za swoje dzieci, wskazujcie im drogę, osłaniaj163

cie je, bo niebezpieczeństwo w świecie czyha na nie
ogromne. Nie sztuka dać dziecku pieniądze, kolejną
zabawkę, telefon, komputer... Nie można pozostawić dzieci samych sobie, bo to droga do upadków
wielu... Rozmawiajcie z dziećmi, chrońcie ich dusze
poprzez modlitwę, posty, wyrzeczenia.

STACJA X
Pan Jezus z szat obnażony
Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód,
niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który
was miłuje, który jest wiernym towarzyszem,
i który pomaga przetrwać każdą trudność. JPII
Te słowa naszego kochanego papieża Jana Pawła II niech będą dla nas drogowskazem. Nie lękajmy się przytulić do Chrystusowego Krzyża, kiedy serce nasze przepełnione bólem, kiedy ludzie
przeciw nam, kiedy jesteśmy niesłusznie osądzani,
wyśmiewani, kiedy zerwane są z nas szaty naszej
godności, naszego człowieczeństwa. Jezus zawsze
jest przy nas. On stale towarzyszy nam w naszej
164

wędrówce, tylko my jesteśmy ślepcami i nie potrafimy bądź nie chcemy Go dostrzec. Nie zrażajmy
się niepowodzeniami, tylko wszystkie sprawy powierzmy Jemu. Niech nasze myśli stale będą skierowane ku Bogu. Prośmy Go o pomoc, dziękujmy
za wszystko, co otrzymujemy i przepraszajmy
za każdą zdartą szatę godności z drugiego człowieka, za każdą obmowę, za krytykę, za osądzanie.

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba
zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego tym, którzy
je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba
nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością. JPII
Popatrzmy na obraz, na którym jest dziecko przykute do łóżka chorobą, przy którym czuwa pełna
bólu i cierpienia matka – matka, która cierpi wraz
ze swoim dzieckiem, matka, która, gdyby tylko mogła, wzięłaby jego chorobę na siebie, cały jego ból
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i cierpienie. To bezbronne dziecko, tak bardzo zależne od swojej mamy, wpatrzone błagalnymi oczami
pełnymi bólu i cierpienia, szuka rozpaczliwie pomocy i wie, że znajdzie je u kochającej, pełnej oddania, miłości i poświecenia matki. Matka nie prześpi
nocy, a będzie czuwała przy jego łóżku, nie doje, aby
tylko nakarmić swoje dziecko. Matka poświęci swój
czas i samą siebie dla ukochanego dziecka.
A teraz zwróćmy nasz wzrok na Jezusa przybitego do drzewa krzyża. Nasz Zbawiciel oddał życie
za każdego z nas. Tylko czy potrafimy to docenić,
czy rozumiemy, jak potężna jest Jego Miłość...?

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi,
ma wieczną wartość przed oczami Boga. JP II
Każde ludzkie życie jest ważne dla Boga. Nikt
z nas nie ma prawa do zabijania. Nie może matka
zabijać dziecka w swoim łonie, nikt nie ma prawa jej do tego namawiać. Nikt z nas nie ma prawa decydować o ludzkim życiu: kto ma żyć, a kto
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ma umrzeć. Pan Bóg powołuje do życia i to On zaprasza do siebie, kiedy człowiek wykona powierzone mu zadania. Nie mamy prawa do eutanazji, nie mamy prawa do aborcji, nie mamy prawa
do zabijania…

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech
wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale
niech spowoduje cud pojednania. JPII
Jak bardzo rozdrapujemy rany, które zadaliśmy
sobie przez lata wspólnego życia. Rodzice wypominają dzieciom, żona mężowi, mąż żonie, dzieci
obarczają rodziców swoimi niepowodzeniami...
Trzeba nam zacząć budować od nowa relacje, potrzeba w naszych domach i rodzinach uzdrowienia naszych ran, potrzeba przebaczenia, potrzeba
spojrzenia na siebie z miłością.
Spróbujmy przywołać w pamięci te wszystkie dobre chwile, niech one rozpalają w naszych sercach
pozytywne uczucia.
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Powierzmy Ukrzyżowanemu nasze rodziny, nas
samych. Niech On skryje nas w swoich rozpiętych na krzyżu ramionach, przytuli i wleje w nasze
serca Miłość… Miłość, której tak bardzo brakuje
w naszych rodzinach.

Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas
głosić ją na dachach.
Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma
wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. JPII
Powstańmy z grobów naszej pustki, próżności,
egoizmu, braku miłości. Strzepmy proch złości,
braku przebaczenia i zazdrości. Trzeba nam narodzić się na nowo. Nie wstydźmy się Jezusa, nie
wstydźmy się Jego nauki, nie wstydźmy się uczynków miłosierdzia. Powróćmy do swoich domów,
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szkół, miejsc pracy i świadczmy o Nim, zarażajmy
innych tym, co dobre i piękne, swoim optymizmem, wiarą i nadzieją. Niech każdy, kto na nas
spojrzy, widzi w nas ucznia Chrystusa i chwali Ojca, który jest w Niebie. Czyńmy wszystko
z miłością, nawet najmniejszą rzecz. Pamiętajmy
o tym, że wszystko, co czynimy, czynimy dla Niego, dla naszego Boga. Niech Bóg zajmuje pierwsze
miejsce w naszych sercach, w naszych rodzinach,
szkołach, pracach, parafiach, w naszej Ojczyźnie.
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DROGA KRZYŻOWA
Samotnej matki
Anita Granoszewska

Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
Jak łatwo skazać, jak łatwo osądzić.
jak trudno wejść w świat samotności
i pomóc nieść krzyż.
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. W jednej
chwili słowa przysięgi przestają mieć znaczenie.
A przecież to przysięga przed samym Bogiem.
Żona opuszczona przez męża. Zaczyna się kolejny
etap w jej życiu: trudny czas samotnego wychowywania dziecka. Jak wiele kobiet zmaga się z takim
problemem. Niedojrzałość, nieodpowiedzialność
niesie za sobą takie właśnie konsekwencje. Dlaczego odpowiedzialność za drugiego człowieka
170

paraliżuje? Kiedy przychodzi egzamin prawdziwej
męskości, tak niewielu mężczyzn go zdaje. Męskość to przecież nie zawody w zdradach, damskim boksie, wygodnym egoistycznym traceniu
czasu na siebie i swoje przyjemności. To przede
wszystkim odpowiedzialność, dbanie o swój dom,
o swoją rodzinę.
W ilu przypadkach jednak, gdy pojawia się choroba u dziecka, przy której trzeba okazać wiele cierpliwości i miłości, niedojrzały tata popada w alkoholizm bądź bierze nogi za pas i po prostu znika
– ślad po nim ginie... Kobieta zostaje skazana sama
na siebie i słyszy za plecami ludzki śmiech, obmowy,
że mąż od niej odszedł, że zdradza, że została sama.
Wytykana palcami, wyśmiewana. Tylko czy któraś
z tych osób, które osądzają, zastanowiła się przez
chwilę, jak ciężko jest kobiecie, która została sama
ze wszystkim, która musi sprostać wielu problemom
i trudnościom... która musi sama zadbać o dom,
opłaty, o dziecko, jego zdrowie, rozwój, o jego wychowanie. Panie Jezu, prosimy, dodaj sił matkom,
które samotnie niosą krzyż wychowania dzieci.
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Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na SWOJE ramiona
Kiedy podejmujemy nasz krzyż z wiarą,
i miłością, Sam Jezus pomaga nam go
nieść.
Na zbolałe, zmęczone barki samotnej matki dokładane są kolejne problemy, z którymi należy jej się
zmierzyć. Czy uda się powiązać koniec z końcem?
Na żadne pieniądze ze strony ojca dziecka nie może
liczyć, w sumie na żadną pomoc, na żadne wsparcie. Ojciec dziecka nie interesuje się niczym, co
związane z dzieckiem i jego matką. Szkoła, zajęcia
dodatkowe, nauka, zabawa z dzieckiem, nawet gra
w piłkę od teraz należy do obowiązków matki. Nie
ma zapytania o stan zdrowia dziecka, o jego rozwój, o jego zainteresowania. Matka sama dźwiga
trud wychowania. Kiedy dziecko zachoruje, musi
wszytko zrobić tak, by była zdolna pogodzić tę sytuację z pracą, bo przecież z czegoś trzeba żyć. Niektórzy patrząc na nią z boku mówią: Ileż ta kobieta ma
siły i jak wiele jest w stanie znieść... Ale samotna
matka wie, ona czuje, że Ktoś pomaga jej nieść ten
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krzyż. Ma świadomość, że sama nie dałaby rady, nie
uniosłaby na swoich barkach tego wszystkiego.

Stacja III
Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Nigdy nie trać sensu życia, nadziei,
nie poddawaj się, ponieważ z każdego
upadku człowiek powstaje silniejszy.
Matka zmęczona pracą i obowiązkami opada z sił.
Łzy strugami płyną po policzkach. Zmęczona, zrezygnowana kobieta leży przygnieciona pod krzyżem codziennych problemów. Przywalona ciężarem bólu, cierpienia, samotności, troski o każdy
kolejny dzień. Wszystko ją tak bardzo przytłacza...
Gonitwa myśli: Jak to wszystko pogodzić? Czy
podoła? Jak funkcjonować? Jak dalej żyć? Jak
to poukładać, by wszystko miało sens, by dziecko
było szczęśliwe... Wtedy wchodzi do pokoju mały
szkrab, przynosi zabawki z uśmiechem na swoim
cudownym buziaku i mówi: Mamusiu, kocham
Cię. Czy pobawisz się ze mną? I wszystko nabiera innych barw. Przychodzi zrozumienie, że choć
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krzyż jest ciężki, to warto go nieść, bo jest ktoś,
dla kogo jesteśmy całym światem, ktoś, kto nas
potrzebuje. Ten mały aniołek nie jest w stanie bez
nas funkcjonować, i dla tego aniołka warto iść,
dalej niosąc ten krzyż trudu, poświecenia, wyrzeczeń, cierpienia i samotności. Jego obecność, jego
uśmiech, jego miłość dodają skrzydeł, z których
rodzi się siła, by iść dalej.  

Stacja IV
Jezus spotyka Swą Świętą Matkę
W tym prostym słowie „mama” ukryta
jest ogromna siła pięknej, bezinteresownej, matczynej miłości.
Cudowne uczucie, kiedy kobieta pierwszy raz słyszy
słowo mama… słowo które z radością wydobywa
się z ust małej dzieciny. Mały szkrab ubiera ją w ten
piękny tytuł i obsypuje najczulszymi pocałunkami,
zaplatając małe rączki na matczynej szyi, okazując
swoją miłość. Bóg stworzył kobietę jako delikatną,
wrażliwą, czułą istotę, by mogła z miłością opiekować się i troszczyć o swoje dzieci. Nikt tak jak matka, nie jest w stanie zrozumieć swojego dziecka.
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Ona wie, kiedy dziecko cierpi, kiedy coś je gryzie,
kiedy coś pójdzie nie tak. Jej serce zamiera, kiedy
dziecko ma problemy. Matka cierpi wraz z nim. Ona
potrafi wesprzeć, pocieszyć, wyjaśnić, doradzić, pokazać wszystko w taki sposób, by dziecko poradziło
sobie w życiu z wieloma problemami i trudnościami. Ona, tuląc do serca i całując małe stópki swojego dziecka, pragnie nauczyć je kochać i toruje mu
drogę, by mogło bezpiecznie iść przez ten świat,
w którym jest wiele przeszkód i zasadzek .
Maryjo naucz wszystkie matki kochać taką miłością, jaką Ty kochasz.

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść
krzyż Jezusowi
Niejednokrotnie przymuszeni przez
innych bądź przez sytuację czynimy
jakieś dobro. Zostaje wtedy zasiane
ziarno nadziei i miłości, które kiedyś przyniesie plon. Nie będziemy już
wtedy przymuszonymi Szymonami,
ale miłosiernymi Samarytanami.
175

Trudno jest prosić o pomoc, bo każdy przecież ma
swoje życie i swoje sprawy. Szymonowy brat, szymonowa przyjaciółka pomogli, ponieważ tak wypadało, ponieważ nie mieli wyjścia i zostali do tej
pomocy przymuszeni. Ale ta ich pomoc jest bezcenna zarówno dla matki, której pomagają, jak
również dla nich. Ich serca napełniają się radością,
a dobro, które uczynili za każdym razem buduje ich
serca piękniejsze, wrażliwsze i bardziej doskonałe.
Samotna matka podwieziona z dziećmi do lekarza,
skręcona szafa do dziecięcego pokoju przez brata,
koleżanka zrobiła zakupy, kiedy dziecko było chore
i matka nie miała go z kim zostawić. Te wszystkie
szymonowe uczynki czynią świat piękniejszym,
a ludzi coraz to bardziej doskonalszymi.

Stacja VI

Weronika ociera twarz Chrystusowi
Mamy wybór: możemy skupiać się na sobie i swoich problemach bądź wyjść
do tych, którzy potrzebują naszego
weronikowego wsparcia, naszej weronikowej pomocy.
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Być Weroniką dla innych matek, być Weroniką dla
innych, by nie skupiać się na swoim bólu i cierpieniu. Bo jeśli człowiek skupia się na sobie, na swoim
bólu i na swoim cierpieniu, coraz bardziej pogrąża
się i powoli zaczyna tracić poczucie sensu życia. Tak
wiele jest osób, które potrzebują pomocy. Naprawdę
nie trzeba być milionerem, żeby pomagać – wystarczy do tego otwarte serce. Trzeba nam uświadomić
sobie, że nie jesteśmy jedynymi osobami na świecie,
które znalazły się w trudnej sytuacji, a nawet należy
zdać sobie sprawę z tego, że są kobiety, które mają
jeszcze poważniejsze problemy niż my, które przechodzą gehennę. Dlatego trzeba wziąć się w garść
i pomagać innym: podarować coś, co nam zbywa
w szafie, np. ubranka z których wyrosły nasze pociechy, podzielić się kawałkiem upieczonego ciasta, zaprosić do siebie na obiad sąsiadkę, której nie starcza
emerytury, zaopiekować się dziećmi innej samotnej
matki, by ona w tym czasie mogła zrobić spokojnie
zakupy i pójść do fryzjera, posiedzieć przy osobie,
która jest starsza, chora, powiedzieć komplement
koleżance w pracy, która ma być może gorszy czas.
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Rozejrzyjmy się uważnie i zobaczmy, kto potrzebuje naszych weronikowych rąk, naszego weronikowego serca.

Stacja VII
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Mądrze i odpowiedzialnie wychować
młodego człowieka to sztuka, to bardzo ciężka i nieustanna praca każdego dnia.
Kolejna wywiadówka, po której trzeba było zostać,
by wysłuchać skarg na swoje dziecko. Jak reaguję,
jak przyjmuję te wszystkie wiadomości? Czy chcę,
aby mi mówiono o tym, co moje dziecko robi nie
tak, czy też wolę unikać trudnych, nieprzyjemnych
spraw i nie przychodzić do szkoły? Może lepiej zamieść sprawę pod dywan bądź niesłusznie, zaciekle bronić swojej pociechy twierdząc: Na pewno
tak moje dziecko nie postępuje. Zastanówmy się,
czy nie lepiej wiedzieć prawdę o swojej latorośli,
by móc z nią rozmawiać, by wcześniej reagować
i starać się korygować to, co w moim dziecku zaczyna wypuszczać niezdrowe, złe pędy…
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Stacja VIII
Jezus pociesza płaczące niewiasty
Łzy, które po cichutku płyną po naszych policzkach, oczyszczają nasze
serce i duszę.
Okres buntu. Ciężko samotnie sprostać wychowaniu dziecka. Jak przykro, kiedy wkłada się całe
serce w wychowanie, by usłyszeć od swojej pociechy przykre słowa. Jak temu zaradzić, co zrobić,
by mieć siłę w takich sytuacjach. Jak zachować
spokój, nie dać się ponieść emocjom. Trzeba nauczyć się rozmawiać ze swoim dzieckiem, trzeba
potrafić go słuchać, trzeba być dla niego wsparciem, bo jego świat nie jest łatwy, bo świat na niego
zastawia wiele pułapek. Dziecko musi czuć, że jest
przez nas kochane, że jest bezpieczne, że ma w nas
wsparcie. Wspólne posiłki, rozmowy, zarówno na zwykłe codzienne tematy, jak i poruszanie
trudnych, bolesnych spraw kiedyś zaowocuje.
Błogosławmy nasze dzieci, kiedy wstają i kiedy
kładą się spać. Ten kreślony znak krzyża wraz
z błogosławieństwem jest dla nich wielką ochroną.
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Stacja IX
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Każda matka, która z wiarą modli się
o nawrócenie swojego dziecka, niech
będzie spokojna, że Bóg w odpowiednim czasie wysłucha jej próśb.
Ten upadek jest najcięższy, najtrudniejszy… Upadek odwrócenia się dziecka plecami do Pana Boga
i chodzenia swoimi ścieżkami, które niestety nie
prowadzą do Bożej Świątyni. Ten upadek tak bardzo przytłacza matczyne serce... Dzieci, które wychowują się bez ojca bądź z ojcem, który pije, bije
i wprowadza wiele zła do rodziny, niejednokrotnie
mają zaburzony obraz ojca, a przez to maja zaburzony obraz Boga. Potrzeba rozmów z dzieckiem,
rozsądnego wytłumaczenia i pokazania dziecku
prawdziwego obrazu kochającego, troskliwego
Boga Ojca. Nie można się poddać, ale trzeba walczyć, dźwigając ten krzyż bólu i cierpienia, nieustannie, wytrwale modlić się za dzieci, podejmować posty i wyrzeczenia, by powróciły na ścieżkę
wiary. Święta Monika 40 lat modliła się o nawró180

cenie swojego syna Augustyna i jej modlitwy zostały wysłuchane. Jezu Ufam Tobie.

Stacja X
Pan Jezus odarty z szat
Zawsze pamiętaj, że jesteś umiłowanym
dzieckiem Boga i nikt nigdy nie może
odebrać ci tej godności, chociażby podeptał Ciebie, pluł w twarz, czy upokarzał. Bóg Sam nadał Ci tytuł umiłowanego dziecka. On kocha Cię tak jak nikt
nigdy cię nie kochał. Tylko otwórz
serce i poczuj Jego Bożą Miłość.
Odarcie z szat godności, kobiecości i szacunku.
Przy tej stacji zatrważające obrazy... Bolesne ciosy męskiej pięści, uderzające w tył głowy, by nikt
nie zauważył siniaków, wyrywanie włosów, plucie
w twarz, wyzwiska, upokorzenie wpisują się niemalże w codzienność. Strach, ból, łzy i twarz cała
skrywana przed światem. Wszystko legło w gruzach… Umarło poczucie bezpieczeństwa, pewność
siebie. Zalękniona, wystraszona, skulona kobieta,
by tylko nikt nie zobaczył, nikt nie zapytał. Uczucie
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wstydu i bólu. Kładzie się i wstaje z nimi o świcie,
a uczucia te nie odstępują jej ani na krok. Oprawca natomiast nic sobie z tego nie robi, tylko ciska,
z uśmiechem na twarzy, kolejnymi wyzwiskami
i upokarza ją coraz bardziej...
Jezu, otul Twoimi najpiękniejszym szatami Nadziei i Miłości te wszystkie kobiety, które kiedykolwiek doświadczyły bądź doświadczają przemocy fizycznej bądź psychicznej.

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Zanim okłamiesz człowieka, zastanów się, jak gwoździe kłamstwa mogą
go boleśnie zranić, zabić w nim ufność
do ludzi, zabić w nim nadzieję.
Kiedy przychodzi myśl, że więcej już chyba nie
można doświadczyć, że zadany ból jest wystarczający, wtedy dochodzą kolejne gwoździe, które ludzie wbijają w ciało… – są to gwoździe kłamstwa.
Jakiż one sprawiają ból, jak bardzo rozrywają ciało od środka.
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Pojawiają się w naszym życiu ludzie, którzy pozornie
nam pomagają, którzy robią wszystko, by przedstawić się w pięknym świetle. Starają się zdobyć zaufanie matki i jej dziecka. Tylko w jakim celu? Skoro
od początku znajomości nie są szczerzy i układają
sobie w głowie przebiegły plan. Dlaczego? Dlaczego ci ludzie wchodzą do naszego życia? Dlaczego,
kiedy zaczynamy im ufać, otwierać się przed nimi,
kiedy poznają naszą historię, dokładają nam kolejnej porcji cierpienia? Dlaczego ktoś, komu ufamy, perfidnie nas okłamuje? Kiedy odkryta zostaje
przed nami prawda, te gwoździe kłamstwa uśmiercają nas boleśnie i powoli. Bóg jednak zawsze jest
blisko nas, jeśli prosimy, by się nami opiekował, dał
światło, dał wskazówki. On to uczyni, On odsunie
od nas tych, którzy chcą nam zaszkodzić, zabierze
z naszego życia tych, którzy usiłują je zniszczyć,
zburzyć nasz mały, rodzinny świat.

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Czasami musi w nas coś umrzeć, żebyśmy
mogli nauczyć się na nowo piękniej żyć.
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Zakończyła się droga przepełniona bólem, samotnością i cierpieniem. Ta krzyżowa droga tak wiele uczy. Przechodząc tę drogę z pokorą i ufnością
wiele można zyskać. Krzyż, który niesiemy w danym momencie, pasuje do naszego życia, do nas.
Krzyż, który uczy miłości, bezinteresowności,
pokory, służby drugiemu człowiekowi. Umiera
tak wiele w nas.., ale tak wiele się w nas rodzi…
Dziękujemy Ci Mistrzu za ten Krzyż, za te wszystkie sytuacje. Wychowanie dziecka jest pracą nie
tylko nad nim, ale również nad sobą samą. Samotnej matce jest ciężej, ale wychowanie dziecka
bez ojca nie jest niemożliwe. Dopiero po przejściu
pewnego odcinka drogi jesteśmy w stanie zobaczyć więcej, zobaczyć jaśniej, zobaczyć, dlaczego
właśnie taki krzyż był na moich barkach, dlaczego
taki Szymon został postawiony na mojej drodze.
Albo dlaczego to ja sama byłam w wielu sytuacjach
Szymonem bądź nauczyłam się być Weroniką.
Wszystko to ma piękny, niezgłębiony sens.
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Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Najlepszym lekarstwem na zagojenie
ran jest Miłość – Bezgraniczna Jezusowa Miłość. Nikt i nic tak jak On nie uleczy ran.
Poranione ciało, poranione serce. Zadane rany
się zagoją, jednak blizny mogą pozostać na długo.
Nie można nam się na nich skupiać i rozdrapywać
ran, ponieważ zaczynają na nowo krwawić. Podziękujmy Bogu za nasze dzieci, za nasz skarb, jaki
otrzymaliśmy od Boga. Podziękujmy, że mamy się
o kogo troszczyć, kogo kochać, że mamy dla kogo
żyć. Trzeba nam dla nich iść dalej, nawet pod wiatr.
Kiedy będzie brakowało sił i będą wiały wiatry
zniechęcenia, zwątpienia, spójrzmy na przebite Jezusowe Serce. Zobaczmy wychodzące z Niego Promienie Miłosierdzia i prośmy, by nas w nich skrył,
by dodał nam sił, by wlał nadzieję, byśmy mogli iść
dalej i wykonywać powierzone nam zadania. Tych
zadań mamy wiele, ale musimy nauczyć się każde
z nich wykonywać z miłością i wdzięcznością.
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Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
Pojednanie, wybaczenie tym, którzy
skazali nas na krzyżową drogę samotności jest Łaską, jest Darem, który wlewa balsam pokoju do naszego serca.
W grobie złóżmy wszystko, co trudne i bolesne.
Niech zostanie pogrzebana niechęć i uraza. Trwajmy na modlitwach za tych, którzy nas opuścili,
osądzili, za tych, którzy wyrządzili krzywdę. Przebaczmy z serca naszym oprawcom. Kiedy tak uczynimy, serca nasze będą wolne od nieprzebaczenia,
złości i gniewu. Nie wymierzajmy sprawiedliwości
i nie odpłacajmy za wyrządzone krzywdy. Nie pielęgnujmy nienawiści, zostawmy wszystko w Bożych Rękach. Prośmy Boga, byśmy mogli pojednać
się, wybaczyć tym, którzy skazali nas na krzyżową
drogę samotności… a On stworzy ku temu odpowiednie warunki. Ofiarujmy Bogu nasze dzieci,
powierzmy Mu ich życie, zamiary, plany, ich teraźniejszość i przyszłość. Prośmy, by się o nie
troszczył nasz najlepszy, najukochańszy Tatuś.
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On jest Ojcem wszystkich dzieci. Dzieci powierzone Bogu nigdy nie będą sierotami, nie będą opuszczone. Nie ustawajmy w modlitwie, niech w naszych domach unosi się zapach Boga. Amen.
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LITANIA DO POLSKICH ŚWIĘTYCH
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Polskę wierną Bogu, ratuj Maryjo.
Lud słowiański od tysięcy lat zamieszkujący tę ziemię,
Od kolejnej grabieży naszych dusz i mienia,
Królowo Korony Polskiej, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody,
niosący światło Chrystusa Słowianom,
Święci męczennicy polscy:
Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,
Święty Świeradzie,
pustelniku, oddany modlitwie i umartwieniu,
Święty Wojciechu,
męczenniku niepoddający się niepowodzeniom,
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Święty Stanisławie,
męczenniku odważny w głoszeniu prawdy,
Święty Kazimierzu,
adorujący Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
Święta Jadwigo Śląska,
opiekująca się ubogimi,
Święta Jadwigo Królowo,
oddana sprawie ewangelizacji wschodniej Europy,
Święta Kingo,
patronko górników,
Święty Jacku Odrowążu,
krzewicielu wiary na Kresach,
Święty Janie z Kęt,
patronie profesorów i studentów,
Święty Stanisławie Kostko,
patronie młodzieży,
Święty Stanisławie Papczyński,
czcicielu Matki Bożej i orędowniku dusz czyśćcowych,
Święty Andrzeju Bobolo,
męczenniku za wiarę rzymskokatolicką,
Święty Jozafacie,
walczący o jedność Kościoła,
Święty Biskupie Zygmuncie Szczęsny Feliński,
który przeciwstawiłeś się carowi,
Święty Rafale Kalinowski,
wzorze wychowawcy,
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Święty Bracie Albercie,
dobry jak chleb,
Święty Józefie Pelczarze,
nauczycielu rozwoju duchowego,
Święty Józefie Bilczewski,
czcicielu Matki Bożej Królowej Polski,
Święty Maksymilianie Kolbe,
męczenniku zdobywający świat cały dla Niepokalanej,
Święta Faustyno,
ucząca nas ufności w Boże Miłosierdzie,
Święta Mario Tereso Ledóchowska,
wspierająca misje w Afryce,
Święty Janie Pawle II,
wprowadzający Kościół w trzecie tysiąclecie,
Błogosławiona Salomeo pustelnico,
która odrzuciłaś koronę ludzkiej chwały,
a przyjęłaś od Chrystusa koronę cnót,
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa,
patronie Warszawy,
Błogosławiony Czesławie,
patronie Wrocławia,
Błogosławiona Bronisławo,
patronko Śląska Opolskiego,
Błogosławiony Jakubie Strzemię,
patronie Lwowa,
190

Błogosławiony Janie z Dukli,
patronie rycerstwa polskiego,
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy,
opiekunie chorych,
Błogosławiony Wincenty Kadłubku,
dziejopisarzu Polski,
Błogosławiony Bogumile,
arcybiskupie gnieźnieński,
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami:
męczennikami sandomierskimi,
Błogosławiony Janie Sarkandrze,
męczenniku z Ołomuńca zabity przez heretyków,
Błogosławieni męczenniczy z Pratulina,
oddający życie za jedność z papieżem,
Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
odnowicielu życia zakonnego,
Błogosławiony Zygmuncie Gorazdowski,
czcicielu św. Józefa,
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu,
wzywający do wstrzemięźliwości i pracy,
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski,
apostole słowa katolickiego,
Błogosławiony Janie Beyzymie,
misjonarzu, który umarłeś z wycieczenia,
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Błogosławiona Bernardyno Jabłońska,
pochylona nad najuboższymi,
Błogosławiona Bolesławo Lament,
ratująca rodziny polskie,
Błogosławiona Franciszko Siedliska,
wpatrzona w Świętą Rodzinę z Nazaretu,
Błogosławiona męczennico Karolino Kózkówno,
patronko czystych serc,
Błogosławiona Jadwigo Jaroszewska,
podnosząca upadłe kobiety,
Błogosławiona Marcelino Darowska,
ucząca dziewczęta odpowiedzialności za rodzinę,
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak,
oddana Bogu do końca,
108 błogosławionych męczenników
Drugiej Wojny Światowej,
Błogosławiony Władysławie Bukowiński,
samotny tułaczu w komunistycznym reżimie,
Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
orędowniku Bożego Miłosierdzia,
Błogosławieni misjonarze męczennicy:
Zbigniewie i Michale,
którzy nieśliście miłość Jezusa tak daleko,
Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko,
męczenniku czasów solidarności,
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Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
wybaw nas, Jezu Królu Polski.
Od wszelkiej zarazy,
Od wszelkich fałszywych ideologii,
Od niewoli nowych totalitaryzmów,
Od niewoli uzależnień,
Od utraty nadziei,
Od wszelkiej zdrady dobra Narodu Polskiego,
Od grzechu rozwiązłości,
Od ducha niezgody i nienawiści,
Od braku jedności między Polakami,
Od grzechu wszelkiego,
Od śmierci wiecznej,
Grzechy królów Piastów, Jagiellonów, elekcyjnych,
przebacz, o Jezu Miłosierny.
Grzechy magnatów,
Grzechy szlachty,
Grzechy obecnie rządzących krajem,
Grzechy biskupów i księży,
Grzechy zakonników,
Grzechy ludu naszego,
Grzechy ojców i matek naszych,
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Grzechy dzieci i młodzieży, które obrażają Ciebie niewiarą,
Grzechy świętokradcze,
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu,
Grzechy wołające o pomstę do nieba,
Grzechy całego Narodu Polskiego,
Ofiarę krwi męczenników za wiarę,
Ofiarę Żołnierzy Wyklętych, cierpiących za Ojczyznę,
przyjmij, o Jezu Sprawiedliwy.
Ofiarę matek i żon, samotnie wychowujących dzieci,
Ofiarę wdów i sierot,
Ofiarę dzieci katowanych za pacierz polski,
Ofiarę przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny,
Ofiarę rolników pozbawionych swej ziemi,
Ofiarę ludzi z obozów koncentracyjnych,
Ofiarę ludzi skrzywdzonych w pracy,
Módlmy się:
Boże Święty, Wszechpotężny, Nieśmiertelny,
Królu Polski, Jezu Chryste,
ześlij nam wspaniałych władców i kapłanów,
którzy podejmą walkę o Polskę, aby była całkowicie
katolicka i suwerenna. Spraw, niech z Polski znów
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rozbłyśnie Światło Chrystusowej Ewangelii, a ludzie,
mieszkający na tej słowiańskiej ziemi, niech będą
czcicielami Ojca Niebieskiego w Duchu i Prawdzie.
Spraw Odkupicielu, aby każdy Polak i Polka bronili
tradycji świętej i nigdy nie zginali kolan przed żadną ludzką potęgą, lecz tylko przed Tobą, obecnym
w Przenajświętszym Sakramencie.
Amen.
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