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4. O Maryjo witam Cię!
O Maryjo kocham Cię!
O Maryjo pobłogosław
wszystkie dzieci Twe!

5. My chcemy Boga, Panno Święta,
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.
Ref: Błogosław, słodka Pani,
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my, poddani.
On naszym Królem, On nasz Pan!
My chcemy Boga, my poddani.
On naszym Królem, On nasz Pan!
2. My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, w dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień w pracy dniach.
3. My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
4, My chcemy Boga w wojsku, w sądzie
W rozkazach królów, w księgach praw
W służbie na morzu i na lądzie
Spraw to Maryjo, spraw to, spraw!
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Ref: Matko Pięknej Miłości…

MODLITWY NA CZAS NAWIEDZENIA IKONY

Uwielbiajmy Boga w Trójcy jedynego
bo w Nim nasza siła, gdy jesteśmy słabi.
Przemień nasze serca, miłością odwieczną,
która prowadzi, wszystkich do świętości.
Ref: Matko Pięknej Miłości…

2. Apel Jasnogórski
Maryjo, Królowo Polski! /bis
Jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie czuwam! /bis

3. Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze.
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon, Boże wielki!

1. Powitanie Ikony

Ikonę Matki Bożej należy ustawić na godnym, dobrze widocznym miejscu domu. Obok ikony
można zapalić święcę. Następnie można odśpiewać pieśń O Maryjo, witam Cię (str. 19).

Powitanie Ikony Matki Boże
Witamy Cię Maryjo, Matko Pięknej Miłości, przychodząca dzisiaj do nas,
w Twojej świętej Ikonie. Pragniemy przez ten czas Twojego nawiedzenia,
złączyć nasze życie z Twoim życiem, które było całkowicie oddane
Jezusowi. Prosimy, byś goszcząc pod dachem naszego domu, otoczyła nas
płaszczem swojej przemożnej opieki i uczyła wzajemnej miłości do siebie
i do Twojego Syna, który sam jest Najpiękniejszą Miłością. Polecamy Ci
wszystkie nasze troski i zmartwienia, jak również radości i sukcesy, aby
w tym wszystkim był uwielbiony Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus,
który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyje i króluje Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Można odmówić Anioł Pański

A człowiek, który bez miary,
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi - i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Oto ja służebnica Pańska - niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo stało się Ciałem - i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko - abyśmy się stali godnymi
obietnic Chrystusowych.

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie.

Módlmy się
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy
za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali,
przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże, chwalili.
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Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu - jak była na początku, teraz
i zawsze i na wieki wieków amen.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie - a światłość wiekuista
niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym - amen.
Następnie należy odśpiewać (lub jeśli nie ma takiej możliwości odczytać) Hymn do Matki
Bożej Matki Pięknej Miłości (str. 17)

2. Modlitwa wieczorna

Jeśli jest taka możliwość zaleca się odmówienie różańca świętego - tajemnice radosne. Rozważania na str. 8. Następnie odmawia się poniższą modlitwę powszechną.

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby
wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Pięknej Miłości. Zanośmy do
Niego pokorne błagania:
Niech Matka Pięknej Miłości wstawia się za nami.
1. Boże, sprawco cudów, Ty wprowadziłeś Niepokalaną Dziewicę Maryję
z ciałem i duszą do niebieskiej chwały Chrystusa, rozpal serca swych
dzieci pragnieniem tej samej chwały. Niech Matka…
2. Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie
chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym, wszystkim
ludziom pokoju i zbawienia. Niech Matka…
3. Ty obdarzyłeś Maryję pełnią swojej łaski, spraw, aby wszyscy mogli
cieszyć się obﬁtością Twoich darów. Niech Matka...
4. Utrzymaj naszą rodzinę w Twojej miłości, abyśmy trwali we wzajemnej
zgodzie i razem z Maryją czuwali przed Tobą nieustannie na modlitwie.
Niech Matka...
5. Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios, spraw, aby zmarli
radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze świętymi. Niech Matka...
Ojcze nasz...
Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy się cieszą opieką
Najświętszej Maryi Panny, za Jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali
4

i zbawienie. Wiem, Boże, że siły nasze są ograniczone, ale proszę Cię
i prosić będę o światło i moc Twoją, abyśmy czuwali nad naszymi
dziećmi, prowadząc je jasnym przykładem własnego życia według świętej
Ewangelii Twojego Syna, który jest nasza drogą, prawdą i życiem. Amen.
8. Modlitwa za rodzinę
Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszej rodziny,
by zawsze trwała w zgodzie i błogosław w wychowaniu naszych dzieci.
Nadziejo nasza, spójrz z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa,
a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez
wyznanie naszych grzechów w sakramencie Pokuty, który przynosi spokój
duszy. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu,
z sercami wolnymi od złości, nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim
prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan
nasz, Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
św. Jan Paweł II

ŚPIEWNIK
1. Hymn do NMP Matki Pięknej Miłości
Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa,
wierna i pokorna, nigdy się nie kończy.
Bóg z miłości swojej, dał nam obietnicę,
Niewiasty Dzielnej, która zło pokona.
Ref: Matko Pięknej Miłości,
naucz wiary, ufności,
byśmy Boga poznali,
wzajemnie się miłowali
Najświętsza Maryjo, daj nam radość życia,
chroń przed każdym grzechem, oddal przeciwności.
Uproś naszym czasom u Twojego Syna,
pokój na świecie i miłość w rodzinach.
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5. O obronę życia
O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy
sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie
pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami
życia, mężczyzn i kobiet – oﬁary nieludzkiej przemocy, starców i chorych
zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potraﬁli otwarcie i z miłością
głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia
jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację
prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.
św. Jan Paweł II

uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi i osiągnęli wieczną radość w niebie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen Należy odśpiewać Apel jasnogórski (str. 17)

6. Modlitwa matki rodziny
Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty
i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona
między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, że mam wielkie
zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją.
Nie chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości,
miłować Boga nad wszystko, naucz modlić się i obcować z Bogiem. Jak
bardzo pragnęłabym, aby w domu naszym panowała atmosfera religijna,
abyśmy się liczyli z Bożą wolą i pełnili ją każdego dnia. Wstaw się do
Twego Syna za moim mężem, uproś nam wielką łaskę - służenia Bogu
w czystym małżeństwie. Matko Boża, czuwaj wraz z mężem Twoim, św.
Józefem, nad naszym małżeństwem i naszymi dziećmi - teraz i w ostatniej
godzinie naszej. Amen.

1. Dobry Boże, prosimy za wszystkich, których dzisiaj spotkamy. Niech
natchnieni Twoim światłem, okazujemy każdemu Twoją miłość.
Naucz nas Panie…
2. Najlepszy Ojcze, oddajemy Ci dzisiaj naszą całą rodzinę, zachowaj jej
członków od wszelkiego uszczerbku duszy i ciała. Naucz nas Panie…
3. Nieskończona dobroci, prosimy za biednych, chorych, potrzebujących,
niech spotkają na swojej drodze życzliwych ludzi, którzy będą gotowi
ulżyć ich cierpieniu. Naucz nas Panie…
4. Miłości Miłosierna, powierzamy Twojemu Sercu wszystkich
zatwardziałych grzeszników, niech się opamiętają i wrócą do jedności
z Tobą i Kościołem. Naucz nas Panie…
5. Boże zbawicielu, prosimy za tych wszystkich, którzy tej nocy zmarli,
przygarnij ich do swojego Królestwa. Naucz nas Panie…

7. Modlitwa ojca rodziny
Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię
i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj
mnie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał
zadania stróża życia.
Naucz mnie dobrze wykonywać trudne obowiązki ojca, abyśmy byli
rodzina według Twojej woli. Pragnę zawsze wspólnie z żoną troszczyć
się o chleb i zdrowie dzieci, o ich naukę i przyszłość, o ich wychowanie

Ojcze nasz…
Przedwieczny Ojcze, Ty sam dałeś nam Maryję za Matkę, byśmy przez
Jej matczyne dłonie zanosili do Ciebie nasze błagania. Prosimy, by Jej
wstawiennictwo wysłużyło nam te łaski, o które pokornie Cę prosimy.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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3. Modlitwa poranna

Należy ją odmówić przed południem. Jeśli jest taka możliwość zachęca się do odmówienia jej
na początku dnia z wszystkim członkami rodziny, przed podjęciem codziennych obowiązków.
Śpiew Kiedy ranne wstają (str. 18). Następnie należy odmówić Anioł Pański (str. 3)

Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz nam czcić Maryję w ikonie Matki
Bożej Matki Pięknej Miłości. Za Jej wstawiennictwem prosimy:
Naucz nas Panie, Pięknej Miłości

Śpiew My chcemy Boga (str. 19).
Można odmówić tajemnice światła różańca. Rozważania (str. 11).

4. Modlitwa południowa

Anioł Pański zwiastował… (str. 3).
Odmawia się tajemnice bolesne różańca. Rozważania (str. 9).

5. Modlitwa popołudniowa i pożegnanie Ikony

Modlitwę tę, w miarę możliwości, należy odmówić ze wszystkimi członkami rodziny, w niedługim czasie przed wieczorną mszą świętą.
Anioł Pański zwiastował… (str. 3)

Abyś nas, uświęconych krzyżem, doprowadziła do chwały nieba,
prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść

nam,

wysłuchaj

nas,

zmiłuj się nad nami.

Można odmówić tajemnice chwalebne różańca. Rozważania (str. 12).

Wdzięczni dobremu Bogu, za dar Najświętszej Marii Panny Matki Pięknej
Miłości, za Jej wstawiennictwem przedstawmy Mu nasze pokorne prośby:
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.
1. Ty ustanowiłeś Maryję Matką miłosierdzia, daj, aby ci, którzy znajdują
się w niebezpieczeństwie, doznali Jej macierzyńskiej miłości. Niech Pełna...
2. Ty zechciałeś, aby Maryja była Matką Rodziny w domu Jezusa i Józefa,
spraw za Jej wstawiennictwem, aby wszystkie matki strzegły miłości
i świętości swoich rodzin. Niech Pełna...
3. Ty umocniłeś Maryję, gdy stała pod krzyżem, i napełniłeś Ją radością
ze zmartwychwstania Twojego Syna, podtrzymuj na duchu cierpiących
i umacniaj ich nadzieję. Niech Pełna...
4. Ty sprawiłeś, że Maryja gorliwie słuchała Twego słowa i była Twoją
wierną służebnicą, spraw za Jej przyczyną, abyśmy byli sługami i uczniami
Twojego Syna. Niech Pełna...
5. Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios, spraw, aby zmarli
radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze świętymi. Niech Pełna...
Ojcze nasz…
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Najświętszą
Marię Pannę Matkę Pięknej Miłości, otrzymali potrzebne łaski w życiu
doczesnym, a po śmierci osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen
6

Módlmy się: Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę
jako Matkę Pięknej Miłości, spraw, prosimy, abyśmy za Jej pomocą
kochali Ciebie na ziemi we wszystkim i ponad wszystko oraz cieszyli się
uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich Świętych w niebie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.
Pod Twoją obronę…
3. Akt zawierzenia się Matce Bożej
Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, Twoim
Niepokalanym Sercu składam moje serce pełne niedoskonałości.
Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego.
Tobie zawierzam samą/samego siebie i swoją przyszłość. Oddaję Ci
każdy mój krok, każdą chwilę mojego życia. Prowadź mnie, ucz pięknej
miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Amen.
4. Akt oﬁarowania się Bolesnej Matce Pięknej Miłości
O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości i Matko niezmiernej
boleści! Pozwól mi kochać Boga, kochać Go sercem własnym i serc
milionami; kochać bez granic i miary; kochać tak, jak On sam kochać
się kazał. I dlatego pozwól mi cierpieć wiele; cierpieć też bez granic.
I dlatego pozwól mi wyniszczać się; wyniszczać ciągle, ustawicznie, choć
powoli i niepostrzeżenie, jak wyniszczałaś się dla mnie Ty, nieporównana
Matko moja. Ty Bezmiarze boleści i Bezmiarze miłości. Amen.
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Odmawia się litanię do Najświętszej Marii Panny Matki Pięknej Miłości (str. 14). Po litanii
odmawia się poniższą modlitwę.

2. Litania do NMP Matki Pięknej Miłości
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze z nieba Boże,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,

zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża,
módl się za nami.
Matko Pięknej Miłości,
módl się za nami.
Matko miłości pochodzącej z Trójcy Świętej,
módl się za nami.
Matko miłości posłusznej Bogu w Nazarecie i przez całe życie,
módl się za nami.
Matko miłości współbolejącej na Golgocie,
módl się za nami.
Matko miłości modlitewno-apostolskiej w Wieczerniku,
módl się za nami.
Matko miłości zapatrzonej w Boga,
módl się za nami.
Matko miłości życzliwej wszystkim ludziom,
módl się za nami.
Matko miłości przeobrażającej nas w Jezusa Ukrzyżowanego,
módl się za nami.
Matko miłości uszczęśliwiającej nas w wieczności, módl się za nami.

O Maryjo, Matko Pięknej Miłości! Dziękujemy Ci za to, żeś zechciała
nawiedzić nasz dom i razem z nami w nim przebywać, pracować i modlić
się. Niech Twoja przemożna opieka pozostanie nad nami, a Twoje
wstawiennictwo niech nam zawsze towarzyszy. Prowadź nas nieustannie
do Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojcem żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieków. Amen.
Śpiewa się hymn do Najświętszej Marii Panny Matki Pięknej MIłości (str. 17). Po hymnie
można ucałować ikonę Matki Bożej.

W wypełnianiu natchnień Bożych,
pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.
W zbawczym wykorzystywaniu każdego spotkanego krzyża,
pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.
W unikaniu nadzwyczajności w życiu modlitwy i cierpienia,
pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.
W codziennym rozpamiętywaniu Męki Pańskiej i Twoich Boleści,
pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.
W dostrzeganiu cierpień innych ludzi,
pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.
Abyś nas zawsze otaczała Twoim miłującym Sercem,
prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.
Abyś nas uczyniła jedną kochającą się Rodziną,
prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.
14
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MODLITEWNIK

Tajemnica III
Zesłanie Ducha Świętego

1. Różaniec święty

Autorkami rozważań są Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej.

Tajemnice radosne
Tajemnica I
Zwiastowanie Najświętszej Maryji Pannie
Maryjo, miałaś tyle spraw na głowie, tak ważne wydarzenia. Przecież
byłaś zakochana. Czekały cię zaślubiny z Józefem całkowita zmiana życia.
I w tym całym przejęciu byłaś tak otwarta, że usłyszałaś zapraszające słowa
Boga? Jak to zrobiłaś, nam tak trudno spotkać się z Bogiem, gdy jesteśmy
przejęci czymś ważnym, co angażuje nasze uczucia, serce, wszystko.
Wtedy, to robi się tak ważne, że chorujemy na głuchotę serca.
Matko Droga, pomóż usłyszeć szept Boga, gdy cały świat krzyczy nam do
ucha.
Tajemnica II
Nawiedzenie św. Elżbiety
Ruszyłaś Maryjo z pośpiechem w góry do Elżbiety, nie po to by użalić
się jak bardzo czujesz się niegodny propozycji Boga, lecz by służyć
drugiemu człowiekowi z wdzięcznością, za wielkie rzeczy, które uczynił
Ci Wszechmocny.
Naucz mnie Matko, jak dzielić się Jezusem w moim życiu, choćby
najmniejszym.

Jezus Chrystus, Pan i Mistrz nasz, przyszedł, aby nam służyć – to i my
odkupione przez niego dzieci Boże, mamy podobnie służyć naszym
bliźnim, aby nasze zjednoczenie z Bogiem przez miłość wyrażało się
w służbie rodzinie ludzkiej. A tego wszystkiego uczy nas Duch Święty.
Tajemnica IV
Wniebowzięcie NMP
Wewnętrzną odpowiedzią Maryi na powołanie Jej na Matkę Syna
Człowieczego było: „Oto Ja Służebnica Pańska”. Słowa te spełniała przez
całe życie. Z woli Bożej służyła jako Matka Jezusowi i z woli Bożej służy
także nam jako Matka. Została Ona z duszą i ciałem wzięta do nieba, ale
służy nam nadal troszcząc się i zabiegając, byśmy też mogli być kiedyś
razem z Jezusem i z Nią w niebie.
Tajemnica V
Ukoronowanie NMP
Pan Bóg nie powtarza się w świętych swoich. Stać Go na nieskończoną
rozmaitość swoich sług. Życie na ziemi jest tylko zapoczątkowaniem
pełnej aktywności duchowej jaka się okaże w niebie. Najświętsza Maryja
Panna wywyższona ponad wszystkie stworzenia i najbliższa tronu Bożego,
dopomaga nam do osiągnięcia w niebie w pełni naszego osobistego
powołania.

Tajemnica III
Narodzenie Pana Jezusa
Jezus chce narodzić się w każdym ludzkim sercu, lecz nikogo nie zmusza
by otwarł Mu drzwi. Nawet Maryja przyjęła zamknięte drzwi gospody.
Odeszli, by szukać dalej. Jezus daje wolność. Od każdej i każdego z nas
zależy czy Jezus się narodzi, on czeka za drzwiami, i nie martw się, że
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Tajemnica IV
Przemienienie na Górze Tabor
Pan Jezus ujawnia uczniom prawdę o sobie. Uczniowie byli przestraszeni,
ale to wydarzenie umocniło ich wiarę. My też powinniśmy wychodzić na
„górę” na spotkanie z Panem, ale też powinniśmy z niej schodzić, aby
pomóc, służyć bliźnim z miłością którą On nam okazuje i nas jej uczy.
Bóg jest miłością miejcie odwagę żyć dla miłości.
Tajemnica V
Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia to cud. Spotkanie Boga z człowiekiem. Pan Jezus codziennie
do nas przychodzi pod postacią chleba, a także w drugim człowieku.
Pan Jezus codziennie do nas mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście”. Więc nie bójmy się do Niego przychodzić.
Dziękujmy Jezusowi za dar Eucharystii i Jego obecność w każdym z nas.

Tajemnice chwalebne
Tajemnica I
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ileż wzruszających dowodów delikatnej miłości ku nam, słabym
i grzesznym, okazał Jezus po swoim zmartwychwstaniu, objawiając się
i tak łaskawie obcując ze swoimi uczniami. Jezus i nam służy nadal swoją
miłością przez sakramentalną obecność w Eucharystii.
Tajemnica II
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

twoje serca jest jak zwykła śmierdząca stajnia, On nią nie gardzi. On chce
się tak z Tobą spotkać.

Tajemnica IV
Oﬁarowanie Pana Jezusa
Dopiero co się narodził, a ty matko oddajesz Go całego Bogu. Oﬁarować
się na przepadłe Jezusowi, nie pozostawiając nic dla siebie. To boli. Ale
w tym bólu rodzi się radość. Odzyskujemy wolność. To co oddam Bogu
na serio to tak na prawdę staję się moje.
Maryjo pomóż mi zrozumieć, iż oddając siebie- posiadam siebie.
Tajemnica V
Odnalezienie Pana Jezusa
Szukam Jezu Ciebie, to Ciebie pragnie moja dusza. Ale jakiego ja szukam
Jezusa? Co przytuli, pogłaszcze nie będzie wymagał oﬁary? Bo gdy tylko
na horyzoncie Jezus daje mi się znaleźć jako ukrzyżowany, to raczej
skręcam w następną ścieżkę, udaje, że nie widzę. Nie chce widzieć!
Maryjo szukająca, pomóż mi odnaleźć w życiu prawdziwe oblicze Jezusa,
który kocha, aż po krzyż.

Tajemnice bolesne
Tajemnica I
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus Chrystus wskazał nam swym życiem i nauką drogę do nieba a przez
swą mękę i śmierć na krzyżu przywrócił prawo do niego. Jezus chce byśmy
szli za Jego przykładem w służbie Bogu i ludziom. A wówczas na pewno
ujrzymy Go kiedyś w otoczeniu niezliczonych dusz zbawionych.

Jezu, rozmawiając w ogrodzie oliwnym i zgadzając się na wolę Ojca
nie wchodziłeś w pustkę, lecz oddawałeś się w pełni w ramiona Boga
Ojca. To jedna z twych trudniejszych modlitw. Strach przed kielichem
goryczy rozdzierał Ci serce. O współcierpiącej Maryi nikt nie powiedział,
że po wypowiedzeniu swego „ﬁat” lęk opuścił Ciebie. Nikt nie napisał
w ewangelii, że przestałaś się bać i odczuwać trwogę. To siła zawierzenia
daję tę moc, by wypełniać wolę Boga.

12

9

Tajemnica II
Biczowanie Pana Jezusa
Tajemnice światła
Maryjo, choć żaden bicz nie dotknął twych pleców, kotłujące myśli i słowa
starca Symeona dręczyły twoje serce „Twoją duszę miecz przeniknie”. Jak
to rozumieć? Co to oznacza?
W życiu nie chodzi o to by nie odczuwać bólu, lecz Jezus czeka byśmy
wszystkie troski przerzucali na Niego, bo Jemu zależy na nas.
Tajemnica III
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Każdy cierń przeszył, także i Twoje niepokalane serce kochająca Matko.
Dobrze wiesz co znaczy być niezrozumianym i nieprzyjętym. Mimo to nie
zamykasz się w swym cierpieniu, lecz oczy twe zapatrzone są w królującą
Miłość, która zwycięża wszystko.
Tajemnica IV
Droga Krzyżowa Pana Jezusa
Choć ﬁzycznie stałaś z boku, niosłaś krzyż razem z Nim. To spotkanie
na drodze krzyżowej, to złączenie się dwóch kochających serc - dało ulgę
w cierpieniu i pomogło donieść krzyż do końca.
Cierpienie dzielone na dwoje, zawsze wydaje się lżejsze. Prawdziwie
współczująca Matko Jezusa, twa milcząca obecność najlepiej koi ból
krwawiących ran i pomaga iść wciąż na przód.
Tajemnica V
Śmierć Pana Jezusa
Stałaś pod krzyżem do głębi przeniknięta Jego śmiercią. Twoja wiara
zrodziła nadzieję, że śmierć to jeszcze nie koniec. Ostatnie słowo należy
do Miłości. Przez całe życie wiedziałaś co to znaczy umierać. Patrzyłaś jak
krzyżują twego Syna, współcierpiąc z Nim, jednocześnie umierało twoje
serce. Proszę Cię Maryjo, abyś była w godzinie mojej śmierci i pomogła
mi przejść na drugą stronę życia.
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Tajemnica I
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
„To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie.”
Na naszym chrzcie świętym Jezus wypowiedział słowa: Jesteś umiłowanym
dzieckiem moim. Zostaliśmy ochrzczeni i zapalił się w nas mały płomień,
który będzie się stawał coraz mocniejszy wtedy, gdy nasza wiara będzie się
wzmacniać, wzrastać. To od nas zależy, jakim będziemy płomieniem i jak
będziemy wzrastać w światłości Chrystusa.
Tajemnica II
Cud w Kanie Galilejskiej
„To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie.”
Na naszym chrzcie świętym Jezus wypowiedział słowa: Jesteś umiłowanym
dzieckiem moim. Zostaliśmy ochrzczeni i zapalił się w nas mały płomień,
który będzie się stawał coraz mocniejszy wtedy, gdy nasza wiara będzie się
wzmacniać, wzrastać. To od nas zależy, jakim będziemy płomieniem i jak
będziemy wzrastać w światłości Chrystusa.
Tajemnica III
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Jezus mówi; „Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię.”
Bóg stwarza nie po to, aby coś zyskać, lecz po to by coś dać, po to tylko
by dzielić się sobą. Jezus nas wzywa do nawrócenia. Wie, że jesteśmy słabi
i grzeszni, ale Jego miłosierdzie jest większe niż nasza słabość.
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