
Stowarzyszenie Arka Ocalenia 

Ja Pan, twój lekarz 
Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego,  
i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę 

ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz (2Moj. 15.26). 

"Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził„  
(Sy 38.4). 

Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby czy to duchowej, czy psychicznej,  
czy też fizycznej. 

e-mail: arkaocalenia@arkaocalenia.pl 
www.arkaocalenia.pl 

NIP:6322027781 REGON:388254790 KRS:0000881903 
Konto Stowarzyszenia Bank Spółdzielczy w Jaworznie 73 8445 0007 0000 0000 3548 0001 

Te obiekty sakralne 
w Jaworznie udało się wyremontować dzięki naszym działaniom. 

Kalendarz na 2023 rok 



Skarby Kościoła w zasięgu ręki - wykaz odpustów zupełnych 
 
Odpust zupełny to  darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy 
w sakramencie pokuty. 
 Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. 

 Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 
 

Odpust cząstkowy to  częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych. 
 

Jakie są doczesne i pośmiertne skutki grzechu 
Pismo Święte mówi nam, że grzechy pociągają za sobą kary. Kary natomiast gładzone są przez cierpienie, trudy życia, czy też 
przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). 
 
Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara do-
czesna. Darow anie kary doczesnej określa się term inem  odpust, którego  uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną prze-
mianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. 
Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości.  
 
Każdy wierzący może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub za osobę zmarłą, ale za nikogo z żyjących, 
ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić warunki, które są potrzebne do zyskania 
odpustu. 

Pięć warunków zyskania odpustu zupełnego 
Odpust zupełny może zyskać osoba ochrzczona, będąca w jedności z Kościołem spełniając pięć warunków podanych przez Kościół. 
Żeby zyskać odpust zupełny muszą być spełnione wszystkie pięć warunków. Kolejność spełnienia tych warunków nie jest ważna. 
Najważniejsze jest by przez cały ten czas, (dzień) być w stanie łaski uświęcającej. 
Stan łaski uświęcającej. 

Spowiedź św. sakramentalna; jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest 
by zawsze, za każdym razem być w stanie łaski uświęcającej. 

Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. 
Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas 
do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powin-
niśmy prosić Pana Boga żeby dał nam siłę aby mogliśmy przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać. 

Komunia św. – warunkiem jest przystąpienie tego dnia do Komunii św. 
Dzieło odpustowe, czyn odpustowy. 
Modlitwa w intencjach Ojca św. 

Jest to modlitwa, która wspiera intencje Ojca św., które nosi w swoim sercu; wystarczy tutaj odmówić modlitwę „Ojcze nasz 
i Zdrowaś Mario” lub jakąkolwiek inną modlitwę w tych intencjach. 

Nie marnuj odpustów! 
Nie zmarnuj szansy zyskania wielu odpustów w ciągu jednego dnia przez brak właściwej intencji. Dobrze jest, gdy taką intencję 
wzbudzisz w sobie na początku dnia, np. słowami: „Panie Boże mój pragnę dzisiaj zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mo-
gę i ofiaruję je … „( należy tutaj dokonać wyboru) lub: „Panie Boże mój pragnę przez to dzieło odpustowe ….. zyskać odpust zu-
pełny i ofiaruję go …..” 
 

Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie 
Kościół podaje nam pięć dzieł odpustowych, które umożliwiają nam zyskanie odpustu zupełnego każdego dnia: 
Czytanie i rozważanie przynajmniej przez pół godziny dow olnego fragm entu pism a św .  
Odmówienie jednej części Różańca św., wspólnie z kimś w dowolnym miejscu. 

Jeżeli odmawiam tę modlitwę różańcową sam to dla zyskania odpustu zupełnego muszę go odmówić przed Najświętszym Sa-
kramentem, tzn. w kościele, kaplicy gdzie znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. 

Odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. 
        Warunkiem tutaj jest tak jak przy modlitwie różańcowej odmawianej samemu, obecność Najświętszego Sakramentu 

w tabernakulum w kościele lub kaplicy. 
Najświętszy Sakrament nie musi być wystawiony, wystarczy sama obecność w tabernakulum. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu przynajm niej przez  pół godziny w kościele lub kaplicy. 
Odprawienie Drogi Krzyżowej w  kościele, kaplicy lub na kalwarii, także przy stacjach drogi krzyżowej erygowanej,  
poświęconej. 
Dla zyskania odpustu można tutaj samemu przejść przez wszystkie stacje. 
Dla osoby chorej przykutej do łóżka – dziełem odpustowym może być tutaj rozważanie przynajmniej przez pół godziny  
Męki Pańskiej. 

Dwa specjalne odpusty dla Polski 
Dla naszego kraju zostały zatwierdzono dwa dodatkowe odpusty zupełne. 
32. Udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski. 
33. Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w  następujące dni: 

w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), 
w święto tytułu, 
w dniu 2 sierpnia (odpust „Porcjunkuli”), 
jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania. 



Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus  
3 stycznia wspomnienie - Najświętszego Imienia Jezus 

Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus  
Miesiąc styczeń tradycyjnie poświęcony jest również Najświętszemu Imieniu Jezus. Etymologicznie hebrajskie imię Jeszua (pol. Jezus) jest 
skróconą wersją imienia Jehoszua, które oznacza: "Jahwe zbawia". Wersja polska imienia - Jezus - wywodzi się z przekształconych tłuma-
czeń hebrajskiego Jeszua na greckie Iesous (w oryginale Ἰησοῦς), łacińskie Iesus i polskie Jezus. Imię Jeszua nadano Synowi Bożemu w 
ósmym dniu po narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Za odmówienie litanii do Najświętszego Imienia Jezus lub samo 
wzywanie imienia Jezus Kościół udziela odpustu cząstkowego (Enchiridion Indulgenciarum, 1999). Warto również samemu praktykować i 
uczyć dzieci, aby przy wymawianiu imienia Jezus pochylać z szacunku głowę. Niemal we wszystkich językach świata powszechnie używa 
się chrześcijańskiego pozdrowienia: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Imię Jezus jest centralnym elementem modlitwy "Zdrowaś 
Mario", więc także i całej modlitwy różańcowej, która niekiedy jest nazywana "modlitwą Jezusową Zachodu". 

Jezus Chrystus Sam Jezus powiedział o swoim Imieniu: 
•  "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da  wam w imię moje. Do tej pory o nic 
nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna"  
(J 16, 23-24). 
•  "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby, co zatrutego pili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce  kłaść będą, i ci odzyska-
ją zdrowie" (Mk 16, 17-18). 
•  Apostołowie zawierzyli Chrystusowej obietnicy i spełnia się ona na nich w całej pełni. W imię Chrystusa czynili cuda. 
Św. Piotr do napotkanego kaleki od urodzenia mówi: "Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa 
Chrystusa Nazarejczyka, chodź!" (Dz 3, 6). 
•  Do zdumionego tym cudem tłumu Apostoł mówi: "Przez wiarę w Jego Imię temu człowiekowi, którego widzicie i które-

     
 
 
 
 
 
 
 

Apostoł Piotr powiedział: 
„Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawie-
ni” (Dz 4,12)   
Apostoł Filip powiedział: 
„Imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wyznał wszelki język, że 
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”  (Flp 2,9-11).  

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Najświętszego Imienia Jezus 
 

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 
  
Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami 
Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, jasności światła wiecznego, 
Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, słońce sprawiedliwości, 
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, najmilszy, 
Jezu, przedziwny, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, Boże mocny, 
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, 
Jezu, najmożniejszy, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, najcierpliwszy, 
Jezu, najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, cichy i pokornego serca, 
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, miłujący nas, 
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, dawco życia, 
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, pragnący dusz naszych, 
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, ucieczko nasza, 
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, skarbie wiernych, 
Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, światłości prawdziwa, 
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, dobroci nieskończona, 
  

Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, wesele Aniołów, 
Jezu, królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, mistrzu Apostołów, 
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, męstwo Męczenników, 
Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami. 
Jezu, czystości Dziewic, 
Jezu, korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu, 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu, 
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu, 
Od grzechu każdego, zmiłuj się nad nami. 
Od gniewu Twego, 
Od sideł szatańskich, zmiłuj się nad nami. 
Od ducha nieczystości, 
Od śmierci wiecznej, zmiłuj się nad nami. 
Od zaniedbania natchnień Twoich, 
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, zmiłuj się nad nami. 
Przez Narodzenie Twoje, 
Przez Dziecięctwo Twoje, zmiłuj się nad nami. 
Przez najświętsze Życie Twoje, 
Przez trudy Twoje, zmiłuj się nad nami. 
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, 
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, zmiłuj się nad nami. 
Przez omdlenie Twoje, 
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, zmiłuj się nad nami. 
Przez Zmartwychwstanie Twoje, 
Przez Wniebowstąpienie Twoje, zmiłuj się nad nami. 
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, 
Przez radości Twoje, zmiłuj się nad nami. 
Przez chwałę Twoją. 
  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 
Jezu, usłysz nas - Jezu, wysłuchaj nas. 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście a otrzym acie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie w am  otwo-
rzone" daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz 
nas obdarzyć Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwier-
dzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

Modlitwa uwielbienia Imienia Jezus 
Bądź uwielbiony Ty, który jesteś Miłością; Miłością będącą największą siłą; Miłością, która pokonuje wszelkie zło; Miłością, która zbawia. Bądź 
uwielbiony, Jezu! W Twoim Imieniu zawiera się całe Bóstwo, wszystkie przymioty Boże, wszelkie piękno. W Twoim Imieniu, Jezu, jest miłość i 
miłosierdzie, jest pokój, jest dobroć. W Twoim Imieniu jest zwycięstwo i królowanie. W Twoim Imieniu jest zmartwychwstanie, zbawienie. W 
Twoim Imieniu, Jezu, jest Twój triumf. W Twoim Imieniu jest Duch. W Twoim Imieniu jest życie. W Twoim Imieniu, Jezu, jest wszystko. Uwiel-
biamy Twoje Imię, Jezu! Amen. 
 

Różaniec do Najświętszego Imienia Jezus - w  trudnych spraw ach życia codziennego.  
 

Początek – tak jak na zwykłym różańcu.  
Następnie rozważamy tajemnicę i odm awiam y na dużych paciorkach: Ojcze nasz, Zdrow aś Maryjo.  
Na małych paciorkach: Jezusie, Synu Boga Żyw ego - zmiłuj się nad nami 10 razy  
Dzięsiątek różańca kończymy odmawiając: Chw ała Ojcu i Synow i, i Duchowi Św iętem u. Jak była na początku, teraz i zaw -
sze, i na wieki wieków. Amen.  

 
 

Różaniec - odm aw iam y w  następujący sposób:  
† Na początku: W  im ię Ojca i Syna i Ducha Św iętego. Am en.  
†Wierzę w Boga: W ierzę w  Boga, Ojca W szechm ogącego, Stw orzyciela nieba i ziem i. I w  Jezusa Chrystusa, Syna Jego 
Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogące-
go. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 
†1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na 
ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź 
nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 
†3x Zdrowaś Maryjo: Zdr ow aś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław ionaś Ty m iędzy niew iastam i i błogosław io-
ny owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
†Następnie zapowiada się: daną część i tajem nicę, jako tem at do rozw ażania na tle pow tarzanych m odlitw  ustnych:  
†1x Na dużych paciorkach: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.. 
†10x Na małych paciorkach: Jezusie, Synu Boga Żyw ego - zmiłuj się nad nami  
†Na zakończenie: Chw ała Ojcu i Synow i, i Duchow i Św iętem u. Jak była na początku, teraz i zaw sze, i na w ieki w ie-
ków. Amen. 
†Znak krzyża: W  im ię Ojca i Syna i Ducha Św iętego. Am en.  

Tajemnice radosne 
1. Dzieciątko Boże otrzymuje imię Jezus 
2. Jezus przyjmuje hołd uczonych 
3. Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie 
4. Jezus odsłania blask swego bóstwa na górze Tabor 
5. Jezus triumfalnie wkracza do Jerozolimy 

Tajemnice bolesne 
1. Jezus pojmany w Ogrójcu 
2. Jezus ubiczowany 
3. Jezus cierniem ukoronowany 
4. Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię 
5. Jezus umiera na krzyżu 

Tajemnice chwalebne 
1. Jezus zmartwychwstaje 
2. Jezus wstępuje do nieba 
3. Jezus zsyła Ducha Świętego 
4. Jezus przyjmuje Maryję do nieba 
5. Jezus koronuje Maryję w niebie 



Nabożeństwo lutowe - ku czci Chrystusa Króla Polski  
w dziękczynieniu i z prośbą o ochronę Narodu Polskiego.    

20 luty wspomnienie - Intronizacji przez Boga Ojca 
 

Nabożeństwo lutowe ku czci Chrystusa Króla Polski  
Miesiąc luty tradycyjnie poświęcony jest Chrystusowi Królowi Polski. Pan Jezus słowami Sługi 
Bożej Rozalii Celakównej przemówił: "Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa, jako Króla w 
całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. 
Inaczej, Moje dziecko, nie ostoi się. O przedstawionym nabożeństwie Pan Jezus powiedział za 
pośrednictwem duszy mistycznej z Chicago. „Dzieci moje! Radość sprawiacie Mi, jeśli poszerza-
cie modlitwy. Do Jezusa, Króla Polski i świata! Te poszczególne rytmy modlitwy powodują, Że 
Moi Aniołowie swoim pięknym śpiewem, Tworzą „podkład muzyczny” i razem z wami się modlą. 
Szczególnie, gdy modlicie się do Jezusa Chrystusa Króla, To wszyscy Aniołowie wam wtórują, I 
powstaje piękna symfonia miła Naszym uszom! Wsłuchujcie się – i wy usłyszycie! Bóg Ojciec lubi 
takich modlitw słuchać, A Duch Święty rozsławia, powiela i „rozdmuchuje”, 
Aby wszyscy was usłyszeli, Bo modlitwa połączona z muzyką anielską, Powoduje, że Ojciec daru-
je wiele grzechów ludzkości, A jeszcze lepiej byłoby, gdyby na ziemi powstało, Więcej takich grup 
uwielbiających Chrystusa Króla. Ojciec Wszechmogący darowałby ludzkości wiele przewinień. 
Walczcie o Mnie – o Chrystusa Króla - bo warto! Tak wam dopomóż Bóg! Jezus – Król.” 

4 kwietnia 2020 roku Pan Jezus podyktował litanię do Jezusa Chrystusa Króla Polski. 
   
Łaski z modlenia się tą Litanią: 
1. Ochrona Dwóch Serc Miłości przed złem, w tym chorobami, 
2. Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, Choćby tylko jeden członek rodziny się modlił 
3. Opieka fizyczna, psychiczna i duchowa nad modlącym się tą Litanią. 
4.„Ten wizerunek wybrałem Sobie, by poprzez niego rozdawać łaski i wysłuchiwać próśb, jako  Król Polski.”  
     
 

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski  
 

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Jezu Chryste Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. 
Matko, Boża Rodzicielko, zmiłuj się nad nami. 
 

Chryste Królu Polski 20 lutego 2020 roku przez Boga Ojca Intronizowany, zmiłuj się nad nami              
Chryste Królu Polski z serc narodu na Króla Polski uproszony, zmiłuj się nad nami              
Chryste Królu Polski - nad Nowym Jeruzalem Panujący, zmiłuj się nad nami              
Chryste Królu Polski, Królestwo Dwóch Serc Miłości w Polsce tworzący, zmiłuj się nad nami 
Jezu Chryste Królu Polski i Matko Boża Królowo Polski, zmiłujcie się nad nami  
Jezu Chryste Królu Polski - Boże porządki zaprowadzający w Polsce, zmiłuj się nad nami Polakami 
Jezu Chryste Królu Polski - nad Polską czuwający, zmiłuj się nad nami                     
Jezu Chryste Królu Polski - Polskę oczyszczający z grzechów, zmiłuj się nad nami                      
Jezu Chryste Królu Polski - darzący kraj wybrany nad Wisłą wielkimi łaskami, zmiłuj się nad nami        
Jezu Chryste Królu Polski - oczyszczający serca, dusze, ducha i umysły Polaków, zmiłuj się nad nami 
Panie Jezu Chryste Królu, zmiłuj się nad nami   
 

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie  
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie                           
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem 
 

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus , Chrystus władcą nam. x 3 
 

Akt Osobistego uznania Jezusa Chrystusa, jako Króla i Pana 
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich. Tobie oddajemy cześć i 
uwielbienie. Przyrzekamy całym dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które 
okazujesz z pokolenia na pokolenie.  Uroczyście obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś 
dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję ponownie przyrzekamy czcić, jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny.  Jezu 
Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź KRÓLEM mojego życia, bądź jedynym PANEM całej naszej wspólnoty, bądź PANEM wszystkich 
polskich rodzin, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodne z 
przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości. Prosimy o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który ży-
jesz i królujesz na wieki wieków. 
 

Modlitwa podyktowana przez pana Jezusa Chrystusa Króla Miłosiernego   
Panie i Królu Jezu Chryste umiłowany, któryś nam miłością bezgraniczną.  Pragniemy oddawać się tobie o uwielbiony Boże po wsze czasy istnie-
nia naszego. O bądź uwielbiony w swoim najwyższym majestacie królu nasz w Trójcy Świętej jedyny. Tyś naszą miłością i uwielbieniem. Oddaje-
my się  tobie o miłościwy nasz królu we władanie i przyrzekamy wielbić cię i  przyrzekamy bronić twojej godności. O bądź nam uwielbiony panie 
i królu Jezu Chryste w swojej potędze i w swojej miłości i w swoim  nieograniczonym miłosierdziu. Bądź nam wielbiony w Trójcy Świętej jedynej 
prawdzie życia naszego. Błagamy ciebie o umiłowany nasz boże wspieraj nas, błogosław nas i uczyń nas godnymi uczestnictwa raju ojca  nasze-
go.  Bądź nam pochwalony!  Bądź nam błogosławiony! Bądź nam uwielbiony w trójcy świętej - Tak nam dopomóż Bóg.  
 
Koronka do Chrystusa Króla - odm aw ia się na Różańcu.  
 

Znak krzyża W  Im ię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Am en  
Na początku: O Królu narodów  przez nie upragniony, Kam ieniu w ęgielny Kościoła, przyjdź, zbaw  człow ieka, którego utwo-
rzyłeś z prochu ziemi. Amen. 
Na dużych paciorkach: O Em m anuelu, nasz Królu i Praw odaw co, oczekiwany Zbaw icielu narodów , przyjdź, aby nas w yba-
wić, nasz Panie i Boże. 
Na małych paciorkach: O, Mocy Niebiańska, niew zruszone oparcie m ojej duszy, Najsłodszy Jezusie Chrystusie Króluj! O, 
Odblasku Przedwiecznej Światłości, Zwierciadło bez skazy! Pozwól mojemu sercu wpatrywać się w Ciebie, zwierciadło wieczności, ażebym ze 
względu na Ciebie mógł wzgardzić wszelką doczesną rozkoszą, a Twoje Miłosierne Oczy były moją obroną we wszystkich pokusach. Amen.   
Na zakończenie: Niech będzie zaw sze i w szędzie uw ielbione Najświętsze Panow anie Boga przez w szystkie stw orzenie i przez 
Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, obecne w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen. 

Koronkę odmawiamy w następujący sposób: 

† Znak krzyża: W  im ię Ojca i Syna i Ducha Św iętego. Am en.  

† Na początku: O Królu narodów  przez nie upragniony, Kam ieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw  człow ieka, którego 

utworzyłeś z prochu ziemi. Amen. 

† 1x Na dużych paciorkach: O Em m anuelu, nasz Królu i Praw odaw co, oczekiw any Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas 

wybawić, nasz Panie i Boże. 

† 10x Na małych paciorkach: O, Mocy Niebiańska, niew zruszone oparcie m ojej duszy, Najsłodszy Jezusie Chrystusie Kró-

luj! O, Odblasku Przedwiecznej Światłości, Zwierciadło bez skazy! Pozwól mojemu sercu wpatrywać się w Ciebie, zwierciadło wieczności, aże-
bym ze względu na Ciebie mógł wzgardzić wszelką doczesną rozkoszą, a Twoje Miłosierne Oczy były moją obroną we wszystkich pokusach. 
Amen.  

† Na zakończenie: Niech będzie zaw sze i w szędzie uw ielbione Najśw iętsze Panow anie Boga przez w szystkie stw orzenie i 



Nabożeństwo marcowe - ku czci św. Józefa 
19 marca wspomnienie - św. Józefa 

Miesiąc Marzec tradycyjnie poświęcony jest św. Józefowi. Nabożeństwo do św. Józefa 
zaczęło się rozwijać w trzecim lub czwartym wieku, jednak w modlitewniku „Pieta” 
można znaleźć modlitwę do Opiekuna Jezusa datowaną na… rok 50. Ta modlitwa zosta-
ła odnaleziona w 50 roku po Chrystusie. W 1555 r. papież przesłał jej tekst cesarzowi 
Karolowi, który wyruszał na bitwę. Każdy, kto przeczyta tę modlitwę, usłyszy ją lub 
będzie ją miał przy sobie, nie umrze nagłą śmiercią ani nie utonie, trucizna 
na niego nie podziała ani nie wpadnie w ręce wrogów, ani nie zginie w ogniu, ani nie 
zostanie pokonany w walce. Odmawiaj tę modlitwę rano, przez dziewięć kolejnych dni, 
w takiej intencji, w jakiej chcesz. Nigdy nie słyszano, by ta modlitwa zawiodła. Jednak 
by ta modlitwa do św. Józefa faktycznie była skuteczna i nie zawiodła, trzeba spełnić jeden 
ważny warunek: musimy w niej prosić o faktyczne duchowe dobro dla siebie bądź dla 
osób, które powierzamy Bogu za wstawiennictwem Józefa. 

Szczególne łaski, które można wyprosić za wstawiennictwem św. Józefa 
1) Za przyczyną św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości. 
2) Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem. 
3) Za jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo. 
4) Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci. 
5) Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa. 
6) Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach. 
7) Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa.  

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Świętego Józefa 
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.  
 

Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święty Józefie, módl się za nami 
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. 
Światło Patriarchów, Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami  
Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. 
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. 
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami 
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. 
Józefie najczystszy, módl się za nami 
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. 
Józefie najmężniejszy, módl się za nami 
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. 
Józefie najwierniejszy, módl się za nami 
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. 
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami 
Wzorze pracujących, módl się za nami. 
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami 
Opiekunie dziewic, módl się za nami. 
Podporo rodzin, módl się za nami 
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. 
Nadziejo chorych, módl się za nami  
Patronie umierających, módl się za nami. 
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami  
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami. 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
P. Ustanowił go panem  dom u sw ego.  
W. I zarządcą w szystkich posiadłości sw oich.  
 
Módlmy się: Boże, Ty w  niew ysłow ionej Opatrzności w ybrałeś św iętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki 
Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć, jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. 
 
Modlitwa do św. Józefa 
 O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pra-
gnienia. O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosła-
wieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców. 
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy 
On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, 
kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen. 
 

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi. 
Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece 
Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika 
mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością 
i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. 
Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade 
mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem 
będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen. 

Koronka do Świętego Józefa - odmawia się na Różańcu. 

†Znak krzyża: W  im ię Ojca i Syna i Ducha Św iętego. Am en.  

† Na krzyżyku: Pozdraw iam  Cię, św ięty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosław ionyś Ty m iędzy m ężam i i błogosław iony ow oc 

żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za 
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen 

† 1x Na dużych paciorkach: Św ięty Józefie, Mężu spraw iedliw y, naucz nas św iętego życia.  

† 10x Na małych paciorkach: Św ięty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusow ego, m ódl się za nam i.  

† Na zakończenie: Pod twoją obronę uciekam y się, św ięty Józefie, m niem any Ojcze W cielonego Syna Bożego. Naszym i 

prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. 
Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas pole-
caj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. 

†Znak krzyża: W  im ię Ojca i Syna i Ducha Św iętego. Am en.  



Nabożeństwo kwietniowe - ku czci Miłosierdzia Bożego 
16 kwietnia święto - Miłosierdzia Bożego  

    Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych  
   czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w in-
tencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia 
Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, szczególnie przynaglają 
do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata. 
 

Siostra Faustyna podaje pięć środków w praktykowaniu Miłosierdzia Bożego: 
Obraz 
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego 
Litania 
Święto Miłosierdzia Bożego 
 

Obietnica 
Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a 
szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę, jako Swej chwały. 
Nie w piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej. Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie, 
 jako spojrzenie z krzyża. 
Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do Źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpi-
sem: Jezu, ufam Tobie. 
 

Litania 
Posłuszna nakazom spowiednika, siostra Faustyna spisywała również teksty własnych modlitw. Dzięki temu wyświadczyła 
nam prawdziwe dobrodziejstwo, przeplatając wspomnienia i opisy aktami strzelistymi, formułami modlitewnymi lub aktami 
uwielbienia Boga Trzykroć Świętego. Inwokacje, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Bożego Miłosierdzia, przeka-
zane nam prawie na końcu drugiego zeszytu Dzienniczka, zostały opublikowane jeszcze za życia siostry Faustyny, pod nieści-
słą nazwą Litanii do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne akty uwielbienia Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, z jakich 
powyższe inwokacje się składają, nie są ścisłymi tego słowa znaczeniu modlitwą błagalną, do której zwykliśmy zaliczać litanie. 
Ks. Sopoćko, wydając modlitwy do Miłosierdzia Bożego, porobił z konieczności różne streszczenia i poprawki w celu zbliżenia 
tych wezwań i uwielbień do formy litanijnej. W związku z tym siostra Faustyna pisze: "Miłość Boża jest kwiatem, a miłosier-

dzie (Jego) owoce. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca" (12.02.1937r.). 

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Bożego Miłosierdzia 
Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
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. 

 

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei, ufamy Tobie 
  

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie  
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie 
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami 
 

K: Miłosierdzie Boże ponad w szystkie dzieła Jego  
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na w ieki w ychw alać będę.  
 

Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, w ejrzyj na nas łaska-
wie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, 
lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miło-
sierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen. 
 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
† Znak krzyża:  W im ię Ojca i Syna i Ducha Św iętego. Am en . 
† 1x Ojcze nasz, któryś jest w  niebie, św ięć się im ię Tw oje; przyjdź królestw o Tw oje; bądź w ola Tw oja, jako w  
niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom; i niewódź nas na pokuszenie, ale baw nas ode Złego. Amen 
† 1x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław ionaś Ty m iędzy niew iastam i i błogosław iony ow oc ży-
wota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
†Wierzę w Boga, Ojca W szechm ogącego, Stw orzyciela nieba i ziem i. I w  Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedyne-
go, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszech-
mogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obco-
wanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 
† 1x Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i K rew , Duszę i Bóstw o najm ilszego Syna Tw ojego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. 
† 10x Dla Jezusa bolesnej Męki, miej m iłosierdzie dla nas i św iata całego.  
† 3x Święty Boże,  Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.. 
† 3x O, Krwi i Wodo, któraś w ytrysnęła z Serca Jezusow ego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufam Tobie. 
†3x Jezu, ufam Tobie.    
† Święta siostro Faustyno módl się za nami i całym światem 
† Znak krzyża:  W im ię Ojca i Syna i Ducha Św iętego. Am en  



Nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej  
29 maja wspomnienie - Najświętszej Maryi Panny 

             Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na 
Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero 
na przełomie XIII i XIV wieku. Oficjalną akceptację przez Kościół nadał temu nabożeństwu papież Pius VII, 
który 25 marca 1815 r. wydał bullę o nabożeństwie majowym. Dzięki tej bulli nabożeństwo zaczęło się szyb-
ko rozpowszechniać po całym świecie. W Polsce nabożeństwo majowe znane było w poł. XIX wieku. W tra-
dycji polskiej majowe nabożeństwa odprawiano przy przydrożnych kapliczkach. Zwyczaj ten upowszechnił 
się na wsiach a także w miastach oraz w środowisku dworskim. Do dziś nadal jest on powszechny zwłaszcza 
w Polsce południowej. Wieczorem, o zmroku przy kapliczce gromadzą się mieszkańcy z najbliższego sąsiedz-
twa, by się modlić i śpiewać pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny. 

Obecnie do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie 
przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami od-
pust zupełny. K to nie m a możności uczestniczenia w pu blicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za 
każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając. 

O, Maryjo, witam (żegnam) Cię, 
O, Maryjo, błagam (kocham) Cię, 
O, Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe.  

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 
  
Kyrie, elejson. Christe 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. 

  
Święta Maryjo, módl się za nami 
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami 
Święta Panno nad pannami, módl się za nami 
Matko Chrystusowa, módl się za nami 
Matko Kościoła, módl się za nami 
Matko łaski Bożej, módl się za nami 
Matko Miłosierdzia, módl się za nami 
Matko nieskalana, módl się za nami 
Matko najczystsza, módl się za nami 

Matko dziewicza, módl się za nami 
Matko nienaruszona, módl się za nami 

Matko najmilsza, módl się za nami 
Matko przedziwna, módl się za nami 

Matko dobrej rady, módl się za nami 
Matko Stworzyciela, módl się za nami 

Matko Zbawiciela, módl się za nami 
Panno roztropna, módl się za nami 

Panno czcigodna, módl się za nami 
Panno wsławiona, módl się za nami 

Panno można, módl się za nami 
Panno łaskawa, módl się za nami 

Panno wierna, módl się za nami 
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami 

Stolico mądrości, módl się za nami 
  

  
Przyczyno naszej radości, módl się za nami 

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami 
Przybytku chwalebny, módl się za nami 

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami 
Różo duchowna, módl się za nami 

Wieżo Dawidowa, módl się za nami 
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami 

Domie złoty, módl się za nami 
Arko przymierza, módl się za nami 

Bramo niebieska, módl się za nami 
Gwiazdo zaranna, módl się za nami 

Uzdrowienie chorych, módl się za nami 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami 

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami 
Wspomożenie wiernych, módl się za nami 

Królowo Aniołów, módl się za nami 
Królowo Patriarchów, módl się za nami 

Królowo Proroków, módl się za nami 
Królowo Apostołów, módl się za nami 

Królowo Męczenników, módl się za nami 
Królowo Wyznawców, módl się za nami 

Królowo Dziewic, módl się za nami 
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami 
Królowo wniebowzięta, módl się za nami 

Królowo różańca świętego, módl się za nami 
Królowo rodziny, módl się za nami 

Królowo pokoju, módl się za nami 
Królowo Polski, módl się za nami 

Królowo i Pani nasza, módl się za nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.  
Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam , sługom  sw oim , cieszyć się trw ałym  zdrow iem  duszy i  ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, 
zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 
 
Pod Twoją obronę uciekamy się, św ięta Boża Rodzicielko! Naszym i prośbam i racz nie gardzić w  potrzebach naszych, ale od w szelakich 
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Sy-
nem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W. Amen. 
 
† Modlitwa do Naszej Pani od Arki 
Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, tak teraz Naszą Matkę Maryję ogłaszamy Naszą 
Arką Ocalenia! Ojcze spraw litościwie, aby Uchroniła nas od zagłady i przyniosła Boże Zwycięstwo! Całkowicie poddajemy się pod Panowanie Dwóch Serc. Ojcze, 
Twoje jest Królestwo, Moc i Chwała na zawsze przez Chrystusa Pana Naszego. Amen 
 † Modlitwa Anioła Pokoju z Fatimy 
Uklęknął i pochylił głowę aż do ziemi. Porwani siłą nadprzyrodzoną robiliśmy to samo i powtarzaliśmy słowa wymawiane przez niego: 
O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. 
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, 
Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. 
†3x Modlitwa Eucharystyczna podyktowana przez Anioła dzieciom w Fatimie  
Zanim dzieciom w Fatimie objawiła się Matka Boża, przez ponad rok, od marca 1916 roku, pastuszkowie spotykają Anioła, który przygotowuje je na to spotka-
nie. 
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we 
wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi 
Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników.  

 
Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 
O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce 
Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, 
dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez za-
strzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko! 
 
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schro-
nieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen. 

Różaniec do Najświętszej Maryi Panny 
W. Boże, w ejrzyj ku w spomożeniu m em u. O. Panie, pospiesz ku ratunkow i m em u. W  Chw ała Ojcu i Synow i, i Duchowi Św iętem u.  
O. Jak była na początku, teraz i zaw sze, i na wieki w ieków . Am en.   
 

Antyfona 
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na 
tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. 
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 
 

Część I – Tajemnice radosne - (W poniedziałek i czwartek, w Boże Narodzenie, Zwiastowanie, Nawiedzenie i M. B. Gromnicznej) 
Część II – Tajemnice bolesne - (W e w torek i piątek)  
Część III – Tajemnice chwalebne - (W  niedzielę, środę i sobotę)  
†1x Na dużych paciorkach: Ojcze nasz, któryś jest w  niebie, św ięć się imię Twoje; przyjdź królestw o Twoje; bądź w ola Tw oja, jako w  niebie, 
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;  
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 
†10x Na małych paciorkach: Zdrow aś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty m iędzy niew iastami i błogosław iony owoc żyw ota 
Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
†Chwała Ojcu: Chw ała Ojcu i Synowi, i Duchow i Św iętem u. Jak była na początku, teraz i zaw sze, i na w ieki w ieków . Am en.  



Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi,  
Dwóch Serc  na zawsze złączonych w Miłości  

16 czerwca wspomnienie - Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Z upływem czasu propozycja poświęcenia czerwca Najświętszemu Sercu trafiła do papieża. W 1873 r. Ojciec Święty Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwco-
we. Wybór terminu nie był przypadkowy. W czerwcu 1675 r. doszło do najważniejszego z wielkich objawień doświadczonych przez św. Małgorzatę Marię. Pan 

Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca: 

Obietnica 
Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
Ustalę pokój w ich rodzinach. 
Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 
Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 
Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 
Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. 
Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 
 
W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować 
w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość 
moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce 
moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. 
 
Hymn do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci naszą Ojczyznę, naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. 
Serce Boże, przyjdź królestwo Twoje! x 3 razy  

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Najświętszego Serca Jezusowego 
 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
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 
 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
W. Jezu cichy i pokornego serca.  
K. Uczyń serca nasze w edług Serca Tw ego.  
 
Módlmy się: W szechmogący, w ieczny Boże, w ejrzyj na Serce najm ilszego Syna sw ego i na chw ałę i zadość uczynienie, jakie w  im ieniu 
grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z 
Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
 

Modlitwa do Dwóch Serc Miłości 

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje, Przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi. 
Litania do Niepokalanego Serca Maryi 
  
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. 
  
Serce Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa, módl.. 
Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl.. 
Serce Maryi, domie Słowa, módl się za nami. 

  
Serce Maryi, przepełnione łaską, módl się za nami. 
Serce Maryi, błogosławione pośród serc wszystkich, módl.. 
Serce Maryi, ciche i łagodne, módl się za nami. 
Serce Maryi, głębino pokory, módl się za nami. 
Serce Maryi, ofiaro miłości, módl się za nami. 
Serce Maryi, przybite do krzyża, módl się za nami. 
Serce Maryi, pociecho strapionych, módl.. 
Serce Maryi, ucieczko grzeszników, módl.. 
Serce Maryi, nadziejo umierających, módl.. 
Serce Maryi, stolico miłosierdzia, módl.. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
P. Niepokalane Serce Maryi 
W. Bądź naszym ratunkiem. 
 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, Ty uczyniłeś Niepokalane Serce Maryi dom em  Twojego Słow a i świątynią Ducha Miłości; daj nam  serce czy-
ste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrzebom braci. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen. 
 
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa 
Ja …………….., oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa: moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby od-
tąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. 
 

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by się mogło Mu nie podobać. 
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram, jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją sła-
bość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim przebłaganiem 
wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. 
 
O Serce Jezusa pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, gdyż obawiam się wszystkiego ze strony mej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam 
się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko, co może się Tobie nie podobać lub sprzeciwiać. Niech Twoja Boska miłość tak głęboko przeniknie 
moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie ani nie odłączył się od Ciebie. Błagam Cię przez niezmierzoną Twą dobroć, niech moje imię będzie zapisane w To-
bie, gdyż pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać, jako Twój wierny sługa. Amen  



Nabożeństwo lipcowe ku czci Najświętszej Krwi Chrystusa  
1 lipca wspomnienie - Najświętszej Krwi Chrystusa 

 

           Zgodnie z tradycją lipiec poświęcony jest ku czci Najświętszej Krwi Chrystusa. Na 1 lipca papież Pius IX w 
dekrecie Redempti sumus z 1849 wyznaczył Święto Najdroższej Krwi Chrystusa (zniesione podczas 
reformy liturgicznej w 1969).  
 

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa: 
1. Ci, którzy swoją pracą codzienną, ofiary i modlitwy, wraz z Moją Najdroższą KRWIĄ i Moimi Ranami, ofiarują Ojcu Niebie-
skiemu w duchu pokuty i pojednania, mogą być pewni tego, że ich modlitwy i ofiary są zapisane w Moim Sercu, a od Ojca Niebie-
skiego oczekuje ich niespodziewanie wielka łaska, gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach wielkie upodobanie, toteż wysłucha 
ich modlitwy. 
2. Ci, którzy dla nawrócenia grzeszników, ofiarują w łączności z Moją KRWIĄ i Ranami, swoje cierpienia, ofiary i modlitwy, będą 
odczuwać w wieczności podwójną szczęśliwość, skąd mogą wiele uprosić dla nawrócenia grzeszników. 
3. Ci, którzy przed każdą Komunią Św. ze skruchą za własne grzechy, oraz świadome i nieświadome przewinienia, ofiarują Moją 
Najdroższą KREW i Moje Rany Bogu Ojcu, mogą być pewni, że nigdy nie przyjmą Komunii Św. niegodnie i przez to dostąpią 
chwalebnego Zmartwychwstania. 

4. Ci, którzy po spowiedzi albo przedtem, ofiarują Moją Najdroższą KREW i Moje Rany, jako Pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę 
odmówią Koronkę do Ran, dusze tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie i dlatego mogą oni po każdej takiej spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego 
wielkiego grzesznika. 
5. Ci, którzy ofiarują codziennie Najdroższą KREW za tych, którzy tego dnia skonają, gdy w imieniu umierających wyrażą żal, jak też ofiarują Najdroższą 
KREW za grzechy tych, mogą być pewni, że otworzą Niebo dla wielu konających, a sobie mogą wyprosić dobrą śmierć. 
6. Ci, którzy z głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją Najdroższą KREW i Moje Rany i to właściwie wykorzystują, kiedy ofiarowują to częściej w 
czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy, osiągną już na tym świecie słodki, błogi przedsmak Nieba i w sercach swoich odczują głęboki pokój. 
7. Ci, którzy ofiarują - wyłącznie Mojej Osobie, jako Bogu - za całą ludzkość, Moją Najdroższą KREW i Moje Rany, a szczególnie te od cierniem ukoronowania, 
jako, pokutę i przebłaganie za grzechy świata, mogą odnowić pojednanie z Bogiem, złagodzić wiele ciężkich kar, uprosić wiele łask, a dla siebie samych zdobę-
dą nieskończoną zasługę na Niebo. 
8. Ci, którzy w ciężkiej chorobie ofiarują za siebie w połączeniu z ich cierpieniami. Moją Najdroższą KREW i Moje Rany, prosząc Mnie przez Moją Najdroższą 
KREW o pomoc i zdrowie, będą zaraz wysłuchani, ich boleści złagodnieją i natychmiast przyjdzie poprawa. Jeśli są nieuleczalnie chorzy, niech jakiś czas wy-
trwają a nadejdzie jeszcze dla nich pomoc. 
9. Gdy ktoś w wielkim utrapieniu duszy odmówi Litanię do Najdroższej KRWI i ofiaruje tę KREW i Rany za siebie i bliźnich, odczuje natychmiast głęboki spo-
kój, pomoc, niebiańską pociechę i przez to zostanie w jego cierpieniu wzmocniony albo wybawiony. 
10. Ci, którzy zachęcają swoich bliskich do uczczenia Najdroższej KRWI, oraz Jej ofiarowywania i cenią Ją ponad inne skarby i bogactwa, oraz modlą się czę-
ściej do Mojej bezcennej KRWI z głęboką wiarą i ufnością, otrzymają zaszczytne miejsce przy Moim tronie i otrzymają wielką łaskę dla swoich bliskich. 

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa  
 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.  
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. 
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.  
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krw ią sw oją.  
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. 
 

Módlmy się: W szechm ogący, w ieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna sw ego ustanow iłeś Odkupicielem  św iata i Krw ią Jego 
dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy 
wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa 
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w 
Twojej Krwi siebie samego. 
Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. 
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. 
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowa-
dzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. 
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. 
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. 
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. 
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to 
wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. 
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. 
Amen. 
 

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Chrystusa 
W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej o Miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam do Twoich nóg i dziękuję Ci za wiele dowodów 
Łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy 
zepsucia.  
W obecności mojej ukochanej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich Świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego poświęcam się, o Naju-
kochańszy Jezu, z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twej Najdroższej Krwi, przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i 
piekła.  
Ja......., przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej Łaski z całych mych sil i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej 
Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia, tak, aby Twa krew, tak bardzo godna adoracji, od wszystkich była uczczona i uwielbiona. W ten 
sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za te liczne profanacje i znieważania, 
które ludzie Twojej Najdroższej cenie naszego Zbawienia zadają.  
O! Gdyby można było moje własne grzechy i wszystkie zniewagi, którymi Ciebie, o Najdroższa Krwi, kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić! 
Patrz, o Najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy Święci, 
Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości a wszystkim bluźnier-
com zechciej wszystko przebaczyć.  
Pokrop, o Boski Zbawicielu, Twoją Najdroższą Krwią mnie jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawienia od zaraz 
całym sercem miłowali i cenę naszego odkupienia po wszystkie czasy jak najgodniej czcić mogli. 

Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
†Znak krzyża: W  im ię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Am en.  
†Wierzę w Boga: W ierzę w Boga, Ojca W szechm ogącego,  
†1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w  niebie,  
†1x Zdrowaś Maryjo: Zdrow aś Maryjo, †1x Na dużych paciorkach: O Jezu, okryj Tw oją Przenajświętszą Krw ią cały św iat! Ob-
myj wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego. 
†10x Na małych paciorkach: O m ój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Tw ej Najdroższej Krw i.  
† Na zakończenie: O Najdroższa Krw i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, bądź naszym  ratunkiem  w  naszych grzechach i nędzy, 
a także obroną w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Niech święte krople Twojej Krwi przyniosą nam zbawienie i żywot wieczny. Amen. 
†Znak krzyża: W  im ię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Am en  



Nabożeństwo sierpniowe oraz każdego 7 dnia miesiąca - ku czci Boga Ojca 
7 sierpnia oraz każdego 7 dnia miesiąca święto - Boga Ojca  

              Nowenna do Boga Ojca, przyniesie wiele Łask, wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej No-
wenny jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo 
jasno błyszczał w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci swą siłę, wo-
bec miłości waszej, przejawianej w czci samego Boga Ojca. 
 
Obietnice 
*Wzywajcie mnie imieniem Ojca, z ufnością i miłością, a wszystko otrzymacie od tego Ojca, doznając równo-
cześnie miłości i miłosierdzia. 
*Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca – choćby tylko jeden raz – nie zginą, ale pewni będą życia 
wiecznego razem z wybranym 
*Nowenna do Boga Ojca, przyniesie wiele Łask, wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej Nowenny 
jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo jasno 
błyszczał w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci swą siłę, wobec 
miłości waszej, przejawianej w czci samego Boga Ojca. 
 

Modlitwa  
Boże, Ojcze Wszechmogący!  Szczerym  sercem  dziękujem y Ci, za w szelkie dobra naturalne i 
nadprzyrodzone, wyproszone przed tym świętym Wizerunkiem. Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry i łaska-
wy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twymi dziećmi, tym dobrem, które jest pragnieniem naszego serca.  
Prosimy Cię, ale Twoja niech stanie się wola, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre.  
Tobie chwała na wieki. Amen.  

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Boga Ojca 
 
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 
Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjm uwielbienie nasze. 
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości, przyjm uwielbienie nasze 
Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami. 
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami 
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami 
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj … 
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus – Ciebie błagamy, zmiłuj … 
Boże, Ojcze, usłysz nas, 
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, 
Od pychy umysłu, zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca, zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa, zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego, zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją, zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie, zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności, zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
Umysł otwarty na prawdę Twoją, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Wytrwanie do końca przy Tobie, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Gorliwość o zbawienie innych dusz, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Pokorę prawdziwej mądrości, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Umiłowanie czystości, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa, racz nam dać, Boże, Ojcze. 
 

Boże, Ojcze, usłysz nas, 
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, 
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami. 
 

Módlmy się: W szechm ogący i Miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz Sw ą w ładzę nad żyw ym i i um arłym i i pra-
gniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w 
Twoje Ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia Twojej Woli na drodze zbawienia przez Miłość Twego Syna, na-
szego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej Córki Błogosławionej Dziewicy Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich 

Akt Miłości, który Bóg Sobie życzy 
(mów mi ciągle, że Mnie kochasz) Ojciec niebieski powiedział: 
 , „Kto Mi te akty ofiaruje, kto w dodatku czyni wszystko, by Mi je rozpowszechniać, będzie w szczególny sposób dzieckiem, a Ja mu będę kocha-
jącym Ojcem. Jakże tęsknie za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch święty jest mało czczony, ale Mnie się czci jeszcze 
mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcie Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.” 
Akty Miłości ku Czci Boga Ojca 
(można je odmawia na różańcu, dziesiątkami na małych paciorkach) 

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj.. 
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzialnie, ratuj.. 
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze! 
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze! 
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i święci, ratuj.. 
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochał Cię na ziemi św. Józef i jak Cie teraz kocha w Niebie, 
ratuj dusze! 
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię kocha teraz w Niebie, 
ratuj dusze! 
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch święty, ratuj dusze! 

Módlmy się: Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratow ania tych w szystkich dusz, które są w  niebezpieczeństw ie 
wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn ostatkiem sił Swej Miłości wylał i pragnie Ci Je ofiarować tak często, 
jak Twoja wszechmoc zliczyć może. Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. 
Ze Swoim Ukochanym dziecięciem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen. 

Modlitwa zawierzenia 
Boże Ojcze, staję przed Tobą i chcę zawierzyć Ci całe moje życie. Wszystko, czym jestem i co posiadam składam u Twoich stóp. Daj mi wiarę w to, 
że prowadzisz mnie Ojcze i jesteś ze mną w każdej sytuacji mojego życia. 
Błogosław mi Ojcze, chroń mnie, osłaniaj. Wtulam się w Twoje Ojcowskie ramiona pełne miłości i łaski. Ojcze, pragnę Cię kochać i służyć Ci 
wiernie całym sercem, umysłem i wolą, ożywiony prowadzony przez Ducha Świętego w Synu Twoim Jezusie Chrystusie. Chwała Ojcu i Synowi, i 
Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 



Nabożeństwo wrześniowe– ku czci św. Michała Archanioła 
29 września wspomnienie - św. Michała Archanioła  

W tak zwanej „starej liturgii”, przed Soborem Watykańskim II, kapłan spraw ujący Euchary-
stię wraz z wiernymi, po zakończeniu celebracji odmawiał modlitwę do Matki Bożej i św. Michała Archa-
nioła.  
 
Za pontyfikatu papieża Leona XIII (1878-1903) masoneria nasiliła swoją działalność i mocno przystąpiła 
do ataku na Kościół katolicki. Dlatego Leon XIII wydał encyklikę Humanum genus, 20 kwietnia 1884 r., 
w której ukazał główne założenia masonerii, jej strukturę, metody działania, zagrożenia, jakie stwarza, i 
sposoby jej przeciwdziałania. 
 
Dwa lata później Papież Leon XIII napisał specjalną modlitwę (inwokację) do św. Michała Archanioła 
pod wpływem przerażającego widzenia demonów, które gromadziły się nad Wiecznym Miastem, aby je 
osaczyć. Nie znamy jednak dokładnie szczegółów tego widzenia. Jest pewne, że Papież napisał tę modli-
twę, i 29 lipca 1886 r., polecił Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do wszystkich Ordynariu-
szy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc, po każdej tzw. Mszy św. cichej, tzn. nie-
śpiewanej. Inwokację do św. Michała Archanioła poprzedzały modlitwy do Matki Bożej (por. Decreta 
Liturgica, 1886, f. 44A, Archiwum Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Ex Archiwum Kongregacji 
Obrzędów). 
 
Modlitwa egzorcyzm Leona XIII 
 Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastę-
pów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do 
piekła. Amen. 

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do św. Michała Archanioła 
 
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami! 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami! 
Święty Michale Książę przesławny, módl się za nami! 
Święty Michale dzielny w walce, módl się za nami! 
Święty Michale pogromco szatana, módl się za nami! 
Święty Michale postrachu złych duchów, módl się za nami! 
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego, módl się za nami! 
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami! 
Święty Michale radości Aniołów, módl się za nami! 
Święty Michale zaszczycie nieba, módl się za nami! 
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, módl się za nami! 
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami! 
Święty Michale posłanniku Boga, módl się za nami! 
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami! 
Święty Michale nasza tarczo w pokusach, módl się za nami! 
Święty Michale warownio ludu Bożego, módl się za nami! 
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła, módl się za nami! 
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów, módl się za nami! 
Święty Michale chorąży zbawienia, módl się za nami! 
Święty Michale aniele pokoju, módl się za nami! 
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości, módl się za nami! 
Święty Michale zwierzchniku w niebie, módl się za nami! 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! 
 

P. Módl się za nami, św ięty Michale Archaniele,  
W. Abyśm y się stali godnym i obietnic Chrystusow ych.  
 

Módlmy się. W szechm ogący w ieczny Boże, który św . Michała Archanioła ustanow iłeś obrońcą Kościoła i zw ierzchnikiem  ra-
ju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana nasze-
go. Amen. 
 

Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi 
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając 
Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego 
anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego 
szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził 
Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę 

Modlitwy do Św. Michała Archanioła w różnych intencjach  
Modlitwa o Uzdrowienie i Uwolnienie z nałogów za Wstawiennictwem Św. Michała Archanioła z Modlitwą Wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem 
 

O poranku 
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, 
abym dzisiaj za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością 
Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

O pokorę 
Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za 
mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen. 
 

W walce ze złymi duchami 
Święty Michale Archaniele, który podjąłeś walkę ze smokiem, ze złym duchem, i zwyciężyłeś! Prosimy Cię, abyś zawsze wstawiał się do Boga za każdym człowie-
kiem atakowanym przez złego ducha. Naucz nas, święty Michale Archaniele, zwyciężać orężem wiary i miłości. Strzeż naszych dusz i pomóż nam pokonywać 
wszelkie ataki szatana – naszego odwiecznego wroga. Pomagaj nam zjednoczyć się z Bogiem, który jest naszą mocą. Amen. W imię Boga w Trójcy Jedynego, w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i 
naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen. 
Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów! Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś 
szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. 
 

O obronę kościoła 
Patronie Kościoła powszechnego i szczególny opiekunie Stolicy Apostolskiej, święty Michale Archaniele, błagam Cię z żywą wiarą i ufnością w Twe orędownictwo, 
racz bronić i strzec świętej Oblubienicy Chrystusa. Okaż się wielkim stróżem Kościoła w tych czasach, kiedy jest on atakowany przez nieprzyjaciół. Otocz przemoż-
ną opieką osobę Namiestnika Chrystusowego; w sercach wiernych chrześcijan wzbudź cześć dla zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi. Niech będą posłuszni Jego 
głosowi i darzą miłością Ojca wszystkich dzieci Bożych. Książę Kościoła i odwieczny stróżu ludu Bożego, racz powiększyć liczbę wiernych, powołać na usługi gorli-
wych apostołów i wielkodusznych obrońców sprawy Bożej. Nie pozwól, aby triumfowała nieprawość. Broń Stolicy Piotrowej, śpiesz jej z pomocą w każdej potrze-
bie, zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych z ośrodkiem jedności katolickiego świata. Amen. 
  

O dobrą śmierć 
Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła pielgrzymującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece. Broń mo-
jej duszy przed złym duchem i wszelkimi jego pokusami. Przyjmij mnie w godzinę śmierci do wiekuistej chwały, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. 



Nabożeństwo październikowe – ku czci Najświętsza Maryja Panna Różańcowa 
                7 października wspomnienie - Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

      Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Różaniec, bowiem w obecnej formie 
ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanusowi a la Roche (van den Clip), który 
żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na 
dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w 
Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Maryja. 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, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.  
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; od-
ciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.  
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.  
6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie 
będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią 
niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.  
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.  

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Matki Bożej Różańcowej 
 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 

Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami. 
Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące, módl się za nami. 
Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela, módl się za nami. 
Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim, módl się za nami. 
Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego, módl się za nami. 
Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym, módl się za nami. 
Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów, módl się za nami. 
Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające, módl się za nami. 
Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony, módl się za nami. 
Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achaza, w pozdrowieniach anielskich na zad się cofający, módl się za nami. 
Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący,  
                                                                               a w piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami, módl się za nami. 
Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony, módl się za nami. 
Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca, módl się za nami. 
Św. Maryjo, Różańcem świętym, jako tarcza, wiernych sług swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca, módl.. 
Św. Maryjo, Panno najczystsza, módl się za nami. 
Św. Maryjo, Matko i Pani nasza, módl się za nami. 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! 

 

W. Módl się za nami św ięta Boża Rodzicielko,  
O. Abyśm y się stali godnym i obietnic Chrystusow ych  
 

Modlitwa: Boże, którego Opatrzność nie m yli się w  sw oim  rozporządzeniu, pokornie Cię prosim y, abyś w szystkie szkodliw e 
rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  

 

Różaniec - odm aw iam y w  następujący sposób : 
 

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

†Wierzę w Boga: W ierzę w  Boga, Ojca W szechm ogącego, Stworzyciela nieba i ziem i. I w  Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedyne-

go, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. 
Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, 
żywot wieczny. Amen. 

†1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w  niebie, św ięć się im ię Tw oje; przyjdź królestw o Tw oje; bądź w ola Tw oja, jako w  nie-

bie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;  
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 

†3x Zdrowaś Maryjo: Zdrow aś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty m iędzy niew iastam i i błogosław iony ow oc 

żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.  
(Ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości) 
 

†Następnie zapowiada się: daną część i tajem nicę, jako tem at do rozw ażania na tle pow tarzanych m odlitw  ustnych:  

†1x Na dużych paciorkach: Ojcze nasz, któryś jest w  niebie, święć się imię Tw oje; przyjdź królestw o Tw oje; bądź w ola Twoja, 

jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com;  
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 

†10x Na małych paciorkach: Zdrow aś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław ionaś Ty m iędzy niewiastam i i błogosławio-

ny owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

†Chwała Ojcu: Chw ała Ojcu i Synow i, i Duchowi Świętem u. Jak była na początku, teraz i zaw sze, i na w ieki w ieków . Am en.  

†O mój Jezu: O m ój Jezu, przebacz nam  nasze gr zechy, zachow aj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do 

nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 

†O Maryjo, bez grzechu pierw orodnego poczęta , m ódl się za nam i, którzy się do Ciebie uciekam y i za w szystkim i, którzy się 

do  Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.  

  
Tajemnice radosne 
(poniedziałek, sobota):   

Tajemnice światła 
(czwartek): 

† Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
† Nawiedzenie świętej Elżbiety 
† Narodzenie Pana Jezusa 
† Ofiarowanie Jezusa w Świątyni 
† Odnalezienie Jezusa w Świątyni 

† Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
† Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej 
† Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
† Przemienienie Pańskie na górze Tabor 
† Ustanowienie Eucharystii 

  
  

Tajemnice bolesne 
(wtorek, piątek):   

Tajemnice chwalebne 
(środa, niedziela) 

† Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 
† Biczowanie Jezusa 
† Cierniem ukoronowanie Jezusa 
† Dźwiganie krzyża na Kalwarię 
† Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa 

† Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
† Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
† Zesłanie Ducha Świętego 
† Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
† Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi 



Nabożeństwo listopadowe – ku czci Wszystkich Świętych 
1 listopada wspomnienie - Wszystkich Świętych 

Dzień Wszystkich Świętych m a sw oje źródło w  kulcie męczenników. Dawniej, 
w rocznice ich śmierci gromadzono się nad grobami, aby upamiętnić śmierć poniesioną 
za wiarę. Kult ten stał się powszechny w VII wieku, w Rzymie papież Bonifacy IV poświecił 
świątynię rzymską i uczynił ją kościołem ku czci Maryi oraz Męczenników. W VIII w. Papież 
Grzegorz III w  kościele św . Piotra otw orzył natom iast kaplicę W szystkich Św ię-
tych. 
 
W 935 r. papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych i wyznaczył 
jego datę na 1 listopada. Jak w idać, uroczystość, którą obchodzim y do  dzisiejszego 
dnia ma tysiącletnią tradycję. Odwiedzanie grobów i wspominanie zmarłych stało się zwycza-
jem przekazywanym z pokolenia na pokolenie, dla chrześcijan jest to jednak nie tylko trady-
cja, ale część religii. Polacy w szczególny sposób obchodzą Dzień Wszystkich Świętych - miesz-
kańcy wsi i miast tłumnie gromadzą się na cmentarzach i uczestniczą w mszach świętych 
za zmarłych. 

 
Dzień Wszystkich Świętych: w inna być jednym  z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W  ciągu roku niem al każdego 
dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do święto-
ści w zupełnym ukryciu. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – “Świętem Zmarłych”, ale przypomi-
na wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. 
 
Dzień Zaduszny: 2 listopada w  Kościele obchodzim y W spom nienie W szystkich W iernych Zm arłych. W  Polsce nazyw ane 
Dniem Zadusznym lub "Zaduszkami". Wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny (Francja) - św. Odilon. W 998 r. zarządził modli-
twy za dusze wszystkich zmarłych, które miały odbywać się w dniu 2 listopada. Zwyczaj ten szybko rozpowszechnił się po krajach Europy. Tego 
dnia wspominamy zmarłych, którzy pokutują w czyśćcu. Odwiedzając groby naszych bliskich, postarajmy się pamiętać, że kwiaty i znicze to tyl-
ko dodatek. Najważniejsze w tych dniach są skupienie oraz modlitwa. To także czas na chwilę refleksji na temat życia, wiary i dążenia do święto-
ści. 

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



  Litania do Wszystkich Świętych 

Kyrie, elejson, Kyrie, elejson, 
Chryste, elejson, Chryste, elejson.. 
Wezwania do świętych 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. 
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami 
Wszyscy Święci Aniołowie, módlcie się za nami 
Patriarchowie i Prorocy 
Święty Abrahamie, módl się za nami 
Święty Mojżeszu, módl się za nami 
Święty Eliaszu, módl się za nami 
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami 
Święty Józefie, módl się za nami 
Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami 
Apostołowie i Uczniowie 
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami 
Święty Andrzeju, módl się za nami 
Święci Janie i Jakubie, módlcie się za nami 
Święty Tomaszu, módl się za nami 
Święty Mateuszu, módl się za nami 
Wszyscy Święci Apostołowie, módlcie się za nami 
Święty Łukaszu, módl się za nami 
Święty Marku, módl się za nami 
Święty Barnabo, módl się za nami 
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami 
Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami 
Męczennicy 
Święty Szczepanie, módl się za nami. 
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. 
Święty Polikarpie, módl się za nami. 
Święty Justynie, módl się za nami. 
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. 
Święty Cyprianie, módl się za nami. 
Święty Bonifacy, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, módl się za nami. 
Święty Stanisławie, módl się za nami. 
Święty Tomaszu Becket, módl się za nami. 
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami 
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami. 
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módl się za nami. 
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami. 
Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami. 
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami 
Święta Agnieszko, módl się za nami. 
Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie 
Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie 
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie 
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie 

 

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie 
Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie 
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie 
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw nas, Panie 
Święta Mario Goretti, módl się za nami. 
Wszyscy Święci Męczennicy, módlcie się za nami 
Biskupi i Doktorzy Kościoła 
Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami 
Święty Ambroży, módl się za nami. 
Święty Hieronimie, módl się za nami. 
Święty Augustynie, módl się za nami. 
Święty Atanazy, módl się za nami. 
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami. 
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. 
Święty Marcinie, módl się za nami. 
Święty Patryku, módl się za nami. 
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami 
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. 
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. 
Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami. 
Kapłani i Zakonnicy 
Święty Antoni, módl się za nami. 
Święty Benedykcie, módl się za nami. 
Święty Bernardzie, módl się za nami. 
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami 
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. 
Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami. 
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. 
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. 
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami. 
Święty Janie Bosko, módl się za nami. 
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. 
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. 
Święta Różo z Limy, módl się za nami. 
Świeccy 
Święty Ludwiku, módl się za nami. 
Święty Kazimierzu, módl się za nami. 
Święta Moniko, módl się za nami. 
Święta Jadwigo, módl się za nami. 
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami. 
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami 
Wezwania do Chrystusa 
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie 
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie 
Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie 
Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie 
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie 
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie 

Błagania w różnych potrzebach 
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie  
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie 
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie 
 

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie 
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie 
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie 
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie 
Zakończenie 
Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas  

Koronka do Wszystkich Świętych  
Pochodzi z 1873 roku, ze trzech dziesiątków złożona na pamiątkę 33 lat Chrystusowych. 
 

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

†1x Na dużych: Jezu korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nade mną przez cierniową koronę Twoją. 

†10x Na małych: Wszyscy Święci przyczyńcie się za mną do Boga. 

†Chwała Ojcu: Chw ała Ojcu i Synow i, i Duchowi Świętem u. Jak była na początku, teraz i zaw sze, i na w ieki w ieków . Am en.  

†Wierzę w Boga: W ierzę w  Boga, Ojca W szechm ogącego, Stworzyciela nieba i ziem i. I w  Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedy-

nego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrze-
bion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie 
sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwych-
wstanie, żywot wieczny. Amen. 

† Ze trzech dziesiątków złożona na pamiątkę 33 lat Chrystusowych. 

†Na końcu: W szyscy Św ięci przyczyńcie się za m ną do Boga – (Żeby się wyraziło 33 lat Pana Chrystusowych) 



Nabożeństwo grudniowe – do Dzieciątka Jezus 
25 grudnia wspomnienie - Dzieciątka Jezus 

Kult Dzieciątka Jezus - Pierwszymi czcicielami Dzieciątka Jezus byli Trzej Mędrcy ze Wschodu, którzy 
przybyli do groty betlejemskiej i złożyli hołd Nowonarodzonemu, a także pasterze, którzy przybiegli do 
żłóbka. Hołd Dzieciątku złożyli w dniu Jego Ofiarowania w świątyni jerozolimskiej starzec Symeon i Anna. 
Teologiczne pogłębienie czci Dzieciątka Jezus zawdzięczamy Ojcom Kościoła (święci Ireneusz, Ambroży, 
Augustyn i in.), których teksty włączano stopniowo do liturgii Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego 
czy Ofiarowania Pańskiego. Rozwijała się też twórczość poetycka oparta na tekstach ewangelicznych i apo-
kryficznych. W średniowieczu kult kształtował się pod wpływem wzmożonego ruchu pielgrzymkowego do 
Betlejem i Jerozolimy oraz w szczególnym podkreślaniu człowieczeństwa Chrystusa. Adorowano Dzieciąt-
ko i starano się naśladować Jego cnoty, takie jak dobroć, miłość i pokora. Do rozwoju kultu przyczyniały 
się zakony, zwłaszcza franciszkanie i karmelici. 
 

Obietnice 
Dziecię Jezus uklękło w powietrzu, złożyło rączki do modlitwy i razem ze mną odmawiało Koronkę. Na 
słowa: „ Naucz kochać Boga”, wskazywało paluszkiem do góry i wówczas widziałam, jak otwierało się Nie-
bo, a liczni Święci modlili się klęcząc. Na słowa te wszyscy kłaniali się do samej ziemi w stronę ognistego 
Tronu, gdzie blask był wielki i piękny. Gdy skończyłam Koronkę, Dziecię Jezus tak powiedziało: „ O cokol-
wiek będziesz prosiła, dam ci, otrzymasz. Ta koroneczka jest Moją Miłością. Niebo całe ją odmawia. To 
sobie zapamiętaj, nie odkładaj jej na potem, nie odmawiaj z niechęcią. Odmawiaj w rannych godzinach z 
sercem pełnym miłości. Ja tak chcę. Amen”. 

 
Obietnica Matki Boskiej: „Ktokolwiek będzie tą Koronkę odmawiał, w jakiej bądź sprawie, będzie szybko pomyślnie wysłuchany. Dzieciątko 
Jezus działa bezzwłocznie. Ojciec Niebieski niczego nie odmawia Dzieciątku Bożemu”. 

Sakramentalia: to św ięte znaki, które na podobieństw o sakram entów  w skazują przede w szystkim  na duchow e dobra 

osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okolicz-

ności życia.”  Sakramentalia podzielić można na trzy grupy: egzorcyzmy, poświęcenia i rzeczy poświęcone. Sakramentalia – przeżywanie 

Ukryte skarby kościoła    

Błogosławieństwa : błogosławić, błogosławieństwo, błogosławiony wyrażają więź pomiędzy Bogiem a Jego wybranym ludem. Pod 

pojęciem błogosławieństwa Biblia rozumie „zwrócenie zbawczej dobroci Boga w kierunku ludzi, czy to przez samego Boga, czy też przez 

ludzi obdarowanych Bożą mocą” , Łaska jest Bożym błogosławieństwem. Proś Boga o Jego błogosławieństwo. 

Odpust zupełny: to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 

pokuty.  Odpust zupełny możesz zyskiwać codziennie po spełnieniu pięć warunków. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar 

czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy to częściow e darowanie człow iekow i przez Boga kar  doczesnych  



Litania do Dzieciątka Jezu 
 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. 
Dzieciątko Jezus, 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. 
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę,  
                                   prostych pastuszków za swych wielbicieli, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości, zmiłuj się nad nami. 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko. 
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Od złości światowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Od pożądliwości ciała, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Od pychy żywota, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez chwalebne objawienie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez niewinność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez prostotę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez łagodność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez pokorę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus!. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!. 
 

P: Będę się radow ał w  Panu.  
W: Będę się w eselił w  Bogu, Jezusie m oim .  

Módlmy się: Panie Jezu, który z m iłości ku nam  przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w  żłóbku, uw iel-
biamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca 
ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić.  Amen. 
 
O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś 
przedstawiam (…), gdyż wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić. Oczekuję z ufnością otrzymania Twej świętej łaski, kocham Cię z 
całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał. 
Postanawiam, przeto nigdy już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać! Pragnę odtąd wier-
nie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego jak siebie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam cię jesz-
cze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.  Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym mógł Ciebie chwalić wraz 
z Aniołami całego niebieskiego dworu. Amen. 
 

Tekst na podstawie modlitwy objawionej przez Matkę Bożą w 1638 roku 

Koronka do Dzieciątka Jezus 
 

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

†1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w  niebie, św ięć się im ię Tw oje; przyjdź królestw o Tw oje; bądź w ola Tw oja, jako w  nie-

bie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;  
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 

†1x Zdrowaś Maryjo: Zdrow aś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty m iędzy niew iastam i i błogosław iony ow oc 

żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

†Chwała Ojcu: Chw ała Ojcu i Synow i, i Duchowi Świętem u. Jak była na początku, teraz i zaw sze, i na w ieki w ieków . Am en.  

†10x Na małych: Boskie Serce Jezuska, narodzone z Najśw iętszej Dziewicy, Maryi Panny, w  stajence betlejem skiej, pobłogo-

sław całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz nas kochać Boga. 

†Na dużych paciorkach i na zakończenie:  

†1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w  niebie, św ięć się im ię Tw oje; przyjdź królestw o Tw oje; bądź w ola Tw oja, jako w  nie-

bie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;  
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 

†1x Zdrowaś Maryjo: Zdrow aś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty m iędzy niew iastam i i błogosław iony ow oc 

żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

†Chwała Ojcu: Chw ała Ojcu i Synow i, i Duchowi Świętem u. Jak była na początku, teraz i zaw sze, i na w ieki w ieków . Am en.  

†Znak krzyża: W  im ię Ojca i Syna i Ducha Św iętego. Am en.  



Nabożeństwo w 1 niedzielę po zesłaniu Ducha Św. - ku czci Trójcy Świętej 
4 czerwca święto - Trójcy Świętej 

            O potrzebie Nabożeństwa do Trójcy Świętej  Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

jest jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich, w Kościele katolickim przypada na nie-

dzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Jego początki datuje się na przełom IV i V wieku. Ówcześni 

przywódcy Kościoła postanowili poświęcić więcej uwagi na głoszenie prawdy o Trójcy Świętej i w 

ten sposób walczyć z herezjami oraz błędną nauką arian, którzy podważali istnienie bóstwa Jezu-

sa i Ducha Świętego. Powstały specjalne modlitwy, jak choćby prefacja autorstwa papieża Leona 

Wielkiego. Rzym nie widział jednak potrzeby, by uchwalić osobne święto. Oficjalne Uroczystość 

Trójcy Przenajświętszej w całym Kościele wprowadził dopiero w 1334 roku papież Jan XXII. Ko-

lorem obowiązującym w liturgii jest biały. W Polsce w dniu upamiętniającym Trójcę Świętą koń-

czy się także czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.  

           Matka Boża: Jedynie ten, kto jest Bożym  Niewolnikiem  Miłości nie m usi się m artwić, bo Trójca Św ięta i Ja za takiego 
Bożego Niewolnika podejmujemy decyzję. Kto może i zdoła, niech podejmie osobisty wysiłek modlitewny, postny, ekspiacyjny, aby pomóc Trójcy 
Świętej i Mnie w zbawieniu dusz, którym grozi wieczna pokuta, wieczny pobyt w jeziorze ognia i siarki, w piekle. Kto z was nie odtrąci Ręki Trójcy 
Świętej i Maryi, ten zyska krocie Bożych Łask, które Bóg chce wam ofiarować. Pozwólcie Mi w pełni działać w was, ale i poprzez was do woli, 
otwórzcie swoje serca na Boże w was, ale i poprzez was działanie. 

           Obietnica: W ystarczy, że Niew olnik raz jeden w ypow ie sw ój Akt oddania w  tę Niewolę, My Trójca Św ięta to zapam ię-
tujemy. Człowiek, Niewolnik Trójcy Świętej przez Niepokalaną jest bardzo cenny w Oczach Bożych. Nagroda i wszystko, co jest przeznaczone 
dla jego duszy, otrzyma w pełni dopiero w wieczności. Obiecuję każdej osobie, każdej duszy, która odda się takim aktem, że nigdy nie będzie na 
wieki potępiona w piekle. O ile będzie czynić wszystko, co w swojej mocy, by skrupulatnie realizować Wolę Bożą, obiecuję, że w Niebie osiągnie 
bardzo wysoki stopień chwały wraz z największymi świętymi. Nikt z bliższej i dalszej rodziny niewolnika nigdy nie będzie potępiony, ze względu 
na niewolnika. Osoby, które polecą się niewolnikowi, by się za nie modlił, są od tej pory, od tej chwili podłączone do oceanu Łaski Bożej. Obiet-
nica Boża chroni przed wiecznym potępieniem, nie chroni przed czyśćcem. 

  Polacy, wiele się módlcie, składajcie swoje ofiary do Bożego Skarbca. Potrzeba wiele wysiłku, aby obudzić z demonicznego 
letargu serca kapłanów i biskupów. Oni nie bardzo sobie zdają sprawę z działania demonów, bo są pod znacznym wpływem 

demonicznego znieczulenia i hipnozy. Oni sami trwają w  wielkiej pysze i zadufaniu. 



Skarby Kościoła w zasięgu ręki - wykaz odpustów zupełnych 
 

Odpust Zupełny – dzieła 
 

Dzieła obdarzone odpustem zupełnym 
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu trw ająca przynajm niej pół godziny.  
2. Pobożne przyjęcie Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i  Światu (możesz go wysłuchać choćby tyl-
ko przez radio). 
3. Nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych 
– choćby tylko w myśli za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące); 
– w pozostałe dni roku – odpust cząstkowy. 
4. Pobożny udział w  obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża. 
5. Udział w ćwiczeniach duchowych trw ających przynajm niej przez  trzy dni. 
6. Publiczne odmówienie Aktu W ynagrodzenia w  uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. 
7. Publiczne odmówienie Aktu pośw ięcenia rodzaju ludzkiego Chrystusow i K rólow i w  uroczystość Chrystusa Kró-
la. 
8. W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, każdy kto pobożnie używ a przedm iotu religijnego (krzyża, ró-
żańca, szkaplerzna, medalika) poświęconego przez Papieża lub Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie Wiary. 
9. Wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i  udział w uroczystym ich zakończeniu. 
10. Przystąpienie po raz pierwszy do Komunii św. lub udział w  takiej pobożnej ceremonii. 
11. Odprawienie pierwszej Mszy św. lub pobożne uczestnictwo w niej. 
12. Odmówienie różańca w  kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (należy odmówić przynajmniej jedną część, jednak-
że pięć dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic, w publicznym odmawianiu 
tajemnice winne być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu prywatnym wystarczy, że wierny 
łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic). 
13. Odnowienie przez kapłana w 25-, 50-, 60-lecie święceń kapłańskich postanow ienia w iernego w ypełniania obo-
wiązków swojego powołania, uczestniczenie w Mszy św. jubileuszowej. 
14. Czytanie i rozważanie Pisma św. z  szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny. 
15. Nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. 
16. Odmówienie w sposób uroczysty hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” w Wielki Czwartek. 
17. Odmówienie w sposób uroczysty hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” w uroczystość Bożego Ciała. 
18. Publiczne odmówienie hymnu: „Ciebie Boże wielbimy” w ostatnim dniu roku. 
19. Publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego. 
20. Pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie irygowanymi, połączone z rozważaniem Męki i Śmierci 
Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego). 
21. Pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) i odm ów ienie „Ojcze nasz” i 
„Wierzę w Boga”. 
22. Pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji i odm ów ienie „Ojcze Nasz” i „Wierzę w Boga”. 
23. Pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” (odpust ten może być 
ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące). 
24. Pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w święta Założyciela i odm ów ienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. 
25. Udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji pasterskiej. 
26. Odnowienie przyrzeczeń chrztu św. 
– w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub 
– w rocznicę swego chrztu. 
27. Pobożne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odm ów ienie tam  „Ojcze nasz” i 
„Wierzę w Boga” w: 
– święto tytułu, 
– jakiekolwiek święto nakazane, 
– raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego. 
28. Udział w świętych czynnościach sprawowanych w kościołach stacyjnych w Rzymie w  określonych dniach roku zaznaczo-
nych w Mszale Rzymskim. 
29. Odmówienie modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” 
– po komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu i w  Wielki Piątek; 
– w pozostałe dni roku – odpust cząstkowy. 
30. Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem , krzyżem , szkaplerzem , m edalikiem ),  
– jeżeli są pobłogosławione przez Papieża, ewentualnie przez biskupa, jeśli w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę); 
– natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona – odpust cząstkowy. 
31. W momencie śmierci,o ile nie ma kapłana, który udzieliłby sakram entów  i błogosław ieństw a papieskiego, 
można odmówić jakąkolwiek modlitwę, o ile wierny miał za życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku 
wymieniony warunek zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego), dla uzyskania tego odpustu chwalebną 
rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. 
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