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33-dniowe rekolekcje przygotowujące do
Aktu ofiarowania się Panu Jezusowi

przez Niepokalane Serce Maryi
 

rozważania na podstawie tekstów
Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

 
schemat rekolekcji i treści dodatkowe wg

„Traktatu o doskonałym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny”

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort



S c h e m a t  r e k o l e k c j i

ROZPOCZĘCIE 5.11.2021

Okres pierwszy: 
12 dni (5.11 - 16.11) – Wyrzeczenie się świata 

Okres drugi: 
Pierwszy tydzień (17.11 - 23.12) – Poznanie samego siebie 
Drugi tydzień (24.11 - 30.11) – Poznanie błogosławionej Dziewicy 
Trzeci tydzień (1.12 - 7.12) – Poznanie Jezusa Chrystusa 

ZAKOŃCZENIE 8.12.2021

Aktem Ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję          
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, święto patronalne Ruchu Światło-Życie.



S c h e m a t  r e k o l e k c j i

Transmisja live na ogólnopolskim profilu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
www.facebook.com/Krucjata.Wyzwolenia.Czlowieka

Każdego dnia o g. 21.37 spotykać się będziemy na wspólnym rozważaniu
treści przewidzianych na dany dzień rekolekcji i na wspólnej modlitwie. 

Spotkanie zaczynać się będzie modlitwą do Ducha Świętego
autorstwa św. Jana Pawła II.

Następnie odczytany zostanie wybrany tekst ks. Franciszka
Blachnickiego do rozważenia.

Po rozważaniu nastąpi część modlitewna, na którą składa się: jedna
tajemnica różańca oraz modlitwa do Maryi autorstwa św. Jana
Pawła II.

Na każdy dzień przewidziany jest tzw. kwiatek dla Maryi, czyli
krótka myśl do osobistego rozważenia w ciągu dnia. 

Na każdy dzień przewidziane jest także zadanie, które ma nam
pomóc poznać Maryję i wzrastać w miłości do Niej.

http://www.facebook.com/Krucjata.Wyzwolenia.Czlowieka


R E K O L E K C J E



Wyrzeczenie się świata  

 1-12



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

ORĘDZIE FATIMSKIE A NASZE ZADANIA 

1. „Prawda nas wyzwoli" Musimy wyzwolić się wewnętrznie od zakłamanego
obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez
środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i
oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w
oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy
demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu, w świetle wiary i w
perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna.
Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie!

2. „Oddajcie się mojemu Niepokalanemu Sercu" Znając prawdę i wiedząc, z jaką
siłą musimy walczyć, oddajmy się Niepokalanej, aby uczestniczyć w Jej mocy i
zwycięstwie! W tym oddaniu się możemy przezwyciężyć lęk i znaleźć ufność.
Oddając się Niepokalanej, uczestniczymy w rzeczywistości odkupienia już
dokonanego przez Chrystusa. Stańmy się narzędziem Niepokalanej i Jej
rycerstwem, jak uczył nas św. Maksymilian Kolbe.

„List z Fatimy” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, punkt 1 i 2

D z i e ń  1

Komentarz:

Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki wzywa nas, abyśmy byli czujni i mieli odwagę
patrzeć prawdzie w oczy, aby w świetle wiary demaskować kłamstwo. W Liście z
Fatimy pisze, że możemy to zrobić dobrze tylko wtedy, gdy oddamy się
Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddanie Maryi pozwoli nam przezwyciężyć lęk i znaleźć
ufność a także stać się narzędziem Niepokalanej w walce ze złem. Dlatego nie
czekajmy, od wspólnej modlitwy Różańcowej rozpocznijmy 33- dniowe oddanie się
Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi.



I Tajemnica Radosna - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

- w intencji rozpoczynających się rekolekcji, o duchowe przygotowanie do oddania się
Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

„Bóg Ojciec udzielił Maryi swojej płodności w granicach przystępnych dla czystego
stworzenia, czyniąc Ją zdolną porodzić swego Syna oraz wszystkie członki Jego Ciała
Mistycznego”. 

„Traktat o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Rozdział I [17].

Modlitwa na zakończenie:

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

D z i e ń  1

„Istotą poświęcenia się Matce Bożej jest pełnienie wszystkich czynności z Maryją.
Oznacza to, że trzeba obrać sobie Najświętszą Dziewicę za doskonały wzór

wszystkiego co się czyni.”

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. Postaram się zrobić rachunek sumienia, przystąpić do
spowiedzi i komunii wynagradzającej za zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi w ramach
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

ORĘDZIE FATIMSKIE A NASZE ZADANIA 

3. „Módlcie się o nawrócenie grzeszników”

Módlmy się z odwagą wiary i miłości za wszystkich bez wyjątku! Za tyranów, za
zdrajców, za zbrodniarzy, za zaślepionych i zniewolonych przez żądzę władzy
albo przez lęk. Obejmijmy modlitwą o nawrócenie wszystkich tych ludzi, przez
których utrzymywany jest i niesiony system zniewalania narodów.
Przeciwstawiajmy tej potędze wiarę i ufność, wyzwalające moc Boga
Najwyższego, która musi zwyciężyć. Odmawiajmy w tej intencji codzienny
Różaniec, zwłaszcza wspólny, gdziekolwiek możemy się łączyć i gromadzić.

„List z Fatimy” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, punkt 3

D z i e ń  2

Komentarz:

„Maryja jest sama Drzewem Życia. Trzeba więc ku Niej stale kierować spojrzenie,
kontemplację duszy. Z im większą miłością spoglądać będziemy na Maryję, tym
bardziej oglądać będziemy Jezusa, tym bardziej oglądać Boga”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort



II Tajemnica Radosna - Nawiedzenie św. Elżbiety

- oddajmy Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi wszystkich ludzi, którzy żyją
z dala od Pana Boga, aby ich serca napełniły się Bożą miłością, o łaskę wiary
i nawrócenia.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

„Bóg Syn zstąpił do dziewiczego łona Maryi jako nowy Adam do swego ziemskiego
Raju, by w nim upodobać sobie i w ukryciu dokonywać cudów łaski. Bóg, stawszy się
człowiekiem, znalazł swobodę i wolność w tym, że zamknął się w Jej łonie… 
 O przedziwna i niepojęta zależności Boga”. 

„Traktat o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Rozdział I [18].

Modlitwa na zakończenie:

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen

D z i e ń  2

„Wszystko dla Jezusa przez Maryję.”

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tej intencji odmówię modlitwę „Anioł Pański”. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

ORĘDZIE FATIMSKIE A NASZE ZADANIA 

4. „Czyńcie pokutę" Nie możemy walczyć zwycięsko i być narzędziem
Niepokalanej, gdy sami jesteśmy zniewoleni przez grzech! Musimy odwrócić się
od grzechu, od wszelkich przejawów swojego egoizmu. W ten sposób
wyzwalając siebie, łączymy się coraz pełniej z Niepokalaną i stajemy się zdolni
do wyzwalania innych. Jako naród musimy wyzwalać się szczególnie z niewoli
alkoholizmu, zabijania poczętego życia i musimy pokutować za te grzechy, bo
one są przyczyną dopuszczenia przez Boga nieszczęść!

„List z Fatimy” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, punkt 4

D z i e ń  3

Komentarz:

„Środki osiągnięcia zbawienia i świętości znane są wszystkim, wymienione są w
Ewangelii, wyjaśnione przez mistrzów życia duchowego, praktykowane przez
świętych; są one konieczne dla wszystkich, którzy chcą się zbawić i dojść do
doskonałości. Tymi środkami są: pokora serca, nieustająca modlitwa, wszechstronne
umartwienie, zdanie się na Opatrzność Bożą i zgadzanie się z wolą Bożą”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

III Tajemnica Radosna - Narodzenie Pana Jezusa

- w intencji uczestników tych rekolekcji, aby przez oddanie Maryi Niepokalanej swoich
myśli, serca i życia stali się wolni i wyzwalający.



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

„Bóg Syn znalazł chwałę Swoją i chwałę Ojca w tym, że swój blask ukrył przed
wszelkim stworzeniem ziemskim, odsłaniając go tylko Maryi. Okazał on swoją
niezależność i swój Majestat przez to, że chciał być zależny od tej Najmilszej
Dziewicy w swym Wcieleniu, Narodzeniu, Ofiarowaniu w świątyni, w swoim życiu
ukrytym przez lat trzydzieści a nawet w swojej śmierci, przy której Maryja musiała
być obecna, aby mógł się zjednoczyć z Nią w ofierze”. 

„Traktat o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Rozdział I [18].

Modlitwa na zakończenie:

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

D z i e ń  3

„Maryja karmiła Boga Wcielonego, żywiła Go, pielęgnowała, wychowywała
i za nas złożyła w ofierze.”

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tym dniu będę praktykować wyrzeczenie własnej woli
i towarzyszyć mi będzie modlitwa „Pod Twoją Obronę”. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

ORĘDZIE FATIMSKIE A NASZE ZADANIA 

5. „Składajcie ofiary" Dając świadectwo prawdzie bez lęku, bądźmy gotowi
przyjąć na siebie cierpienia i prześladowania. Ofiarujmy je z gotowością
przebaczenia za tych, którzy są ich sprawcami! Wtedy jesteśmy najsilniejsi
miłością. Wtedy zwyciężamy przez Krzyż - tak jak zwyciężył Chrystus. W ten
sposób przyjmując i wypełniając Orędzie Fatimskie w naszej aktualnej sytuacji,
wejdziemy na drogę pełnego zwycięstwa. Nie zwyciężymy, jeżeli gwałtowi
przeciwstawimy gwałt, ale zwyciężymy zło dobrem! Członkowie Ruchu Światło-
Życie powinni szczególnie przyjąć ten program i realizować go w swoich
wspólnotach i rodzinach oraz zachęcać innych do przyłączenia się do tej drogi.

„List z Fatimy” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, punkt 5

D z i e ń  4

Komentarz:

„W każdym więc, kto jest wybrany i przeznaczony do nieba, mieszka Najświętsza
Dziewica – mieszka w jego duszy, a on pozwala Jej zapuścić tam korzenie głębokiej
pokory, żarliwej miłości i wszystkich cnót”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort



IV Tajemnica Radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

- abyśmy byli silni Bożą miłością i gotowi do podjęcia ofiary za braci.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».  

Łk 2,34-35

Modlitwa na zakończenie:

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

D z i e ń  4

„Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, 
lecz w Maryi i przez Maryję.”

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który 
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tym dniu będę praktykować czystość serca i myśli,     a 
widoczne to będzie w umartwieniu oczu i mowy. Jako modlitwę odmówię „Litanię Loretańską”. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

AKT UFNOŚCI

O Maryjo! Ty musisz mnie kochać i opiekować się mną więcej niż innymi – bo
jestem nędzniejszy od innych, bo jestem większym grzesznikiem, bo dusza moja
jest chora, słowem, bo więcej potrzebuję Twojej pomocy”. 

Miłość piękna, miłość Boża zwraca się nie tyle do tych, co są piękni i mili i
zasługują na miłość, ale raczej do biednych, nieszczęśliwych i opuszczonych,
którzy bardziej potrzebują pomocy. 

TAKA JEST MIŁOŚĆ MARYI. 

Na tym ma się opierać cała moja ufność do Maryi. Im nędzniejszym i gorszym
będę się czuł, tym bardziej będę wtedy musiał ufać Maryi. Deo gratias.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  5

Komentarz:

„To nabożeństwo polega na tym, aby oddać się Maryi jako niewolnik. (…) Niewola z
miłości i dobrej woli. To jest właśnie niewola, w którą mamy się oddać Bogu przez
Maryję, w sposób najbardziej doskonały, jakim tylko stworzenie posłużyć się może, by
oddać się swemu Stwórcy”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

V Tajemnica Radosna - Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

- za osoby zniewolone i uzależnione, żyjące z dala od Pana Boga, o łaskę wiary, o siłę
do wyjścia z nałogu.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili
się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec
Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca?»”. 

 

Łk 2,46-49.

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen

D z i e ń  5

„Zanim zmrok zapadnie nad naszą historią, Bóg odrzucony i odepchnięty przez
człowieka, przygotowuje mu schronienie. Tak, jak uczynił na Kalwarii, tak i teraz

zawierza ludzkość Maryi, swojej i naszej Matce.”
 

św. Jan Paweł II

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tym dniu będę rozważać czym jest dla mnie ubóstwo
duchowe i materialne. Rozważę słowo Pana Jezusa „Zabiegajcie nie o pokarm, który ulega
zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy”. Modlitwa
na jutrzejszy dzień: Różaniec - V Tajemnica Światła - Ustanowienie Eucharystii.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

TRZY NIEZMIENNE PRAWA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 

Wśród wszystkich praw życia wewnętrznego – jako najistotniejsze, bezwzględnie
pewne, nie podlegające złudzeniu prawa, które zawsze trzeba stosować i które
zawsze prowadzą naprzód – ukazały mi się trzy następujące:

1.   Nieustanne pragnienie świętości 
      – nigdy nie wolno zrezygnować i zniechęcać się.

2.  Nigdy nie wątpić w miłość i kierownictwo Jezusa 
     – zawsze z ufnością do Niego się uciekać.

3.  Wszystko zawsze i nieustannie polecać Maryi. 
     – O Maryjo, prowadź.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  6

Komentarz:

„Powinniśmy po trzech stopniach wstępować do Boga: pierwszy najbliższy nam i
najbardziej odpowiadający naszym zdolnościom - to Maryja, drugim jest Chrystus, a
trzecim Bóg Ojciec. By dojść do Jezusa trzeba iść do Maryi, bo jest naszą
Pośredniczką w orędownictwie. By dojść do Ojca Przedwiecznego trzeba iść do
Jezusa, bo to nasz Pośrednik drogą Odkupienia. Doskonałe Nabożeństwo do
Najświętszej Maryi Panny ściśle zachowuje wymieniony porządek”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort



I Tajemnica Światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

- o nieustanne pragnienie świętości.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»  

 

Łk 3,21-22

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

D z i e ń  6

„Aby stać się świętym trzeba umieć znaleźć Maryję, Pośredniczkę łask i to przez
«prawdziwe nabożeństwo» do Niej.”

 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o pokorę serca, nieustającą modlitwę,
wszechstronne umartwienie, zdanie się na opatrzność Bożą i zgadzanie się z wolą Bożą. Modlitwa
na jutrzejszy dzień: Różaniec - I Tajemnica Bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

ALMA SOCIA CHRISTI REDEMPTORIS 

Jaka jest rola Niepokalanej w życiu wewnętrznym, pojętym jako dążenie do
nieustannej „komunii” z Bogiem w Chrystusie i Duchu Świętym? Taka sama, jak
w całym dziele Odkupienia. Wyraża ją trafnie określenie Niepokalanej – w
którym ostatnio mariologowie chcą ująć syntetycznie wszystkie Jej przywileje.
Bo nie wystarcza im już określenie „Matka Boża czy „Niepokalana”. Jest to
określenie „Alma Socia Christi Redemptoris” – Miłująca Towarzyszka Jezusa
Odkupiciela. Wyraża ono, że Chrystus dokonał dzieła Odkupienia wraz ze swoją
Matką Niepokalaną… 

Słowo Wcielone i Niepokalana – to dwa najdoskonalsze wcielenia idei
człowieczeństwa. Niepokalana to ideał w porządku czysto ludzkim, Chrystus to
Bóg-Człowiek, człowieczeństwo podniesione do najwyższego szczytu
zjednoczenia osobowego z Bogiem. Niepokalaną i Słowo Wcielone łączy zaś
pomiędzy sobą przedziwny i cudowny węzeł Boskiego Macierzyństwa.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  7

Komentarz:

„Duch Święty zaślubiwszy Maryję utworzył w Niej, przez Nią i z Niej to Arcydzieło,
jakim jest Jezus Chrystus – Słowo Wcielone. Nie odtrąciwszy Jej nigdy, nie przestaje
dalej tworzyć w Niej i przez Nią, w sposób tajemniczy, lecz rzeczywisty, swoich
wybranych”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort



II Tajemnica Światła - Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie

- abyśmy nigdy nie wątpili w miłość Pana Jezusa i zawsze z ufnością się do Niego
uciekali.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do
Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to Moja lub Twoja sprawa
niewiasto? [Czyż] jeszcze nie nadeszła godzina moja?». Wtedy Matka Jego
powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

 

J 2,1-5

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

D z i e ń  7

„Serce Boże, które poddało się ludzkiemu Sercu Maryi, przypomina, że wszyscy
mamy zjednoczyć się w Sercu Boga, który jest miłością.”

 

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tym dniu będę rozważać czym jest dla mnie ubóstwo
duchowe. Rozważę słowo Pana Jezusa „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im, bo do takich jak one należy królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”. Odmówię Litanię do Dzieciątka Jezus.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

ALMA SOCIA CHRISTI REDEMPTORIS 

Łączność Niepokalanej z Chrystusem nie ogranicza się jednak do stosunku
macierzyństwa i synostwa. Jest to najpełniejsza i najdoskonalsza wspólnota i
łączność życiowa dwóch istot, jaka w ogóle może być pomyślana. Niepokalana
jest właśnie „Alma Socia Christi” – Miłującą Towarzyszką Jezusa we wszystkich
sprawach, którymi On żyje. Ukazuje się to szczególnie w dziele odkupienia.
Maryja stojąca pod krzyżem, w najściślejszym zjednoczeniu z cierpiącym i
umierającym Chrystusem, staje się Współodkupicielką.

Oto druga paralela życiowa pomiędzy Niepokalaną a Chrystusem: Redemptor et
Corredemtrix czyli Odkupiciel i Współodkupicielka. Maryja cierpi bowiem pod
krzyżem nie tylko jako Matka, ale cierpi z tych samych powodów i w tych
samych intencjach co Chrystus.

Węzłem, który zespala ściśle Odkupiciela ze Współodkupicielką w godzinie
spełniania się Ofiary, jest miłość. Miłość sprawia, że cierpienia umiłowanego
stają się cierpieniami miłującego. W sposób najdoskonalszy została
zrealizowana ta wspólnota cierpienia w miłości pomiędzy Niepokalanym Sercem
Maryi a Boskim Sercem Jezusa.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  8

Komentarz:

„Zwracam się do Ciebie mój najmilszy Jezu, aby się użalić przed Twym Majestatem, że
większość chrześcijan, nie rozumie koniecznej łączności, jak istnieje pomiędzy Tobą a
Twoją świętą Matką. Ty, Panie zawsze jesteś z Maryją, a Maryja zawsze jest z Tobą i
bez Ciebie być nie może… Łaska tak Ją przekształciła w Ciebie, że już nie Ona żyje i
nie Ona jest, ale Ty, mój Jezu, żyjesz i królujesz w Niej doskonalej niż we wszystkich
aniołach i błogosławionych”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort



III Tajemnica Światła - Głoszenie nauki o Królestwie Bożym

- abyśmy jak Maryja potrafili służyć naszym braciom.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Podobne jest Królestwo Boże do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł
jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

 

Mt 13, 45-46

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

D z i e ń  8

„Poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi – to znaczy przybliżyć się,
za pośrednictwem Matki, do samego źródła życia, które wytrysło na Golgocie (…)

Poświęcić świat Sercu Maryi, Niepokalanemu Sercu Matki – 
to znaczy wrócić pod Krzyż Syna.”

 

św. Jan Paweł II

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tym dniu będę rozważać czym jest dla mnie pokora.
Odmówię „Litanię pokory” wg Tomasza a Kempis.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

ALMA SOCIA CHRISTI REDEMPTORIS 

„Alma Socia” – Miłująca Towarzyszka konsekwentnie musi także być przy
Chrystusie w Jego chwale. Obok Zmartwychwstałego, który wstąpił do nieba,
stoi Wniebowzięta. Oto trzecia paralela Chrystus Uwielbiony i Wniebowzięta.
Tu także najsilniej wychodzi paralela: Adam-Ewa, Chrystus-Maryja. Drugi Adam
i Druga Ewa biorą w posiadanie nowy raj odkupionej ludzkości. Węzłem, który
zespala Wniebowziętą z Chrystusem Uwielbionym jest Odkupienie. Niepokalana
jest bowiem owocem Odkupienia – owocem pierwszym i najwspanialszy.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  9

Komentarz:

„O Jezu żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w
pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w uczestnictwie dróg Twoich, w
uczestnictwie tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską w Duchu
Twoim, na chwałę Ojca. Amen”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

IV Tajemnica Światła - Przemienienie na Górze Tabor

- abyśmy widzieli Chrystusa w każdym z naszych braci.
 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz,
którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie!» 

 

Mt 17, 1-5

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

D z i e ń  9

„Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc! (…)
Niech Ona okazuje się dla was i przez was również Matką wszystkich, którzy tak

bardzo spragnieni są tego macierzyństwa. Jej opieki!” 
 

św. Jan Paweł II

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tym dniu będę rozważać czym są dla mnie słowa Pana
Jezusa „Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was
umiłowałem tak i wy macie miłować jeden drugiego". Rozważanie zakończę modlitwą Różańcową - V
Tajemnica Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

ALMA SOCIA CHRISTI REDEMPTORIS 

Na tym jeszcze nie koniec. Niepokalana pozostaje „Alma Socia Christi
Redemptoris” – Miłującą Towarzyszką Chrystusa Okupiciela także w dziele
aplikacji, rozdawnictwa owoców odkupienia. Pozostaje Matką Chrystusa także
wtedy, kiedy On wraca po Wniebowstąpieniu na ziemię, aby wcielać się w
postacie eucharystyczne i w nas, pozostaje Matką Mistycznego Ciała Chrystusa.
I oto każda dusza, prowadząca życie nadprzyrodzone, ma żywe odczucie tej
rzeczywistości, iż żyje dzięki Chrystusowi i Niepokalanej. Wie o tym, że
Niepokalanej zawdzięcza każdą kropelkę życia Bożego, że Niepokalana w nim
rodzi Syna Bożego.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  1 0

Komentarz:

„Ćwiczenia te można streścić w czterech słowach: spełniać wszystkie swe uczynki:
przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi, aby je spełniać doskonale przez Jezusa, z
Jezusem, w Jezusie i dla Jezusa Chrystusa”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

V Tajemnica Światła - Ustanowienie Eucharystii

- abyśmy potrafili spełniać wszystkie uczynki przez Maryję, aby spełniać je doskonale
przez Jezusa.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał
uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i
odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja
Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów!». 

 

Mt 26, 26-27
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Należy spełniać swe uczynki przez Maryję, to znaczy, trzeba we wszelkich
okolicznościach życia być posłusznym Najświętszej Dziewicy i pozwolić kierować

się we wszystkim Jej Duchowi, którym jest Duch Święty.”
 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 
 

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tym dniu będę rozważać czym są dla mnie słowa św.
Pawła o codziennym umieraniu, że „Trzeba patrzeć, jakby się nic nie widziało, słuchać, jakby się nic
nie słyszało, posługiwać się rzeczami tego świata , jakby się ich nie używało”. Rozważanie zakończę
modlitwą Różańcową - III Tajemnica Bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.

D z i e ń  1 0



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

ALMA SOCIA CHRISTI REDEMPTORIS 

Dlatego w całej pracy wewnętrznej, której celem jest komunia z Chrystusem w
Duchu Świętym, dusza garnie się instynktownie do Niepokalanej. Bo przez
Niepokalaną przychodzi do duszy, aby się z nią zjednoczyć zarówno Duch
Święty jak i Chrystus. Niepokalana jest bowiem tak dalece „Alma Socia Christi”
Miłującą Towarzyszką Chrystusa, iż wszelka „asocjacja” z Chrystusem może się
dokonać tylko w Niej i przez Nią.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  1 1

Komentarz:

„Ćwiczenia te można streścić w czterech słowach: spełniać wszystkie swe uczynki:
przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi, aby je spełniać doskonale przez Jezusa, z
Jezusem, w Jezusie i dla Jezusa Chrystusa”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

I Tajemnica Bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

- abyśmy potrafili spełniać wszystkie uczynki z Maryją, aby je spełniać doskonale z
Jezusem.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także
uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli
pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na
kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich!
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba
i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste
krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów,
zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie». 

 

Łk 22, 39-46
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Niech Dusza Maryi będzie w każdym z nas, by wielbić Pana, duch Maryi niech
będzie w każdym z nas, by radować się w Bogu.”

 

św. Alfons Rodriguez

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o odrzucenie ducha tego świata, który
jest sprzeczny z duchem Jezusa Chrystusa. W tym dniu będę rozważać czym są dla mnie słowa Pana
Jezusa: „Jeśli ktoś z was chce być wielki niech będzie waszym sługą. A jeśli ktoś z was chce być
pierwszy między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem”. Rozważanie zakończę modlitwą
Różańcową - II Tajemnica Bolesna - Biczowanie Pana Jezusa.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.

D z i e ń  1 1



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

ALMA SOCIA CHRISTI REDEMPTORIS 

Zjednoczenie z Bogiem dokonuje się w ten sposób, że Chrystus rozszerza na nas
Swoje zjednoczenie z Bogiem, czyniąc nas Swoim Ciałem Mistycznym.
Zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się zaś w ten sposób, że Niepokalana
niejako udziela nam Swojego Zjednoczenia z Chrystusem. A wszystko dokonuje
się w jedności Ducha Świętego! 

O głębokości, o mądrości Boża, jak niezrozumiale są Jego wyroki, jak niezbadane
drogi Jego!

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  1 2

Komentarz:

„Ćwiczenia te można streścić w czterech słowach: spełniać wszystkie swe uczynki:
przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi, aby je spełniać doskonale przez Jezusa, z
Jezusem, w Jezusie i dla Jezusa Chrystusa”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

II Tajemnica Bolesna - Biczowanie Pana Jezusa

- abyśmy potrafili spełniać wszystkie uczynki w Maryi, aby je spełniać doskonale w
Jezusie.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był
tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu
popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił.
Piłat im odpowiedział: «Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla Żydowskiego?» Wiedział
bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum,
żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: «Cóż więc mam uczynić
z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?» Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj
Go!» Piłat odparł: «Cóż więc złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
«Ukrzyżuj Go!» Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś
kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie».

 

Mk 15, 6-15
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta, 
daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim – we mnie!”

 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki o poznanie samego siebie. W tej intencji odmówię
modlitwę „Anioł Pański”. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.

D z i e ń  1 2



Poznanie samego siebie  

 13-19



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

DOZWÓL MI CHWALIĆ CIĘ, O PANNO ŚWIĘTA
 

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta! Dozwól, bo dotychczas nie chwaliłem
Cię jeszcze nigdy i nie oddałem Ci jeszcze żadnej chwały. Bo wszystkie moje
dotychczasowe próby chwalenia Ciebie były wewnętrznie skażone miłością
własną i pychą. W gruncie rzeczy nie Twojej chwały szukałem, ale swojej. Taka
chwała nie mogła wznieść się ku Tobie, nie mogła ostać się przed Twoim
niepokalanym spojrzeniem.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

D z i e ń  1 3

Komentarz:

„Ćwiczenia te można streścić w czterech słowach: spełniać wszystkie swe uczynki:
przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi, aby je spełniać doskonale przez Jezusa, z
Jezusem, w Jezusie i dla Jezusa Chrystusa”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

III Tajemnica Bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

- abyśmy potrafili spełniać wszystkie uczynki dla Maryi aby je spełniać doskonale dla
Jezusa Chrystusa.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą
kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I
zaczęli Go pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym bili Go trzciną po głowie,
pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty» .

 

Mk 15,16-20

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie. W tej intencji
odmówię Litanię do Ducha Świętego. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.

D z i e ń  1 3

„Najświętsza Dziewica napełni cię wielką ufnością do Boga i do Niej samej. Odtąd
bowiem nie będziesz się już zbliżał do Jezusa sam, 

lecz zawsze przez tę Dobrą Matkę.”
 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 
 



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

D z i e ń  1 4

Komentarz:

„Aby wyzwolić się z niewoli własnego „ja” trzeba codziennie obumierać dla siebie, to
znaczy trzeba trzymać na uwięzi władze duszy i zmysły ciała. Trzeba patrzeć, jakby się
nic nie widziało, słuchać, jakby się nic nie słyszało, posługiwać się rzeczami tego
świata, jakby się ich nie używało”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

IV Tajemnica Bolesna - Dźwiganie Krzyża na Kalwarię

- abyśmy potrafili codziennie umierać dla świata aby rodzić się dla Boga.

 

DOZWÓL MI CHWALIĆ CIĘ, O PANNO ŚWIĘTA
 

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta! 

Dozwól, abym opłakał swoją przeszłość. W odblasku Twej niepokalaności
pozwól mi zobaczyć swoją nędzę i swoje skażenie. Dozwól mi zobaczyć, jak
wyglądałem i jak wyglądam w oczach Twoich, abym się zapadł w przepaść
swojej nędzy, abym stanął na samym jej dnie, gdzie nie dosięgnąłby mnie żaden
odruch pychy i upodobania w sobie. Dozwól, abym się przejął głębokim
wstrętem do siebie, abym zapragnął być ukorzonym i wzgardzonym.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i
włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także
kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł:
«Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi
dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona,
które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na
nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się
stanie z suchym?» Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim
straci». 

 

Łk 23, 26-32

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Moje Niepokalane Serce płonie miłością, którą żywię do was. Nie mogę tej miłości
nadal dłużej w sobie ukrywać. Z dynamiczną siłą płynie ona do was. Ja jestem
wasza Matka! Ja mogę a także chcę wam pomóc ale do tego potrzebuję waszej

pomocy. (…) Ten Płomień Miłości w połączeniu z wami unicestwi grzech.”
 

Maria Vincit

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za
grzechy. W tej intencji odmówię „Magnificat”. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.

D z i e ń  1 4



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

DOZWÓL MI CHWALIĆ CIĘ, O PANNO ŚWIĘTA

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta! 

Dozwól, bo nie jestem godzien tego zaszczytu i niczym nie mogę sobie na niego
zasłużyć. Nie mogę Ci nic dać z siebie, nie mogę uczynić nic takiego, co byłoby
tytułem do uznania i nagrody: to ja tylko mogę zostać obdarowanym, to ja mogę
dostąpić niesłychanego zaszczytu, aby być policzonym w poczet Twoich
prawdziwych czcicieli. Dozwól mi poznać Twoją nieporównaną i niepokalaną
piękność, twoją niewypowiedzianą dobroć, abym ją w szczerym zachwyceniu
chwalił i głosił, abym przez Ciebie i dla Ciebie zdobywał dusze. Pozwól mi w
czystej i całkowicie bezinteresownej miłości wyniszczać się dla Ciebie i Twojego
Boskiego Syna!

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Jeśli nie obumrzemy dla siebie i jeśli nasze najświętsze praktyki religijne nie
doprowadzą nas do tej śmierci tak koniecznej, a zarazem tak życiodajnej, nie
przyniesiemy pożytecznego owocu. Nasze nabożeństwa będą bezużyteczne,           
a wszystkie nasze dobre uczynki będą skażone miłością własną i samowolą”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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V Tajemnica Bolesna - Ukrzyżowanie Pana Jezusa

- abyśmy potrafili codziennie umierać dla siebie, aby rodzić się dla Boga.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł
do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.»  

 

J 19, 25-27
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny, rodzony Syn, Jezus
Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana –

apostoła i ewangelisty: „Oto Matka twoja” Zawsze w słowach tych znajdowałem
miejsce każdego człowieka – i moje własne miejsce.”

 

św. Jan Paweł II

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za
grzechy. W tej intencji odsłucham „Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny”.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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https://www.youtube.com/watch?v=RgSgVhbEfQQ


Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

DOZWÓL MI CHWALIĆ CIĘ, O PANNO ŚWIĘTA
 

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta! 

Dozwól, to znaczy oczyść mnie, abym stał się godnym narzędziem Twojej
chwały. Ześlij na mnie oczyszczającą chłostę, wrzuć mnie do ognistego pieca
cierpienia, które by wyniszczyło we mnie wszelkie odruchy miłości własnej. Okaż
mi swoją miłość uderzając bez litości w to wszystko, co we mnie nie jest czyste w
oczach Twoich!

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
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Komentarz:

„Z pomocą światła, którego udzieli Ci Duch Święty przez Maryję, drogą swą
Oblubienicę, poznasz swoją skażoną naturę i niezdolność do wszystkiego, co dobre, a
dzięki temu rozpoznaniu będziesz sobą gardził, będziesz tylko ze wstrętem myślał o
sobie. (…) Wtedy to pokorna Maryja pozwoli ci brać udział w swej głębokiej pokorze i
sprawi, że będziesz sobą gardził, że nie będziesz nikogo lekceważył, że ukochasz
uniżenie”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

I Tajemnica Chwalebna  - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

- o poznanie samych siebie.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do
nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i
ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył».

Mk 15,16-20

Modlitwa na zakończenie:

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o dar
czystego serca. W tej intencji odmówię Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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„Chwała Jezusowi w Maryi! Chwała Maryi w Jezusie! Chwała Bogu samemu!” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

DOZWÓL MI CHWALIĆ CIĘ, O PANNO ŚWIĘTA

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta! 

Dozwól, mi być Twoim jedynie niewolnikiem. Nie dozwól, by nade mną i we mnie
panował szatan poprzez moja pychę. Wybaw mnie z tych strasznych więzów
miłości własnej! Co to za okrutna niewola: nie móc uwolnić się od siebie i musieć
zwracać się ciągle ku sobie i odnosić wszystko do siebie! Ratuj mnie, zachowaj
od ślepoty duchowej, ustanów straż nad moim sercem, zwyciężaj we mnie każdy
odruch pychy. Lękam się siebie, swej słabości i niestałości. Kiedy będę już tylko
Twoim?

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom
Twoim – we mnie!

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
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Komentarz:

„Tym więcej zaś pozwolisz działać Maryi dla Jezusa i Jezusowi dla Maryi, im więcej się
upokorzysz i im uważniej będziesz się przysłuchiwać w pokoju i milczeniu, nie pragnąc
niczego widzieć, smakować lub odczuwać”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

II Tajemnica Chwalebna  - Wniebowstąpienie Pana Jezusa

- o zrozumienie, że dla człowieka bycie niewolnikiem Jezusa w Maryi oznacza
wyzwolenie do wolności dziecka Bożego i praktykowanie świętości.



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w
światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty
widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest
Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we
wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego
i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Kol 1,12-20

Modlitwa na zakończenie:

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za
grzechy. W tej intencji odmówię Litanię Loretańską. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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„Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest bezinteresowne, 
to znaczy: sprawia, że dusza nie szuka siebie, lecz tylko Boga i Jego świętej Matki.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

„FIAT MIHI” - „NIECH MI SIĘ STANIE”  

Modlitwa. O Niepokalana! Ty widzisz w Bogu odwieczne dekrety Opatrzności
dotyczące mojego życia. Tam już jest postanowiona godzina mojej śmierci i
okoliczności jej towarzyszące, stopień łaski jaki uzyskam i moje miejsce w
wieczności. Tam są określone cierpienia i doświadczenia, które mam jeszcze
spotkać na drodze od teraz aż do godziny śmierci, tam jest ustalone wszystko,
co mam zrobić w dziele budowania królestwa Bożego w duszach innych. Ty
swoim najdoskonalszym, niepokalanym „Fiat mihi” - „Niech mi się stanie” -
przyjęłaś w chwili Zwiastowania cały plan ekonomii Bożej. Objęłaś swoim „Fiat”
także tę cząstkę odwiecznego planu Bożego, która odnosi się do mojej osoby i
do mojego życia. Ty w niebie nieustannie obejmujesz swoją niepokalaną
miłością wszystkie dekrety woli Bożej, które w Nim poznajesz.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Ponieważ ofiarowałeś Maryi wszystkie swe zasługi, łaski i zadośćuczynienia, by nimi
rozporządzała według swej woli, dlatego Maryja udzieli ci swych cnót, przyodzieje cię
swoimi zasługami, tak, że z ufnością będziesz mógł powiedzieć Bogu „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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III Tajemnica Chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego

- o łaskę, abyśmy za przykładem Maryi umieli odpowiadać „Fiat” woli Bożej w naszym
życiu.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego
wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z
ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch
pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich
narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo
każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku.   

 

Dz 2, 1-6
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Ilekroć myślisz o Maryi, Maryja zamiast ciebie myśli o Bogu, dlatego ilekroć
wielbisz i czcisz Maryję, Maryja wraz z tobą wielbi i czci Boga.”

 

św. Jan Paweł II

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie samego siebie i o żal za
grzechy. W tej intencji odmówię Litanię do Niepokalanego Serca Maryi. 

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

„FIAT MIHI” - „NIECH MI SIĘ STANIE” 

Modlitwa. Oto ja także pragnę przyjąć wszystkie odwieczne dekrety woli Bożej
dotyczące mojego życia. Oświadczam, że aktem swej wolnej woli przyjmuję cały
plan Boży dotyczący mojego życia, bez żadnych zastrzeżeń, pragnę nastawić
swoją wolę jedynie na przyjęcie i wykonanie woli Bożej. Wyrzekam się swojej
woli, swoich projektów i pomysłów, idei i planów, wszystkiego, co by chociaż na
włos odchylało się od postanowień woli Bożej. Pragnę zjednoczyć, stopić swoje
„fiat” z Twoim niepokalanym „Fiat”, pragnę postawić doskonały znak równania
pomiędzy moją wolą a Twoją wolą. W Tobie, w zjednoczeniu z Tobą chcę przyjąć
wolę Bożą.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„U Maryi wszystko odnosi się do Boga, tak iż trafnie można Ją nazwać «relacją» do
Boga, istniejącą tylko przez wzgląd na Boga, lub «echem» Bożym, które nic nie mówi i
niczego innego nie powtarza jak tylko «Bóg». Jeśli powiesz Maryja, Ona powie «Bóg».” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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IV Tajemnica Chwalebna  - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

- o łaskę, abyśmy potrafili w zjednoczeniu z Maryją przyjmować wolę Bożą w naszym
życiu.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim
Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie
będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a
święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go
boją. […]».

 

Łk 1, 46–50
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„W niewolę Jej dłoni i Jej macierzyńskiego serca oddamy siebie, naród i Kościół
w ojczyźnie naszej, aby stała się naszą Wolnością.”

 

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Maryi. W tej intencji
odsłucham pieśń „Witaj Gwiazdo Morza” („Ave Maris Stella”) lub przeczytam tekst tej pieśni, która
jest Hymnem ku czci Matki Bożej.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Poznanie błogosławionej Dziewicy  

 20-26



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

23 CZERWCA WIGILIA NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

W przeddzień rozprawy Niepokalana nawiedziła mnie swoją łaską. Kiedy po
przeczytaniu w brewiarzu historii walki Dawida z Goliatem odmawiałem
różaniec bolesny, przeżyłem, iż różaniec jest właśnie „procą Dawida” w walce z
wrogiem duszy. Tym razem wrogiem była „namiętność jaźniowa”, którą różaniec
zwyciężył i uspokoił. Po różańcu odczułem w duszy głęboki pokój: zobaczyłem
jakby poza sobą, zwyciężona i wyrzucona z twierdzy mej duszy, ową straszliwą
„namiętność jaźniową” – pychę i miłość własną, z którą zmagam się od 19 lat,
której tak często i długo, nawet nie wiedząc o tym, byłem niewolnikiem.

„Spojrzenia w świetle łaski” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Liczni święci opowiadali głośno i głosili publicznie, że zbawienie świata rozpoczęło się
od Zdrowaś Maryjo, że zbawienie każdego poszczególnego człowieka również jest
przywiązane do tej modlitwy i tak jak modlitwa ta sprawiła, że zeschła i nieurodzajna
ziemia zrodziła Owoc Żywota, tak bez wątpienia sprawi ona także, jeśli ją nabożnie
będziemy odmawiać, że w duszach przyjmie się ziarno słowa Bożego i wyda owoc
żywota, Jezusa Chrystusa.”

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Potem wielki znak ukazał się na niebie:
 Niewiasta obleczona w słońce,
 i księżyc pod jej stopami,
 a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
 A jest brzemienna.
 I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.
 I inny znak się ukazał na niebie:
 Oto wielki Smok barwy ognia,
 mający siedem głów i dziesięć rogów –
 a na głowach jego siedem diademów.
 A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:
 i rzucił je na ziemię.
 I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą,
 ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.
 I porodziła Syna – Mężczyznę,
 który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną
 I zostało uniesione jej Dziecię do Boga
 i do Jego tronu. 

 

Ap 12, 1–5
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 
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V Tajemnica Chwalebna - Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

- o łaskę nabożnego odmawiania modlitwy Różańcowej.
 



Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Maryi. Rozważę co znaczy
dla mnie: „Jestem cały Twój Jezu i wszystko co mam do Ciebie należy przez Maryję, Twoją
Najświętszą Matkę”. Pomyślę na ile Macierzyństwo Maryi jest obecne w moim życiu. W modlitwie
poproszę Maryję aby była moją Matką. Dodatkowo rozważę w modlitwie różańcowej III Tajemnicę
Radosną - Narodzenie Pana Jezusa.
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„Gdy Maryję wielbisz, chwalisz lub Jej coś ofiarujesz, to wielbisz, kochasz, czcisz
Boga i dajesz Bogu przez Maryję i w Maryi.”

 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

IDEA BEZGRANICZNEGO ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ

Oddanie się przez Maryję w Duchu Świętym. 

Jaka jest rola Maryi w tym oddaniu się? Dlaczego skierowujemy nasze oddanie
się do Maryi, Matki Bożej? Nie zawsze sobie uświadamiamy, że formuły:
„oddanie się Maryi”, „oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi” są pewnym
skrótem myślowym. Pełna zaś formuła powinna zawsze brzmieć: „oddanie się
Jezusowi przez Maryję”. Chodzi tu bowiem nie o oddanie się Niepokalanej, ale o
oddanie się z Niepokalaną, w zjednoczeniu z Nią Chrystusowi. (…) Oddanie to
dokonuje się w Duchu Świętym.

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Trzeba wszystko czynić razem z Maryją, to znaczy we wszystkich swych pracach
należy patrzeć na Maryję jako na idealny wzór wszelkiej cnoty i doskonałości,
ukształtowany przez Ducha Świętego w czystym stworzeniu, byśmy go w miarę sił
naśladowali.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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I Tajemnica Światła  - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

- o łaskę, abyśmy za przykładem Maryi umieli odpowiadać „Fiat” woli Bożej w naszym
życiu.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie
Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem
nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i
spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił
wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i
spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i
daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».  

 

J 1, 29-34
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Zdrowaś Maryjo - to rosa niebiańska przenikająca ziemię, czyli duszę, żeby
wydała owoc w swoim czasie.”

 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

rozważę słowa Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort „Jestem cały Twój i wszystko moje Twoim
jest”. Jestem cały Twoją własnością we wszystkim co posiadam. Błagam Cię Najlepsza Matko
abyś użyczyła mi swojego Serca abym przyjął Twojego Syna z tym samym co Ty
usposobieniem. Częścią rozważania  uczynię modlitwę różańcową - III Tajemnica Chwalebna -
Zesłanie Ducha Świętego.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.

D z i e ń  2 1



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

IDEA BEZGRANICZNEGO ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ

Oddanie się przez Maryję w Duchu Świętym. 

Człowiek jako osoba może bowiem oddać się Bogu w akcie miłości. Oddanie się i
miłość są synonimami, jedno i drugie określenie wyraża to samo. Tylko Duch
Święty zaś może w nas sprawić ten odruch miłości, przez jaki czynimy dar z
siebie, oddajemy siebie jako osobę Bogu, który nas umiłował i w Jezusie
Chrystusie dał nam siebie. Oddanie się Niepokalanej nie może być rozważane w
oderwaniu od tej podstawowej relacji i ostatecznie może być rozumiane tylko
jako oddanie się Chrystusowi wraz z Niepokalaną, przez Nią. 

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Trzeba zatem, byśmy przed każdym naszym czynem zastanowili się, jak postępowała
Maryja lub jak by postąpiła, gdyby była na naszym miejscu. Dlatego powinniśmy
rozważać owe wielkie cnoty, w jakich Maryja ćwiczyła się za swego ziemskiego życia,
zwłaszcza Jej żywą wiarę, dzięki której bez wahania uwierzyła słowom archanioła,
wierzyła wiernie i stale aż do stóp krzyża na Kalwarii.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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I Tajemnica Bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

- o łaskę wiary na wzór żywej wiary Maryi.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów:
«Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i
dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich:
«Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I
odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to
możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem
przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny
nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».  

 

Mt 26,36–41

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„W niewolę Jej dłoni i Jej Macierzyńskiego Serca oddamy siebie, naród, Kościół w
ojczyźnie naszej, aby się stała naszą Wolnością.”

 

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Maryi. Postaram się                     
o spełnienie dobrego uczynku i ofiarowanie go jako prezent Maryi Niepokalanej.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

IDEA BEZGRANICZNEGO ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ

„Bezgraniczne oddanie się Niepokalanej” to jest pojęcie, które streszcza całą
duchowość Maryjną, i w ogóle duchowość katolicką, świętego Maksymiliana
Kolbe. Na to chciałbym zwrócić szczególna uwagę: oddanie się bezgraniczne. (…)
Święty Maksymilian uwydatnia, że oddanie się Bogu ze swej istoty domaga się
bezgraniczności. Nie może być oddania Bogu, które wyraża się w pewnych
aktach czy w pewnych dziedzinach życia. Ostatecznie Bóg, który daje nam siebie
w Jezusie Chrystusie i daje się nam cały, domaga się i oczekuje od nas
adekwatnej odpowiedzi.

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Istota doskonałego nabożeństwa to: Oddanie się Maryi na niewolnika miłości i życie
w jedności z Nią.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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II Tajemnica Radosna  - Nawiedzenie Św. Elżbiety

- abyśmy potrafili bezgranicznie oddać się Niepokalanej wzorem św. Maksymiliana
Kolbego.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w
pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w
moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».  

 

Łk 1, 39-45

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Święta Maryjo, Matko Niepokalana, ja, Elżbieta, obieram Cię dzisiaj za moją
Matkę, Opiekunkę, Orędowniczkę, Pośredniczkę i Mistrzynię moją i całego
Zgromadzenia i ślubuję Ci wieczną wierność, miłość i cześć, którą pragnę

i postanawiam całym życiem moim szerzyć.”
 

bł. Matka Elżbieta Róża Czacka

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Maryi. W tej intencji będę
rozważać Tajemnicę Wcielenia Słowa czyli Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie w dziesiątce
Różańca.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.

D z i e ń  2 3



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

IDEA BEZGRANICZNEGO ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ

Dlatego też oddanie się Bogu Maryi, Niepokalanej Dziewicy i Matki Chrystusa,
posiada znaczenie dla całego Kościoła. W niej Duch Święty w najwyższy,
najpełniejszy sposób zrealizował relację miłości osoby oddającej się Osobie
Bożej w Jezusie Chrystusie. Dlatego Maryja, można powiedzieć, jest powszechną
przyczyną sprawczą, która wpływa na realizowanie postaw wiary, nadziei i
miłości we wszystkich innych członkach Kościoła, wezwanych do uczestnictwa w
tej samej relacji. (…) Każdy kto w jakiś sposób realizuje w Duchu Świętym swoje
oddanie Chrystusowi, jest narzędziem Ducha Świętego w przekazywaniu Jego
inspiracji, Jego łask, Jego działania, także innym członkom Kościoła.

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Proszę pamiętać, że Maryja jest jedyną i doskonałą „Formą Bożą” zdolną do tego, by
z małym trudem i w krótkim czasie tworzyć żywe odbicie Boga. Dusza, która tę Formę
znalazła i w Niej się zatopiła, szybko przemieni się w Jezusa Chrystusa, którego ta
Forma wiernie przedstawia.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

D z i e ń  2 4

IV Tajemnica Chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

- o formowanie się na wzór Boży z Maryją i przez Nią.



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Wtedy rzekła Maryja: «Uwielbia dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim. Bo spojrzał na swoją pokorną służebnicę. I odtąd nazywać mnie
będą szczęśliwą wszystkie narody. Bo wielkie rzeczy uczynił dla mnie Wszechmocny;
Święte jest Jego Imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla żyjących w
bojaźni Bożej».

 

Łk 1, 46–50
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Szybciej postępujemy w krótkim czasie poddania i zależności od Maryi niż przez
długie lata własnej woli i polegania na samym sobie.”

 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Przywilejami nieba były: przyjście Maryi na świat, zwiastowanie anielskie, zstąpienie Ducha Świętego, niewymowne poczęcie Syna
Bożego.
Przywilejami ciała były te, że była: pierwszą w dziewictwie, płodną bez skażenia, ciężarną bez choroby, rodzicielką bez boleści.
Przywilejami serca były: poświęcenie pokory, łagodność wstydliwości, wielkoduszność wierności, męczeństwo serca, iż duszę jej
przeniknął miecz.

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Maryi. W tej intencji
odmówię Małą Koronkę do Najświętszej Maryi Panny, składająca się z: 3 Ojcze Nasz i 12 Zdrowaś
Maryjo, na cześć 12 przywilejów* Najświętszej Dziewicy.
 

*Owe przywileje opisał żyjący na przełomie XI i XII wieku św. Bernard z Clairvaux, wielki czciciel Maryi. To on twierdził, że dwanaście
gwiazd w koronie niewiasty symbolizuje dwanaście przywilejów przynależnych Najświętszej Pannie: cztery przywileje nieba, cztery
ciała, cztery serca. Wszystkie one spływają jak gwiazdy z nieba.

Do przywilejów nieba można odnieść słowa "Pan z tobą"; do przywilejów ciała "Błogosławionaś ty między niewiastami"; do
przynależących sercu "Łaski pełna".

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

IDEA BEZGRANICZNEGO ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ

W historii zbawienia, w dziejach ludzkości istnieje tylko jedne przypadek, gdzie
oddanie człowieka Bogu zostało zrealizowane w stopniu bezgranicznym. Ten
„przypadek” inaczej nazywa się: Niepokalane Poczęcie”. (…) W Maryi
Niepokalanie Poczętej nie ma grzechu, nie ma żadnych skutków grzechu. Jej
oddanie się Bogu w niczym nie jest ograniczone. Od pierwszej chwili poczęcia aż
do końca życia w Maryi nie było żadnej, najmniejszej nawet granicy, żadnego
ograniczenia oddania się Bogu, czyli miłości. Dlatego święty Maksymilian mówi,
że Niepokalana jest szczytem miłości stworzenia wracającej do Stwórcy, czy
odpowiadającej na miłość Boga w Jezusie Chrystusie. Pełnią oddania się.

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Duch Święty, zaślubiwszy Maryję, utworzył w Niej, przez Nią i z Niej to Arcydzieło,
jakim jest Jezus Chrystus – Słowo Wcielone. Nie odtrąciwszy Jej nigdy, nie przestaje
dalej tworzyć w Niej i przez Nią, w sposób tajemniczy, lecz rzeczywisty, swoich
wybranych.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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IV Tajemnica Radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

- o formowanie się na wzór Boży z Maryją i przez Nią.



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty
objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z
Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz,
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł
do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

 

Łk 2,25-35

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Aby duch Maryi kierował naszą duszą, powinna ona zanim cokolwiek postanowi,
wyrzec się własnego ducha, swojego światła, własnej woli.”

 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Maryi. W tej intencji będę
rozważać co dla mnie znaczy: „Jestem cały Twój Maryjo i wszystko moje Twoim jest”. Pomyślę czego
jeszcze nie oddałem/oddałam Maryi i postaram się to dzisiaj oddać tej Przeczystej Matce.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

AKT KONSTYTUTYWNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA zgromadzeni dzisiaj wspominamy               
 z wdzięcznością Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

WYZNAJEMY, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości pierwsza Oaza
Niepokalanej oddana pod Twoją szczególną opiekę rozwinęła się w przedziwny
sposób w Ruch Oazy i wywodzący się z niego Ruch Światło-Życie.

WYZNAJEMY, że Twoja postawa bezgranicznego, oblubieńczego, oddania się w
miłości Chrystusowi jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie
Bożym. Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa, zwłaszcza w
zjednoczeniu z Nim w szczytowej godzinie miłości na Krzyżu, dlatego jesteś
Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

WYZNAJEMY także, że zjednoczenie z Tobą w postawie oblubieńczego oddania
się Chrystusowi jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła-Matki. Kościół o tyle razem z Tobą będzie
Kościołem-Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

„Godziny Taboru” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Trzeba zatem, byśmy przed każdym naszym czynem zastanowili się, jak postępowała
Maryja lub jak by postąpiła, gdyby była na naszym miejscu. Dlatego powinniśmy
rozważać owe wielkie cnoty, w jakich Maryja ćwiczyła się za swego ziemskiego życia,
zwłaszcza Jej głęboką pokorę, która nakazywała Jej ukrywać się, milczeć, poddawać
wszystkiemu i pozostawać zawsze na ostatnim miejscu.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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III Tajemnica Bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

- o łaskę pokory na wzór prawdziwej pokory Maryi.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło
Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny.
Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę.
Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy
tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

 

Mt 27.27-31
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Aby duch Maryi kierował naszą duszą, powinna ona poddać się duchowi Maryi,
by on nas prowadził i nami kierował według Jej woli.”

 

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Maryi. W tej intencji
zaproszę Maryję, aby przeżyła ze mną ten dzień. Oddam Jej wszystkie chwile tego dnia, wszystkie
sprawy i siebie a także wszystkich ludzi, których w tym dniu spotkam i miejsca, które odwiedzę.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Poznanie Jezusa Chrystusa

 27-33



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

AKT KONSTYTUTYWNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

WYZNAJEMY także, że zjednoczenie z Tobą w postawie oblubieńczego oddania
się Chrystusowi jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła-Matki. Kościół o tyle razem z Tobą będzie
Kościołem-Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

JESTEŚMY PRZEKONANI, że całe dzieło Oazy opiera się na zrozumieniu tej
tajemnicy i nie ma ono innego celu, jak wychowywanie swoich uczestników do
coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy posiadania siebie w
dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

JESTEŚMY PRZEKONANI, że taka postawa jest źródłem nowego życia; dlatego
słuszne jest abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie,
błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.

JESTEŚMY PRZEKONANI głęboko, że o tyle tylko staniemy się „Oazą Żywego
Kościoła”, o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować postawę służby i
oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.

PRZYJMIJ więc jako swoją rzecz i własność wszystkich którzy oddali swoje życie
i wszystkie swe siły na diakonię Ruchu Światło-Życie. (…)

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA, BĄDŹ RÓWNIEŻ MATKĄ DZIEŁA OAZY I
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. Amen.

„Godziny Taboru” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
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Komentarz:

„Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony; Pod Twym orędownictwem i
opieką nie będę się niczego obawiał; z Twoją pomocą będę zwalczał i zwyciężał moich
nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia, jaką Bóg daje tym,
których chce zbawić.” 

św. Jan Damasceński

I Tajemnica Chwalebna  - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

- o łaskę oddania Panu Jezusowi przez Maryję.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i
druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł
Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała
jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli
strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał,
jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i
powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.
Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu,
z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

 

Mt 28, 1-8
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 



Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Jezusa. W tej intencji
odmówię Litanię do Imienia Jezus.
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„Nie wystarczy być biernym członkiem Kościoła. Trzeba włączać się świadomie w
nurt jego życia, to znaczy żyć jego życiem, współdziałać z nim i współpracować

stając się apostołem Chrystusowej sprawy. Wymaga to również naszego
osobistego oddania się Matce Najświętszej, aby z Nią nasza pomoc Kościołowi

Chrystusowemu i nasze apostolstwo były skuteczne.”
 

bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.



Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

RADA UBÓSTWA W ŚWIETLE TAJEMNICY CHRYSTUSA

W adhortacji Ojca Świętego znajdziemy także bardzo ciekawą interpretację słów
Chrystusa: a będziesz miał skarb w niebie (Mt 19,21c). (…) Otóż Ojciec Święty
tak to interpretuje: tym skarbem w niebie jest już samo to, że ja siebie daję
posiadając siebie w dawaniu siebie, czyli że daję siebie w akcie miłości; tym
samym już posiadam skarb. Ale ten skarb jest tam, gdzie jest moje serce, bo
gdzie jest twój skarb tam będzie i serce twoje (Mt 6,21) serce to znaczy miłość.
Przez to, że oddaję siebie Chrystusowi, mam już skarb w niebie, czyli jestem
osobą, która urzeczywistnia siebie przez dawanie siebie, przez miłość. W myśl
znowu innych słów: kto chce znaleźć swoje życie straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, znajdzie je (Mt 10,39) – tracąc, znajduję, czyli sprzedając
wszystko, rozdając ubogim, już mam skarb w niebie a tym skarbem jest właśnie
to, że ja sam siebie urzeczywistniam zgodnie z naturą osoby, zgodnie z
wezwaniem Bożym i wchodzę tym samym w komunię, czyli zjednoczenie z
Bogiem, który daje mi siebie.

„Przymierze oblubieńczej miłości” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Jezus Chrystus to Alfa i Omega, Początek i Koniec wszystkiego. Pracujemy tylko, jak
mówi apostoł, by każdego człowieka uczynić doskonałym w Jezusie Chrystusie, gdyż
tylko w Nim mieszka cała pełnia Bóstwa i cała pełność łaski, cnoty i doskonałości.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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V Tajemnica Światła  - Ustanowienie Eucharystii

- żeby Pan Jezus rozpalił nasze serca miłością ku Sobie i Jego Niepokalanej Matce.



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś,
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno [stanowimy]. Ja w nich, a Ty
we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty
ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś,
byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo
umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie
poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i
Ja w nich»

 

J 17, 21-26

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Owym miastem, które ludzie znajdą przy końcu świata, by się nawrócić i
zaspokoić pragnienie sprawiedliwości, jakie będą odczuwać, jest Najświętsza

Maryja Panna, którą Duch Święty nazwał „Miastem Bożym.”
 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Jezusa. Podejmę dowolny
post i ofiaruję go w intencji osób uzależnionych.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

RADA CZYSTOŚCI – MIŁOŚĆ OBLUBIEŃCZA

Miłość rozumna - umieranie.

O ile umieram o tyle realizuję to, co jest istotą miłości. Chrystus swoją miłość
wobec nas określa w słowach modlitwy arcykapłańskiej: Za nich Ja poświęcam
w ofierze samego siebie (J 17,19a). Istotą miłości, również miłości Chrystusa
wobec nas, nie jest uczucie, ale poświęcenie siebie. (…) Zatem w pierwszym
rzędzie nie pozytywne uczucie miłości wobec kogoś jest ważne, ale cierpienie
zaakceptowane w sposób dobrowolny jako wyraz miłości. (…) Miłość na co
dzień jest realizowana przez akceptację krzyża, zgodę na krzyż, niesienie krzyża,
umieranie na krzyżu. Na płaszczyźnie doświadczenia, przeżycia wydaje się to
być czymś bardzo dalekim od miłości. Są to przeżycia, w których nie ma żadnej
doświadczalnej pociechy, jest tylko samo cierpienie, ale gdzieś w
podświadomości czy w głębi nas jest wiara, która skierowuje te cierpienia do
Chrystusa, który przekonuje nas o ich sensie, wiara, która pozwala nam włączyć
to umieranie w umieranie Chrystusa i Jego cierpienie na krzyżu.

„Przymierze oblubieńczej miłości” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Oddać się w niewolę Najświętszej Dziewicy to pełnić miłość bliźniego w najwyższym
stopniu, w jakim tylko można. Bowiem czynić się dobrowolnie Jej niewolnikiem to dać
Jej to, co się ma najdroższego, do Jej dowolnej dyspozycji – na korzyść żyjących i
zmarłych.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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V Tajemnica Bolesna - Ukrzyżowanie Pana Jezusa

- o dar umiejętności oddania Panu Jezusowi przez Maryję wszystkiego co posiadam i
mam najdroższego bez zatrzymywania czegoś dla siebie.



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Gdy przyszli na miejsce zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: «Ojcze, przebacz
im, bo nie wiedzą, co czynią»]. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając
losy. Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał,
niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z
Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli ty jesteś
Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis [w języku greckim,
łacińskim i hebrajskim]: «To jest Król żydowski».

 

Łk 23, 33-38
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Kto chce mieć owoc życia, Jezusa Chrystusa, powinien mieć drzewo życia, 
którym jest Maryja.”

 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Jezusa. W tej intencji
postaram się zrobić rachunek sumienia, przystąpić do spowiedzi i komunii wynagradzającej za
zniewagi przeciwko Bożemu Macierzyństwu Najświętszej Maryi Panny w ramach nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

NIEWIASTA ZWYCIĘSKA

Właśnie na tle trudnej sytuacji ludzkości jawi się Gwiazda Poranna, Jutrzenka,
Znak Nadziei. Postać Niepokalanej, w której objawia się nam, co to znaczy być
człowiekiem. Egoizm, taki czy inny, zawsze niszczy człowieka w człowieku.
Człowiek jest bowiem taką istotą, jak mówi Sobór Watykański Drugi, która nie
może odnaleźć siebie inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie (por.
KDK 24). Przez służbę, przez gotowość ponoszenia ofiary dla drugiego
człowieka, dla dobra wspólnego, człowiek osiąga swoją wielkość, swoją
doskonałość i równocześnie znajduje swoje szczęście. Znajduje to szczęście,
którego nie szuka. A człowiek, który szuka tylko swojego szczęścia nie może go
znaleźć. To jest paradoks ludzkiego istnienia.

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Duchu Święty, usłysz nasze wołanie i razem z Twoją wierną Oblubienicą Maryją,
powołaj i ukształtuj prawdziwe dzieci Boże. W Niej i przez Nią ukształtowałeś Głowę
wybranych – Chrystusa. A więc z Nią i w Niej zechciej ukształtować członki do tej
Głowy przynależne.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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V Tajemnica Radosna - Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

- o powołanie prawdziwych dzieci Bożych, dzieci Maryi, z Jej miłości poczętych           
i zrodzonych, w Jej łonie noszonych, Jej mlekiem karmionych i łaskami Jej
ubogaconych.



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród
krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili
się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec
Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział».

 

Łk 2, 41-50

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Pracujcie i walczcie pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to
zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny."

 

Kardynał August Hlond 

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Jezusa. W tej intencji
pomodlę się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

NIEWIASTA ZWYCIĘSKA

Maryja jest Jutrzenką, Gwiazdą Nadziei na niebie współczesnej ludzkości. I my,
Polacy, może najlepiej to rozumiemy, bo mimo że tak jesteśmy doświadczeni, to
w oczach świata też jawimy się dzisiaj jako jutrzenka. Bo w Polsce są jeszcze
ludzie, którzy są gotowi wyrzec się wszystkiego dla ratowania wyższych
wartości.Gotowi są poświęcać się jedni za drugich, przyjmować więzienie, nawet
śmierć. I to jest jedyna droga, która może wyprowadzić ludzkość z chaosu, z tej
katastrofy, do której prowadzi taki czy inny egoizm jaki opanowuje człowieka. W
ten sposób Maryja jawi się nam także jako Ta, która zwycięża. Zwycięża
szatana w sercu człowieka, zwycięża grzech, zwycięża namiętności. Jej zostało
obiecane zwycięstwo ostateczne.

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego Dworu Niebieskiego za swoją Matkę i
Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako Twój niewolnik, ciało i duszę swoją, dobra
wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość moich dobrych uczynków, zarówno
przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną i bez wyjątku wszystkim, co do mnie należy, według Twego
upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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II Tajemnica Chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego

- o powołanie prawdziwych dzieci Bożych, dzieci Maryi.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego
wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z
ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch
pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich
narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo
każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku. 

 

Dz 2, 1-6
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Zdobyć cały świat dla Niepokalanej."
 

św. Maksymilian Kolbe 

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Jezusa. W tej intencji
rozważę w dziesiątce Różańca dowolną Tajemnicę Różańcową i modlitwę do Jasnogórskiej Jutrzenki
Wolności.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

NIEWIASTA ZWYCIĘSKA

I dlatego, idąc za wezwaniem świętego Maksymiliana, stańmy się Jej
rycerstwem, walczmy u Jej boku, razem z Nią, przeciw tym samym wrogom, w
sposób, który Ona nam pokazuje. Stańmy się narzędziem Niepokalanej, jak
mówi Święty Maksymilian Kolbe, żeby Ona przez nas mogła w świecie
współczesnym zwyciężać. Starajmy się wcielać w życie ten ideał człowieka, który
w Niej nam przyświeca, człowieka, który znajduje swoją pełnię, szczęście i
doskonałość służbie, w dawaniu, a nie w braniu. Taka jest droga do wyjścia z
chaosu, jedyna droga do zwycięstwa.

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Komentarz:

„Uwielbiając dzisiaj Boga za ten wspaniały wzór i dar jakim jest dla nas Niepokalana,
starajmy się wkroczyć na Jej drogę i skupić wokół niej, aby przez nas mogła Ona
zbliżyć swoje ostateczne zwycięstwo.” 

.”Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

D z i e ń  3 2

II Tajemnica Radosna - Nawiedzenie św. Elżbiety

- żebyśmy usłyszeli Głos Pozdrowienia Maryi kierowany do każdego z nas.

 



Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w
pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch
Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że
Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana»

 

Łk 1, 39-45
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości – poświęcam się
całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu.."

 

.....................................
(moje imię)

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy

Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki z prośbą o poznanie Jezusa. W tej intencji wezmę
udział we Mszy Świętej i przyjmę Komunię Świętą.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.
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Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 
Amen.

NIEWIASTA ZWYCIĘSKA

Święty Maksymilian Kolbe był w naszych czasach tym człowiekiem, który
otrzymał głębszy dar poznania tajemnicy Niepokalanej. Zafascynowało Go to,
co Maryja powiedziała w czasie objawień w Lourdes: „Ja jestem Niepokalane
Poczęcie”. To znaczy, że Niepokalane Poczęcie stanowi Jej istotę, jest jak gdyby
Jej imieniem własnym. Co to znaczy? Święty Maksymilian otrzymał dar
głębokiego wniknięcia w tę tajemnicę i ukazał nam ten wspaniały obraz:
Niepokalana to osoba, osoba w pełni oddana przez miłość. Osoba, która
nie jest skażona żadnym egoizmem, egocentryzmem, miłością własną, która
stanowią skażenie, pokalanie ludzkiej natury. Maryja jest czystym aktem
miłości, czystym aktem oddania siebie. Ona właśnie jest Tą, która posiada
siebie w dawaniu siebie. Cała jest opanowana przez Ducha Świętego, pełna
łaski, pełna Ducha Świętego. A Duch Święty jest miłością. I właśnie dlatego
w Niej Duch Święty w pełni objawia to, że jest miłością, bo Ona jest cała
napełniona miłością Boga i miłością ludzi. W ten sposób Niepokalana staje
przed nami, zwłaszcza przed ludźmi naszego czasu jako uosobiony,
wcielony ideał człowieka. Wszyscy musimy dążyć do tego, żeby Ją
naśladować.

„Oto Matka twoja” Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
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Komentarz:

„Tajemnica Słowa Wcielonego, czyli Jezusa żyjącego i panującego w Maryi: Wszak są
oni tak ściśle ze sobą zjednoczeni, że Jezus jest cały w Maryi, a Maryja cała w Jezusie
lub raczej, Jej już nie ma, lecz sam Jezus jest w Niej, tak że łatwiej można by odłączyć
światło od słońca niż Maryję od Jezusa.” 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort



D z i e ń  3 3

IV Tajemnica Chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

- żeby te rekolekcje zaowocowały w naszym życiu pełnym Oddaniem Panu Jezusowi
przez Niepokalane Serce Maryi.

Medytacja do rozważanej tajemnicy: 

Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd
błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny; a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad
tymi, którzy się Go boją. [...]».

 

Łk 1, 46–50
 

Modlitwa na zakończenie:
 

Niepokalane Poczęcie, Moja Matko, żyj we mnie, działaj we mnie. Mów przeze mnie.
Umieść swoje myśli w moim umyśle. Kochaj moim sercem. Daj mi swoją gotowość i
swoje uczucia. Pouczaj mnie, prowadź mnie do Jezusa. Poprawiaj mnie, oświecaj mnie
i poszerzaj mój umysł i moje zachowanie. Weź w posiadanie moją duszę, moją
osobowość i całe moje życie. Żyj we mnie. Nakłaniaj moje serce do adoracji i
nieustannego dziękczynienia. Módl się we mnie i przeze mnie. Pozwól bym żył w Tobie
i zachowaj mnie zawsze w tym zjednoczeniu. Amen 

„Aby duch Maryi kierował naszą duszą, powinna ona, od czasu do czasu zarówno
w trakcie, jak i po dokończeniu czynności, ponawiać ten sam akt oddania

i zjednoczenia, a im częściej będziemy go powtarzać, tym prędzej uświęcimy naszą
duszę; tym szybciej osiągniemy jedno z Jezusem, gdyż zjednoczenie z Jezusem jest

koniecznym następstwem zjednoczenia z Maryją, albowiem duchem Maryi jest
duch Jezusa.”

 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
 



Ofiaruję wszystkie swoje modlitwy i dobre uczynki w intencji dziękczynnej za 33-dniowe
rekolekcje. 

Napiszę/wydrukuję tekst Oddania. 

W czasie Mszy Świętej przyjmę Komunię Świętą i odmówię krótki akt ofiarowania:

Na koniec dokonam uroczystego Oddania Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi
słowami tekstu Oddania.

Totus Tuus Maryjo - Zadanie na dzień jutrzejszy
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Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Nas strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem
w Duchu Świętym. Amen.

„Jestem cały/cała Twój/Twoja i wszystko moje Twoim jest Maryjo. Jestem cały/cała Twoją
 własnością, Pani ukochana, ze wszystkim co posiadam.” 

Następnie własnymi słowami uwielbię Maryję Niepokalaną i Pana Jezusa. 



Akt Ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję



Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko, Królowo Polski i świata,

Ja………………………….............................……….,

uznając swoją słabość i grzeszność,
odnawiam i potwierdzam dzisiaj przymierze Chrztu świętego.

Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.

W Twojej obecności Maryjo - wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa - 
mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Uznając testament z Krzyża: „Oto Matka twoja”,

przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.

Maryjo! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości -
poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu:

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, 
a jako Twój niewolnik, poświęcam Ci ciało i duszę moją, moje serce i moją wolę, 

moją pamięć i mój rozum, wszystkie myśli i pragnienia, całe moje życie i moją działalność, 
całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas i moje decyzje oraz wszystkie

moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, 
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną 

i bez wyjątku wszystkim, co do mnie należy, 
WEDŁUG Twojego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. 

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą

Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, 
by moje serce, moja rodzina, parafia, Ojczyzna i cały świat - 

stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna
Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, 

jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

Maryjo, moja Matko i Królowo - chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać 
we mnie i przeze mnie. 

Amen.

........................................
(Data, podpis)



M O D L I T W Y



M o d l i t w a  K r u c j a t y
W y z w o l e n i a  C z ł o w i e k a

Niepokalana, Matko Kościoła! 

Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego 
i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi,
uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca.

Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym
objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się
Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał 
 w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego
– Ojcu.

W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie
całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać
naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez
ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości
ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi.

Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono
Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu.

Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie świętym Janem Pawłem II stanąć pod
krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem
jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy
stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie 
w dawaniu siebie.

Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i
prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej
Ojczyźnie.

Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen.

ks. Franciszek Blachnicki



M o d l i t w a  d o  J a s n o g ó r s k i e j
J u t r z e n k i  W o l n o ś c i

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani,
przy której my, Polacy zawsze byliśmy wolni.
Ty jesteś źródłem Światła i Życia dla nas – ponieważ jako pierwsza z ludzi
przyjęłaś Światłość Światła Jezusa i poszłaś za Nim,
oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż.
Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie
ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyje jeszcze dla siebie,
opanowany pychą i miłością własną.

Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą
w jedynym świetle, jakim jest Jezus, który wie kim jestem,
czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre.
Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu
w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła,
dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia.
Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem,
abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen

ks. Franciszek Blachnicki



M o d l i t w a  z a  w s t a w i e n n i c t w e m
k s .  B l a c h n i c k i e g o

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego
Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż
swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że
najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w
miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch
Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w
dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz
wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski...............................
o którą najpokorniej proszę.



L i t a n i a  L o r e t a ń s k a

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
módl się za nami.
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,



L i t a n i a  L o r e t a ń s k a

Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo Polski,

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 swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem
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.



L i t a n i a  d o
D z i e c i ą t k a  J e z u s

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
 

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, 
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, 
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, 
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, 
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, 
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, 
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, 
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, 
złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, 
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, 
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, 
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości, 

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, 
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota, wybaw nas, 
Przez pokorne narodzenie Twoje, 
Przez chwalebne objawienie się Twoje, 
Przez ofiarowanie się Twoje, 
Przez niewinność Twoją, 
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje, 



Przez łagodność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,

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!

K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.
Módlmy się:
Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego                
i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy 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.
W. Amen

L i t a n i a  d o
D z i e c i ą t k a  J e z u s



 Jezu cichy i pokornego serca Wysłuchaj mnie! 
- od pragnienia, by być szanowanym, wybaw mnie Panie!
 - od pragnienia, by być kochanym
- od pragnienia, by być chwalonym
- od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami 
- od pragnienia, by być więcej lubianym od innych 
- od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę
- od pragnienia, by być podziwianym 
- od obawy, by nie być upokorzonym 
- od obawy, by nie być lekceważonym 
- od obawy, by nie być odrzuconym 
- od obawy, by nie być oszukanym
- od obawy, by nie być zapomnianym
- od obawy, by nie być wyśmianym
- od obawy, by nie być obrażonym
- od obawy, by nie być podejrzanym 
- od obawy, by nie być ostatnim 
- aby inni byli bardziej kochani ode mnie  - Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie! 
- aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja abym mógł się umniejszać 
- aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono
- aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim 
- aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja, na ile mogę, stał się świętym
- abym nienawidził wszelkiego grzechu, lecz pragnął świętości całym sercem 
- abym zawsze pragnął poznać prawdę o sobie
- abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie 
- abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie 
- abym zawsze pragnął pokochać prawdę o sobie

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, Panie.

Jezu cichy i pokornego serca 
Uczyń serce moje według Serca Twego 

Modlitwa: Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to, czego zmienić nie
mogę; daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski zmieniał to, co zmienić mogę;
udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego umiał roztropnie, odróżniać
zawsze jedno od drugiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

L i t a n i a  p o k o r y



L i t a n i a  d o
D u c h a  Ś w i ę t e g o

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże 
Duchu Święty Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże
Duchu Święty mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, 
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, 



L i t a n i a  d o
D u c h a  Ś w i ę t e g o

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

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. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij
serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego
złego. Amen.



M a g n i f i c a t

 Wielbi dusza moja Pana 
 i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
 Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 
 Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
 Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
 a Jego imię jest święte.
 Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
 nad tymi, którzy się Go boją.
 Okazał moc swego ramienia, 
 rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 Strącił władców z tronu, 
 a wywyższył pokornych.
 Głodnych nasycił dobrami, 
 a bogatych z niczym odprawił.
 Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 
 pomny na swe miłosierdzie,
 Jak obiecał naszym ojcom, 
 Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
 Chwała Ojcu i Synowi, 
 i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, 
 i na wieki wieków. Amen.



L i t a n i a  d o  N a j ś w i ę t s z e g o
S e r c a  P a n a  J e z u s a

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże 
Duchu Święty Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, 
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 
Serce Jezusa, włócznią przebite, 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,



L i t a n i a  d o  N a j ś w i ę t s z e g o
S e r c a  P a n a  J e z u s a

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

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. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego      i
na chwałę, i zadośćuczynienie jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać
tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna
swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.



L i t a n i a  d o  N i e p o k a l a n e g o  
S e r c a  M a r y i

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże 
Duchu Święty Boże 
Święta Trójco, Jedyny Boże

Serce Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa, módl się za nami.
Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Serce Maryi, domie Słowa,
Serce Maryi, przepełnione łaską,
Serce Maryi, błogosławione pośród serc wszystkich,
Serce Maryi, ciche i łagodne,
Serce Maryi, głębino pokory,
Serce Maryi, ofiaro miłości,
Serce Maryi, przybite do krzyża,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzeszników,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, stolico miłosierdzia,

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 domem Twojego Słowa              
i świątynią Ducha Miłości; daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując
Twoje przykazania, miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrzebom
braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.



W i t a j  G w i a z d o  M o r z a

 Witaj, Gwiazdo morza,
 Wielka Matko Boga,
 Panno zawsze czysta,
 Bramo niebios błoga.

 Ty, coś Gabriela
 Słowem przywitana,
 Utwierdź nas w pokoju,
 Odmień Ewy miano.

 Winnych wyzwól z więzów,
 Ślepym przywróć blaski,
 Oddal nasze nędze,
 Uproś wszelkie łaski.

 Okaż, żeś jest Matką,
 Wzrusz modłami swymi
 Tego, co Twym Synem
 Zechciał być na ziemi.

 O Dziewico sławna
 I pokory wzorze,
 Wyzwolonym z winy
 Daj nam żyć w pokorze.

 Daj wieść życie czyste,
 Drogę ściel bezpieczną,
 Widzieć daj Jezusa,
 Mieć z Nim radość wieczną.

 Bogu Ojcu chwała,
 Chrystusowi pienie,
 Obu z Duchem Świętym
 Jedno uwielbienie. Amen.



L i t a n i a  d o  I m i e n i a  J e z u s

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

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



L i t a n i a  d o  I m i e n i a  J e z u s

Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez narodzenie Twoje,
Przez dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,



L i t a n i a  d o  I m i e n i a  J e z u s

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 otrzymacie; szukajcie,              
 a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; 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 Twej opieki tym, których utwierdzasz w
Twej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.




