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Modlitwa do Syna Bożego

Wszechmogący Boże, Odwieczny Synu, Słowo, które ciałem się stało!
Całą duszą dzięki Ci składam. Żyłeś, pracowałeś, cierpiałeś i śmierć poniosłeś za mnie. W Przenajświętszym Sakramencie jesteś zawsze obecny,
jako ma pomoc i ma pociecha. Proszę Cię, naucz mnie posłuszeństwa,
bo i Ty sam byłeś posłusznym Twemu niebieskiemu Ojcu i spełniałeś
wskazówki Ducha Świętego. Amen.
Modlitwa do Zbawiciela

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusa, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.
Modlitwa do Pana Jezusa

Tarczo i ochrono moja. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zasłoń mnie
przed moimi nieprzyjaciółmi, tak jak sam osłoniłeś siebie wtedy, gdy Cię
Żydzi chcieli ukamienować i zepchnąć z góry. Wówczas to Ty o Panie,
swoją wszechmocą Boską zakryłeś ich oczy i niewidzialny przeszedłeś
między nimi. Rozkaż Aniołowi Stróżowi, aby mnie strzegł i bronił od
nieszczęść wszelkiego zła.
Jezu, Książę Pokoju, pociecho wszystkich utrapionych, ufających w
Tobie, zmiłuj się nade mną! Daj mi łaskę i Twoje boskie błogosławieństwo, abym mógł żyć w zgodzie, miłości i jedności ze wszystkimi ludźmi
na świecie. Daj mi serce mężne, nietrwożliwe, tak jak dałeś Dawidowi i
Samsonowi! Daj mądrość i siłę! Broń mnie Twoją Boską mocą! W imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Uwielbienie Imienia Jezus

Niech Imię Twoje, Panie, zajaśnieje nade mną.
Wzywam pomocy Twego Imienia, Jezu!
Dziękuję Ci, że mogę wypowiadać Twoje Imię.
Dziękuję za miłość Ojca, któremu się oddaję, wzywając Imienia
Twego; Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.
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Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
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,
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,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
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.
L. Uczyń Serca nasze według serca Twego.
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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 pragną Twego miłosierdzia i racz
udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z
Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o dobry Jezu, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o
Jezu, o dobry Jezu! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko
nasza. W Sercu swoim racz nas obmyć, do Serca swojego racz nas przytulić,
w swym Sercu na wieki, racz nas zachować. O Jezu, o Jezu, o dobry Jezu!
Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza.
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu P. J.

K.		 O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas,		
korzących się u stóp Twego Ołtarza.
L.		 Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
K.		 Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu
Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie
wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami
Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij
wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie
tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
L.		 Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli
z nędzy i głodu.
K.		 Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda
oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu
bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw,
aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos:
L.		 Chwała bądź Bożemu Sercu przez które stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
Do Matki Miłosierdzia

O Maryjo, Matko Miłosierdzia,
czuwaj nad wszystkimi,
aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił świadomości grzechu
i umiał coraz głębiej ufać Bogu „bogatemu w miłosierdzie";
by z własnej woli spełniał dobre czyny,
które Bóg z góry przygotował i
w ten sposób żył „ku chwale Jego majestatu".
św. Jan Paweł II
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Litania do Miłosierdzia Bożego
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,
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Stwórcy,
- ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do bytu,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę na Matkę 		
Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,
Baranku Boży, któryś okazał największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu,
- przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św.
- wysłuchaj nas, Panie!
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Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze,
- zmiłuj się nad nami!
K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
L. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się. Boże w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości
nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie swoje,
byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz
zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem.
Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i
Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.
Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu

Najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby Twych
łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twemu Miłosierdziu, które jest ponad
wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, by żyć
i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje Miłosierdzie
przez spełnianie uczynków miłosierdzia tak co do duszy, jak i co do ciała,
zwłaszcza nawracać grzeszników, pocieszać i wspomagać ubogich, strapionych i chorych.
Ty zaś strzeż mnie jako Swojej własności i chwały, ponieważ obawiam się
wszystkiego od mojej słabości, ale równocześnie spodziewam się wszystkiego
od Twego Miłosierdzia. Niech cała ludzkość pozna niezgłębioną przepaść
Twego Miłosierdzia, zaufa mu i wychwala je na wieki. Amen.
Jezu, ufam Tobie!
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Na początku:
W imię Ojca...
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę...
Na dużych paciorkach:

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za
grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem (3 razy).
O Krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie!
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Chaplet of Divine Mercy
The Sign of the Cross:
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Our Father... Hail Mary, Apostles' Creed...
On the large beads of the rosary, say:

Eternal Father, I offer You the Most Precious Body and Blood, Soul and Divinity, of Your most beloved Son and our Divine Redeemer, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.
On each of the ten small beads, pray:

For the sake of His Sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.
Repeat three times:

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us
and on the whole world.
Closing Prayer (optional):

Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us, and increase Your mercy in us, that in difficult
moments, we might not despair, nor become despondent, but with great confidence, submit ourselves to Your holy will, which is Love and Mercy Itself. Amen.

Akt poświęcenia świata Bożemu Miłosierdziu
Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu
Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu.
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego
Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
św. Jan Paweł II

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co
posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku
pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. 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 Twego Syna i zawsze
zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia,
i cała Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
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Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

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 Różo duchowna,
Święta Boża Rodzicielko,
Wieżo Dawidowa,
Święta Panno nad pannami,
Wieżo z kości słoniowej,
Matko Chrystusowa,
Domie złoty,
Matko Kościoła
Arko przymierza,
Matko łaski Bożej,
Bramo niebieska,
Matko nieskalana,
Gwiazdo zaranna,
Matko najczystsza,
Uzdrowienie chorych,
Matko dziewicza,
Ucieczko grzesznych,
Matko nienaruszona,
Pocieszycielko strapionych,
Matko najmilsza,
Wspomożenie wiernych,
Matko przedziwna,
Królowo Aniołów,
Matko dobrej rady,
Królowo Patriarchów,
Matko Stworzyciela,
Królowo Proroków,
Matko Zbawiciela,
Królowo Apostołów,
Panno roztropna,
Królowo Męczenników,
Panno czcigodna,
Królowo Wyznawców,
Panno wsławiona,
Królowo Dziewic,
Panno można,
Królowo Wszystkich Świętych,
Panno łaskawa
Królowo bez zmazy pierworodnej
Panno wierna,
poczęta,
Zwierciadło Sprawiedliwości,
Królowo wniebowzięta,
Stolico Mądrości,
Królowo Różańca świętego,
Przyczyno naszej radości,
Królowo pokoju,
Przybytku Ducha Świętego,
Królowo rodzin
Przybytku chwalebny,
Królowo Polski,
Przybytku sławny pobożności,
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.
L. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć
się trwałym zdrowiem duszy i ciała, za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
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Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas
zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas
pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do
Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu
doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami,
bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk i cierpień,
i niepowodzeń naszych.
Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo on jest miły i pełen
dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawiaj się
za nami przed obliczem Syna swego, by z Jego Boskiego Serca za Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione
Serce Twoje.
Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili
wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowywali
żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Modlitwa do Matki Boskiej Kozielskiej

Matko Najświętsza, piastująca na swym ręku Jezusa, który zwyciężył
wrogów Najświętszego Boga, ścielemy się u stóp Twoich, biedni wygnańcy
rozproszeni po całym świecie.
Ty widzisz łzy rozpaczy wielu słabej wiary, słyszysz jęki matek i ojców nad
śmiercią ukochanych dzieci. Odczuwasz boleść serca polskiego, ściśniętego
tęsknotą do Twych przybytków. Wlej w dusze nasze otuchę, wzmocnij wiarę,
żeś Ty naszą Matką i Królową.
Otrzyj łzy, ucisz jęki. Niech myśl naszą i wolę przepełnia pragnienie
walki o zwycięstwo prawa i sprawiedliwości w świecie, o wolną Ojczyznę,
o wodzów godnych Twego Syna, o prawa Chrystusowe w królestwie Twojej
Korony.
Hetmanko nasza. Niech Syn Twój poprowadzi nas w bój o słuszną sprawę,
a Ty Naród swój polski złącz w zgodzie i sprawiedliwości przy tronie Twoim,
Zwycięska Królowo Polski. Amen.

Modlitwy / Prayers
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Różaniec
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa
Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł
i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na
niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie
sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot
wieczny. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie nauki o Królestwie Bożym
4. Przemienienie na Górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii.
TAJEMNICE BOLESNE
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie
4. Niesienie krzyża na Górę Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa za rodzinę
Kocham głęboko, chociaż nie zawsze o tym mówię i okazuję to w dostatecznym stopniu. Pobłogosław dziś, Panie, każdego z nas. Bądź z nami w
zdrowiu i chorobie. Utrzymuj naszą rodzinę zjednoczoną w miłości i przebaczeniu. Kiedy będziemy oddzieleni, niech Twoja miłość do nas - jako do
rodziny - będzie mostem, który nas połączy. Amen.
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Modlitwy / Prayers

Modlitwa za rodziców
Boże, od którego wszystko dobro pochodzi, dziękuję Ci za moich
rodziców, za ich poświęcenie i miłość. Proszę Cię, abyś ich zachował w
zdrowiu i błogosławił ich pracy. Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć
nieraz sprawiam im przykrość. Proszę Cię, naucz mnie okazywać im serce.
Pomóż mi być posłusznym i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad
naszą rodziną, niech panuje w niej pokój i zgoda. Amen.
Modlitwa za chorych
Panie Jezu, w czasie Twego ziemskiego życia z miłością pochylałeś się
nad ludzkim cierpieniem, bólem i chorobą; nawiedzaj naszych chorych i daj
im łaskę łączenia ich doświadczeń z Twoją męką i śmiercią na krzyżu. Niech
dzięki Twej obecności odkryją wielki skarb i tajemnicę cierpienia, które
przyjmowane z miłością przyczynia się do zbawienia świata.
Otocz naszych chorych życzliwymi i dobrymi ludźmi oraz poślij do nich
kapłanów, którzy pomogą im dojrzale przeżywać te trudne chwile. Amen.
Modlitwa za zmarłych rodziców
Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad
duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w
radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Modlitwa za zmarłą matkę

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, Ty dałeś mi na ziemi matkę. Spojrzyj
łaskawym wzrokiem i Twoją służebnicę N., moją matkę, którą wezwałeś do
siebie. Ponieważ na ziemi Tobie wierzyła i ufała, daj jej szczęście bez końca
w społeczności zbawionych. Wejrzyj na miłość, którą nas obdarzała, i pozwól
jej mocą tajemnicy świętych obcowania wstawiać się za nami w niebie. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Modlitwa za zmarłego ojca

Ojcze, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
pamiętaj w swoim miłosierdziu o Twoim słudze N., który na ziemi był moim
kochającym ojcem. Wprowadź jego duszę do wiecznego pokoju i obdarz go
nagrodą za jego miłość, pracę i wyrzeczenie. Pozwól nam zachować jego
osobę w pamięci serca i wdzięcznej modlitwie. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.
W rocznicę śmierci
Boże, Panie najdobrotliwszy, racz duszy sługi Twego N., której rocznicę
zejścia z tego świata wspominamy, udzielić miejsca ochłody, szczęścia
odpoczynku i jasności wiecznego światła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Błogosławieństwo wieńca,

świec

i lampionów adwentowych

Uwielbiajmy Wszechmogącego Boga, który pozwala nam w tym roku z radością oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa i prośmy Go, by pobłogosławił
nas tu zgromadzonych i tę świecę (te świece), która jest (które są) znakiem
obecności pośród nas Jezusa i tego światła, jakim On nas obdarza.
Wszyscy dłuższą chwilę modlą się w ciszy.

P. Wszechmogący Boże, który mieszkasz w niedostępnej światłości. Ty
dałeś nam Swego Syna — jedyną prawdziwą Światłość świata.
Bądź uwielbiony na wieki.
W. Bądź uwielbiony na wieki.
P. Prosimy Cię, Panie, zlej obfite błogosławieństwo na nas tu zgromadzonych oraz pobłogosław tę świecę (te świece). Spraw, byśmy modląc się,
zapłonęli najczystszą miłością ku Tobie i naszym bliźnim, byśmy mogli
z Chrystusem wejść do radości wiekuistej. Tobie chwała na wieki.
W. Tobie chwała na wieki.
Błgosławiony jesteś Panie, nasz Boże, Królu wieków. Ty pozwalasz nam
w tym roku znowu przeżywać radość z oczekiwania na przyjście Twojego
Syna. Pobłogosław † te świece i umocnij w nas nadzieję zbawienia. Niech te
świece przypominają nam, że Ty trwasz na wieki i mieszkasz w niedostępnej
światłości. Spraw, abyśmy oświeceni światłem Chrystusa, który nas nawiedza,
trwali na modlitwie i wyszli na Jego spotkanie ze światłem wiary i miłości.
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Boże, nasz Ojcze, słowem swoim uświęcasz wszystkie rzeczy, prosimy
Cię, pobłogosław † ten wieniec adwentowy i spraw, abyśmy trwając na modlitwie, przygotowali swoje serca na przyjście Twego Syna, a naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Celebrans kropi świece i wianek wodą święconą.

Błogosławieństwo żłóbka
Prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił ten żłóbek przygotowany na
pamiątkę oczekiwania narodzin Jezusa.
Po chwili milczenia przewodniczący odmawia następującą modlitwę:

Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, pobłogosław † ten żłóbek, który
przygotowaliśmy dla uczczenia narodzenia w ciele Jednorodzonego Syna
Twojego, spraw, aby wszyscy, którzy w tym znaku z pobożnością będą czcić
tajemnicę Jego Wcielenia, zostali napełnieni światłem Jego chwały. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Celebrans kropi żłóbek wodą święconą.

Błogosławieństwo choinki

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który umierając na drzewie krzyża przezwyciężyłeś grzech i śmierć, jaką spowodowało spożycie owocu z drzewa zakazanego, prosimy Cię, udziel nam obfitych łask płynących z Twego Narodzenia
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tak, abyśmy w życiu naszym byli żywymi latoroślami Ciebie, dobrego i
wiecznie zielonego krzewu winnego i Twoją mocą mogli przynosić owoce
dobrych czynów zasługujących na życie wieczne. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.
			

Można pokropić choinkę wodą święconą i zaśpiewać radosną kolędę.

Błogosławieństwo opłatków
Pragniemy teraz pobłogosławić opłatki, którymi będziemy się dzielić na
początku wieczerzy wigilijnej. Łamanie się opłatkiem w Wigilię lub w okresie
uroczystości Narodzenia Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem
religijnym, jaki zachowujemy na wzór naszych przodków.
Po chwili cichej modlitwy celebrans wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty
z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią
chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na
pamiątkę Jego Narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do wspólnego stołu i łamać
się opłatkiem.
Pobłogosław † nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem
naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze
serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli
dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej
uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Celebrans kropi opłatki wodą święconą.

Poświęcenie kredy i kadzidła

Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do
swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w
Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary.
Pobłogosław † tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w
których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają.
Pobłogosław to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi
modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy (napełnione dzisiaj wonią kadzidła) będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim
Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie. Który z
Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę

Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy
żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości
będzie nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w paschalnej ofierze
Mszy świętej oraz podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu
rodzinnym. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy.
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Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, po czym celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś
zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem
przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię,
pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i
zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław
† ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje
święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław
† to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę
baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami
podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † znak nowego
życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się
także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.
Poświęcenie ziół i kwiatów (15 sierpnia)
K.
L.
K.
L.

Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Pan z wami.
I z duchem twoim.

W Niepokalanej i Wniebowziętej Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się
być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy
dzisiaj do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask,
jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną
Królowej nieba i ziemi prośmy Boga, aby te zioła, kwiaty i owoce, przez
Niego pobłogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt.
Po chwili modlitwy w milczeniu, celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa:

Wszechmogący wieczny Boże, który słowem swoim stworzyłeś z niczego
niebiosa i ziemię, świat widzialny i niewidzialny, i nakazałeś ziemi rodzić zioła
i drzewa na użytek ludzi i pokarm dla zwierząt; Ty w swej niewysłowionej
dobroci sprawiłeś, że zioła służą również ludziom na lekarstwo; błagamy Cię
pokornie, abyś te różnorakie zioła, kwiaty i owoce pobłogosławił † ażeby
używane w imię Twoje służyły na pożytek ludziom i zwierzętom, oraz stały
się obroną przeciw wszelkim chorobom i przeciwnościom. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

