PROPOZYCJE MODLITEWNE NA
NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI
– Z CIEMNOŚCI LĘKU DO ŚWIATŁA PRAWDY

APEL JASNOGÓRSKI
Akt zawierzenia Polski i siebie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi
Panny
Niepokalana Dziewico Maryjo, przeczysta Matko Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa!
Spójrz okiem miłosierdzia swego na naród Twój polski, który zwraca się dziś do Ciebie ze
wszystkich stron swej Ojczyzny i świata.
W dobie potężnych zagrożeń i niebezpieczeństw, duchowych i doczesnych, do Twego
Niepokalanego Serca uciekamy się i zawierzamy Tobie, Pani i Królowo nasza, ożywieni wiarą i
ufnością, albowiem nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto się pod Twoją obronę ucieka, o
Twoje wstawiennictwo błaga i pragnie wspomożenia Twego, miał być przez Ciebie opuszczony
(św. Bernard z Clairvaux).
Aby nasze zawierzenie było Tobie i Panu Bogu miłe, obdarz nas, Matko łaski Bożej, sercem
czystym i szczerze skruszonym za grzechy nasze i narodu naszego. Wspomożenie wiernych,
udziel nam rady i siły, abyśmy wyprostowali ścieżki życia naszego, naszych rodzin i państwa, w
wierności prawu Bożemu, zawartemu w Dekalogu, w posłuszeństwie nauce Ewangelii oraz
prawom Kościoła ustanowionego przez Twego Syna.
Panno można, obdarz nas duchem pokory, ofiarności i przezwyciężania siebie, potrzebnym do
praktykowania pokuty, do której wezwał nas uroczyście Odkupiciel, a bez której zginiemy (Łk
13, 5). Zwierciadło sprawiedliwości, nie pozwól abyśmy zobojętnieli wobec grzechów
wołających o pomstę do Nieba, popełnianych zwłaszcza wobec najbardziej bezbronnych –
zabijanych nienarodzonych i krzywdzonych dzieci.
Panno nieskalana, uproś całemu naszemu społeczeństwu łaskę czystości obyczajów i
wstrzemięźliwości, tak aby nasza Ojczyzna była Ci rzeczywiście poddana i miła, o nasza
Królowo! Matko dobrej rady, obdarz władze nasze mądrością i roztropnością, by mając na
względzie jedynie autentyczne dobro wspólne i rzeczywistą sprawiedliwość, rządziły
Rzecząpospolitą w prawdzie i godziwości.
Królowo Apostołów, obdarz nasze duchowieństwo gorliwością o chwałę Bożą i wiarę prawą, a
także żywą troską o zbawienie dusz. Królowo pokoju, udziel wszystkim narodom pokoju
Bożego, który zaprowadzić może jedynie Książę trwałego pokoju – Chrystus Król (Iz 9, 5).
Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapionych, otocz Twą matczyną i najlitościwszą opieką
wszystkich cierpiących członków naszego narodu. Ucieczko grzesznych, otwórz polskie serca
dotąd zamknięte na łaskę Twego Syna i zaprowadź je do źródeł żywota wiecznego.
Matko Różańcowa, obiecałaś w Fatimie, że w obliczu współczesnych niebezpieczeństw Twoje
Niepokalane Serce będzie dla nas schronieniem i pewną drogą do Boga, dlatego ufamy
niewzruszenie, że Twoje miłosierne spojrzenie spocznie na naszych troskach i na naszych
utrapieniach, że obejmie nasze zmagania i nasze słabości (Pius XII).

Pragnąc dostąpić Twej opieki, a za Twym pośrednictwem otrzymać od Boga siłę i wytrwałość w
dobrym, pośród trudów, przeciwności i wszelkich niebezpieczeństw, oto dziś zawierzamy
Twemu Niepokalanemu Sercu siebie, nasze rodziny oraz całą Polskę, z naszymi władzami,
duchowieństwem i wszystkimi rodakami na całym świecie. Jesteśmy cali Twoi, dzisiaj i przez
wszystkie dni naszego życia. Weź nas takimi, jakimi dzisiaj jesteśmy i uczyń, jakimi nas chcesz,
ku chwale Boga, teraz i w wieczności, albowiem w Tobie jednej bez porównania bardziej
uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich Świętych swoich (św. Maksymilian Kolbe).
Przyczyno naszej radości, uproś nam poddanie się woli Bożej w krzyżu i cierpieniu, o Królowo
Nieba, która czekasz na nas w naszej niebieskiej ojczyźnie wiekuistego szczęścia.
Najświętsza Boga Rodzicielko: przyjdź Królestwo Boże przez Niepokalane Serce Twoje!
Królowo Polski: módl się za nami!
(PIEŚŃ DO MATKI BOŻEJ)

Litania Narodu Polskiego
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Nad Polską, Ojczyzną naszą – zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny – zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Nadziejo nasza – zmiłuj się nad nami.
Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski – módl się za nami.
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny – módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie Polski – módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich Jana
Kazimierza – módl się za nami.
Święci, pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie – módlcie
się za nami.
Święty Brunonie, apostole ziem polskich – módl się za nami.
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie – módlcie się za nami.
Święty Ottonie, apostole Pomorza – módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian – módlcie się za nami.
Święty Kazimierzu, patronie Litwy – módl się za nami.
Święty Jozafacie, patronie Rusi – módl się za nami.
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej – módl się za nami.
Święty Florianie, patronie Krakowa – módl się za nami.
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi – módl się za nami.
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów – módl się za nami.
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników – módl się za nami.
Święta Jadwigo, patronko Śląska – módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego – módl się za nami.
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów – módl się za nami.
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc – módl się za nami.
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi – módl się za nami.
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy – módl się za nami.
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski – módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży – módl się za nami.
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków – módl się za nami.
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej – módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz – módl się za
nami.
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi
wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy – módl się za nami.
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami.
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej – módl się za nami.
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed
masonerią – módl się za nami.
Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością – módl się za nami.
Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia – módl się za nami.

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed
więzieniem – módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków – módl się
za nami.
Wszyscy święci i święte, błogosławieni i błogosławione Kościoła Polskiego– módlcie się za
nami.

(ŚW ANDRZEJ BOBOLA)
Litania do Św. Andrzeja (O łaskę jedności wśród Polaków)
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za
nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.
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.
Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej
Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Andrzeju,
Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków
w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać
pośród wszystkich doświadczeń
osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę
Bożego pokoju i jedności,
byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością
umieli dostrzegać i oceniać
sprawy własne i sprawy Narodu
w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania,
byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość,
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo,
oręduj za nami u Pana.
Amen.

Modlitwa za Ojczyznę do Św. Jana Pawła II
Święty Janie Pawle II, który gorącą miłością darzyłeś naszą Ojczyznę i z wielką troską
sprawowałeś duchową opieką nad Narodem Polskim, prosimy Cię wstaw się za nami przed
Majestatem Bożym, aby obdarzył nas łaskami wierności Chrystusowi, Jego Najświętszej Matce,
Królowej Polski i chrześcijańskiej tradycji naszego narodu.
Wyproś u Ducha Świętego u Którego uzyskałeś dar odnowienia naszej ziemi, uwięzionej przez
obcą dyktaturę, aby zechciał odnowić serca i sumienia Polaków.
Niech nas ogarnie Miłosierdzie Boże, którego kult zrodził się na polskiej ziemi i da nam mądrość
i męstwo w walce z obcymi ideologiami, wierność w pełnieniu Woli Bożej i nawrócenie tym,
którzy odrzucają nasze korzenie.
Wstaw się u Matki Bożej, Królowej Miłosierdzia i Królowej Polski, aby wyprosiła u Swojego Syna
bezpieczeństwo dla naszego kraju i chroniła nas przed wszelkimi zewnętrznymi zagrożeniami,
oraz grzechami nas samych, hamując zło, które rodzi się pośród nas.
Niech pod Twoim duchowym przewodnictwem społeczeństwo polskie zjednoczy się wokół
Chrystusa i niezłomnie trwa w swojej wierze, kulturze i tradycji.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O błogosławieństwo Ojczyzny (św. s. Faustyny Kowalskiej)
Jezu najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich, a szczególnie przez
przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię wychowała z dziecięctwa, błagam Cię, błogosław
Ojczyźnie naszej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz się na łzy dzieci małych, na głód
i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek, udziel nam łaski, o którą Cię prosimy dla
Ojczyzny naszej (Dz. 286).

O błogosławieństwo Ojczyzny (bł. ks. Jerzego Popiełuszki)
Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie! Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę
wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich
polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy
wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od
złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego. Amen.

(Pieśń na Wystawienie Najświętszego Sakramentu)

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wezwanie wszystkich Archaniołów i Aniołów, Anioła Polski

MODLITWA LITANIJNA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
K: O wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, zwątpienia i beznadziei.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za osoby zniewolone duchem lęku, rozpaczy, depresji i myśli samobójczych.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu i tytoniu.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za uzależnionych od hazardu, pornografii i wszelkich przejawów nieczystości ciała i serca.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za uzależnionych od telewizji, internetu, telefonu, gier komputerowych.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za zniewolonych duchem pracoholizmu i nadmiernej aktywności kosztem życia duchowego i
rodzinnego.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, astrologię, magię, jasnowidztwo,
wróżbiarstwo i horoskopy.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa, spirytyzmu i fałszywego mistycyzmu.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za zniewolonych nienawiścią, mściwością, nieprzebaczeniem, niezgodą i zawziętością.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy i niesprawiedliwości.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za poddanych duchowi pychy, zazdrości, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za zniewolonych pragnieniem dóbr materialnych
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: O uwolnienie osób poddających się duchowi złości, lenistwa, gniewu, nieumiarkowania w
jedzeniu i piciu.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za zniewolonych grzechami języka: obmową, oszustwami, plotkami, fałszywymi
podejrzeniami i osądem.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: O wolność serca dla naszych najbliższych: męża, żony, dzieci, rodzeństwa i wszystkich
krewnych.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za biskupów, kapłanów, siostry zakonne, wszystkie osoby konsekrowane i poświęcone Bogu
– o serce wolne i pragnące żyć tylko prawdą Ewangelii radykalnie i bez kompromisu ze złem.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za członków naszych parafii, grup modlitewnych i wspólnot.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: O wyzwolenie od działania złego ducha dla wrogów Chrystusa, Kościoła i Bożego Prawa
szerzących pogańską kulturę śmierci pod płaszczem dobra ludzkości i Nowego Porządku
świata.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: Za tych, którzy nas zranili i skrzywdzili, abyśmy wszystko im przebaczyli.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
K: O uzdrowienie dusz i ciał nas tu obecnych z chorób duchowych, psychicznych i fizycznych.
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła Ciebie JEZU prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie!
(Pieśń)

Modlitwa za rządzących
„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia
odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze,
abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością” (2 Tm
2,1)
Jezu, Królu narodów, powierzamy Ci rządzących naszym krajem. Obdarzaj ich duchem
prawdziwej służby i miłości. Napełniaj Duchem Świętym, aby troszcząc się o doczesny
porządek, kierowali się prawdziwym dobrem człowieka zgodnym z nauką Ewangelii. Umacniaj
wiarę, niewierzących zaś doprowadź do poznania Ciebie. Ustanawiających prawo oświeć
światłem prawdy i mądrości. Daj rządzącym serca prawe, mężne, wierne Tobie, aby pomagali
urzeczywistnić Twoje królestwo w naszym narodzie.
O najukochańsza Matko i Pani nasza, Maryjo, Królowo Polski, upraszaj światło Ducha Świętego
dla kierujących krajem, uproś serca szukające wspólnego dobra zdolne do zgody, wzajemnego
porozumienia. Chroń przed przewrotnością i każdym złem. Prowadź rządzących drogami
Bożymi.
Najświętsze Serce Jezusa, NIECH w naszej Ojczyznie przyjdzie Królestwo Twoje. Zapanuj
duchem Twej sprawiedliwości i miłości w umysłach i sercach rządzących i rządzonych.
W najgłębszej czci i dziękczynieniu, w modlitwie błagalnej Polska korzy się przed Tobą.
Wskrzesiłeś Jej ciało, odrodź ducha, Chryste. Daj Narodowi światło, męstwo, dobrą wolę. Daj
zwycięstwo nad złem w naszym Narodzie, nawróć błądzących, spraw, abyśmy przejrzeli i
przebacz nam, bo tylu z nas nie wie, co czyni. Przemów do naszych serc, daj się poznać Panie,
a wszyscy pójdziemy za Tobą.
Przebacz nam, którzy Cię kochać pragniemy, a tak Ci źle służymy. Przebacz niewdzięczność,
nakłoń ucha Twego i wysłuchaj. Polska woła do Ciebie w niemocy własnej i błaga miłosierdzia
Twego. Wzbudź moc Twoją, Panie, przyjdź i króluj. Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie ufność
pokładamy, a nie będziemy zawstydzeni na wieki.
Pani nasza Częstochowska, Królowo Polski, strzeż Królestwa Twego. Boże pokoju, Ty sam
jesteś pokojem, którego nie może pojąć człowiek kłótliwy. Spraw, aby żyjący w zgodzie trwali
w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci i święte Polskie, módlcie się za nami.

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO DUSZ CZYŚŚCOWYCH

Tajemnice radosne
RÓŻANIEC CZEŚĆ RADOSNA – krótkie kanony między 10-tkami

23.00 Modlitwa za Kapłanów, Małżeństwa i Rodziny
Panie Jezu Chryste
Góra Oliwna jest miejscem ataku sił ciemności. W Ogrodzie Oliwnym szatan kusi aby odrzucić
mękę.. cierpienie.. zbawienie.. to moment w którym chce się odrzucić wszystko byle już nie
cierpieć. To stanie nad przepaścią swojej ludzkiej woli gdzie ostatkiem sił udręczona dusza
woła:
„Ojcze jeżeli możesz, odsuń ode mnie ten kielich…”
Spójrz proszę teraz na Kapłanów, którzy w tej chwili przechodzą przez Górę Oliwną.. samotni,
opuszczeni, zawstydzeni, zniechęceni, odrzuceni, wyśmiani, pogubieni, poranieni przeciskają
się przez tłocznię swego lęku, niepokoju, napięć, smutku i trwogi.
Przerażeni swoimi wyborami, upadkami, słabościami, swoją niemocą, niezrozumieniem,
brakiem wsparcia.. bronią się ostatkiem sił przed pokusą nieufności wobec Ciebie Panie.. że to
wszystko ma sens. Nawet jednej Godziny nie chcieliśmy z nimi czuwać. My dobrze wiemy
Panie Jezu że sumą tych boleści jest nasza obojętność.. nie mieli skąd wziąć pokarmu Panie,
bo my ich nie pokochaliśmy czystym sercem.
Przepraszamy Panie Jezu i prosimy za Nich.. za każde jedno serce. Składamy na każdym z
nich pocałunek miłości i wdzięczności.. za to że zdecydowali się zostawić wszystko i pójść za
Tobą.. za nami. Za och odwagę, determinację, noce dylematów i zwalczania pokus. Za każde
Ojcze Nasz wypowiedziane szeptem, za każde ucałowanie Ołtarza by rozpocząć Twoją
Najświętszą Ofiarę.. za uwolnienie nas z każdego grzechu w Twoje imię.. za ich duchowe i
fizyczne walki nieustanne odczuwane za nas w Twoim Mistycznym ciele. Za każdy ich krok z
Różańcem w ręku, za każde ich wołanie do Ciebie Panie.. byś dodał jeszcze trochę sił.
Dodaj im sił Panie Jezu. Tchnij na ich czoła swój Boski Pocałunek - który ich rozraduje jak w
dniu zawołania.
Panie nasz Stwórco wszystkiego, więc także ich dusz.. Tobie wystarczy chwila by ich całkowicie
odnowić, ale może Oni już nie maja sił by Ciebie nawet o to poprosić dlatego przyjmij wołanie z
naszych serc.. „Panie jeżeli to możliwe - odsuń od nich ten kielich..” - a jeżeli to jest potrzebne
do oczyszczenia świata i zbawienia to użycz im swojej Boskości, daj im ducha nieustraszonego,
by wstali jak Ty tej nocy mówiąc - „ale nie moja Wola Ojcze ale Twoja niech się stanie..” - w
pewnością jak nigdy wcześniej, że są wybrani przez Ciebie, że to nie pomyłka.. że są wyjątkowi
i umiłowanymi Synami i wszystko im przebaczasz..
Panie Jezu Ty powiedziałeś powiedziałeś pewnej duszy „ Czy zanim skrytykowałaś mojego
Kapłana - najpierw się za Niego pomodliłaś..?”
to jest pytanie skierowane do nas.. Panie. Ile razy, ile razy tak się stało…? A raczej tak się nie
stało…
Ile myśli, słów, gestów, wstrętnych plotek, domysłów, ile osadzania.. i ani jednej modlitwy.. albo
tylko kilka i daliśmy sobie prawo… . Ty prosisz o miłosierdzie, o przebaczenie o ciche i pokorne
serce. Ty widzisz i milczysz.
I my Milczymy, ale nie w pokorze i cichości serca, ale zawstydzeni.. nadzy.. w prawdzie o nas
samych. Ty mówisz .. znajdzie jednego sprawiedliwego…
A my mówimy nie jesteśmy sprawiedliwi ale prosimy Cię o usprawiedliwienie i przebaczenie.

Panie Jezu Chryste
Twoje przenajświętsze delikatne dłonie, które wznosiłeś do Ojca w błagalnych modlitwach za
nas, tym razem załamały się i chwiałeś się na wszystkie strony. Upadałeś i podnosiłeś się
przerażony i udręczony - przyciskany ciężarem naszych namiętności, złośliwości
i niewdzięczności…zbrodni, ohydy w najstraszniejszych formach. Zmieniłeś się prawie nie do
poznania, wargi miałeś zsiniałe, a włosy zjeżone. Wstałeś cały skąpany w pocie i wyczołgałeś
się raczej niż wyszedłeś z groty.
Tam w tej ciemnej głębi odczułeś skamieniałe serce człowieka, zobaczyłeś grymas jego twarzy
upojonej żądzą namiętności i kokieterii ze światem.. zobaczyłeś upojone oczy i ciągle jeszcze
nienasycone w obłędzie grzechu, w pragnieniu władzy, honoru, bogactw, zaszczytów,
pochlebstw… jak Twoje czyste Oczy mogły na to patrzeć.. w jakiej boleści ścisnęliśmy Twoje
niewinne Serce. Rzuciliśmy w Ciebie tym wszystkim z szyderczym śmiechem.. sprzedaliśmy
Ciebie za garść rozkoszy… - tam w tej godzinie widziałeś swój upadający Kościół…
A my dziś tu obecni i w zjednoczeniu ze wszystkimi przebłagalnymi modlitwami wznoszącymi
się w tej chwili ze wszystkich Twoich Świątyń - upadamy na twarz przed Tobą, okryci wstydem,
ze wzrokiem utkwionym dziś w Twój Najświętszy Sakrament, przypominając sobie słowa
Proroka „ od podeszwy nóg, aż do szczytu głowy - nie ma zdrowego miejsca na Jego
uwielbionym ciele”.
Całe Jego Ciało, które jest żywą raną drży i wstrząsa się. wydając głęboki rozdzierający jęk…
szepcze… „Ojcze odpuść Im bo nie wiedzą co czynią…”
Tak Ojcze.. odpuść nam. Zmiłuj się nad nami. Dziś Panie Jezu pragniemy przepraszać i błagać
za Twoich Apostołów, za Twój Kościół, który już z trudem podnosi poranioną głowę.
Panie Jezu chcemy płakać wspólnie z Tobą nad losem tak wielu dusz Ci poświęconych
Biskupów, Kapłanów, Dusz Zakonnych, Osób konsekrowanych, którzy z powodu prób, lub
wypadków życiowych przestali o Ciebie dbać i zostawili Cię samego. Wybacz Panie Jezu
nieśmiałość, brak odwagi, brak zaufania, a nade wszystko to opuszczenie które sprawia że dziś
nie tylko Twoje oczy płaczą, ale krwawi też Twoje serce.
Pozwól nam wynagradzać dziś ten gorzki ból, oziębłość, niewdzięczność, i obojętność,
obiecując Ci że już nigdy nie zostawimy Cię samego! Proszę wspomóż nas swoją Łaską,
Miłością, swoją Mocą z wysoka aby na nowo obudziły się w nasze serca w pragnieniach i
odwadze by żyć tylko z Tobą w Tobie i dla Ciebie.
Przepraszamy cię za wszystkie świętokradztwa,zwłaszcza za źle celebrowane Msze Swięte, Ty
Panie Jezu - nieskończenie wrażliwy - tyle razy byłeś zmuszany by zstąpić do naszych
nieczystych rąk i serc. Przyjmij dziś proszę nasze łzy skruchy, a razem z naszą ukochaną
Mamą będziemy Cię razem całować a osłaniając Cię odepchniemy fale goryczy którą
otrzymujesz z coraz większą zawziętością i obojętnością.
Ty Panie pozwoliłeś aby w dniu Twojej Męki przebrali Cię za obłąkanego, pragnąłeś
zadośćuczynić za szaleństwo grzechu, za nieczystą szatę splamioną interesownością,
honorami, próżnościami, własnymi przywiązaniami, utratą godności Królewskiej której Sam
udzieliłeś przy konsekracji, czy grzechami samymi w sobie… i powiedziałeś że najbardziej
upokarzającą częścią Twojej Męki była właśnie ta, w której byłeś przebrany za szaleńca i
niepoczytalnego tak potraktowany, i wielki ból sprawiają Ci dziś te boleści , bo jesteś nadal
wyśmiewany przez wszystkie klasy ludzi. i coraz mniej z twoich umiłowanych staje w obronie
Prawdy.

Jesteśmy tu przed Tobą Panie Jezu spragnieni Twojej Miłości. Nie umiemy kochać, i coraz
mniej mamy sił. Prosimy Cię ugaś w Swojej Przenajświętszej Krwi pragnienia naszych pasji,
pragnienie tak wielu ambicji, tak wielu próżności i rozkoszy, oraz tak wielu namiętności.
W Twoich Ranach jest nasze zdrowie. Pozwoliłeś otworzyć tak wiele ran na Swoim
Przenajświętszym Ciele, aby utworzyć wystarczającą ilośc schronień dla naszych poranionych
słabych i grzesznych dusz.
Grzech pozbawił nas korony i ukoronował hańbą i wstydem i sprawił że straciliśmy wszelkie
prawa do czci i chwały.
Twoje ukoronowanie cierniem było zadośćuczynieniem za tak wiele naszych grzechów
popełnionych w myślach, zwłaszcza pychy.
Tyle razy brakowało nam zaufania do Ciebie i tak doprowadzaliśmy Twoje serce do rozpaczy.
Przysięgaliśmy tyle razy wierność z rana - u Twego Świętego Stołu, a już wieczorem
ośmielaliśmy się chodzić po drogach błotnistych i ohydnych. Nie byłeś dla nas atrakcyjny, tak
jak atrakcyjnie pociągał nas świat. Chcieliśmy nie myśleć o Tobie, dając sobie kolejną szansę
by jeszcze jeden raz, ostatni raz zakosztować owocu grzechu, tak często naciągając Twoją
miłość, cierpliwość, zaufanie i dobroć.
Przepraszamy Cię Panie Jezu za nasze słabe dusze o podwójnym sumieniu, gdy u stóp Ołtarza
zapewniamy Cię stanowczo o swej wiernej przyjaźni a w życiu towarzyskim tak często
wstydzimy się lub z lękiem i niepewnością wypowiadamy Twoje Święte Imię, zdradzamy
tchórzliwie Twój honor i Twoje prawo.
Przyjmij Panie Jezu nasze błagania..
W skrusze naszych serc pragniemy uniżyć się przed Tobą jak jeszcze nigdy wcześniej, prosząc
o przebaczenie i nowe namaszczenie… nowe wylanie Twojego Ducha, które po tej Świętej
Godzinie odnowi nasze siły, wypełni nas Twoim Boskim Światłem i oczyści umysł i serce z
pragnień które nie są od Ciebie Panie.. daj nam wolność, prawdziwą wolność w radości ducha,
napełnij nas pragnieniem jeszcze większej pokuty i zadośćuczynienia za wszystkie rany jakie Ci
zadaliśmy, daj nam odwagę, Twoją odwagę Panie byśmy wybierali to co dla nas trudniejsze,
mniej komfortowe, mniej atrakcyjne, byśmy pragnęli być ostatni.. wylej się rzeka na pustynię
naszych dusz, daj siłę w próbach i zdecydowanie.
Dokonaj w nas cudu. Namaść nas abyśmy słyszeli Twoje natchnienia, mówili o Tobie tak jak Ty
chcesz nam Siebie objawić, porusz nasze serca szlachetnymi tematami. Daj nam pragnienie
wniknięcia jeszcze głębiej w modlitwę i kontemplację by już nic co na tym świecie nie
przyciągało nas tak jak Twoje tajemnice. Porwij nas wreszcie, uchwyć jak swoją zdobycz,
przyciągnij nas mocniej do Siebie i daj nam wniknąć w Boskość Twojego Najświętszego Serca,
abyśmy mogli ujrzeć to czego ani żadne oko nie widziało, ani czego nie słyszało żadne ucho…
Powiedziałeś też Panie że czasy które są obecnie przysłoniła taka ciemność piekła jaka nie była
nigdy wcześniej. Powietrze zgęstniało i wszystkie duchy nieczyste chcą oderwać nas od Ciebie
na nieskończoną liczbę sposobów. Robią wszystko co możiwe by odłączyć nas od Twojego
Najświętszego Serca. Słabniemy Panie, coraz bardziej i czujemy że jak mówi Twoja i Nasza
Matka Przenajświętsza musimy się juz modlić nieustannie. Wystarczy chwila i upadamy..
Ale Ty nie zostawiasz nas i mówisz że jesteś teraz przy nas tak blisko jak byłeś wśród
pierwszych Apostołów i obiecujesz nam taki stopień świętości jaki jeszcze nie był zdobyty w
historii Kościoła Świętego.

Prosimy Cię Panie Jezu, aby te wszystkie Obietnice - spełniły się na nas. Wiem że to odważne
o co Cię prosimy, ale to pragnienie serc Twoich dzieci, urzeczonych Twoją dobrocią,
pociągniętych Twoimi Słowami. Chcemy poczuć szaleństwo Twojej Miłości, chcemy się
zachwycić Twoim Dziełem które masz dla nas przygotowane. Nie chcemy już dłużej czekać…
nie mamy już sił. Potrzebujemy Ciebie jeszcze bliżej, aż do przylgnięcia najbliżej Twojego
Najświętszego Serca.
Nie jesteśmy godni, bo wszyscy jesteśmy grzeszni ale błagam - nie patrz na nasze grzechy wystarczy że wypełnisz nas Swoim Światłem - wystarczy że nas dotkniesz… Panie… wystarczy
Twoje jedno Słowo - a będą uzdrowione nasze serca. Spójrz na nas Panie… to Ty nas tu
zgromadziłeś - nie z naszej ale z Twojej Woli jesteśmy w tej Godzinie razem. Wierzymy, że to
nie przypadek… Panie Jezu wszyscy śpią w somach, odpoczywają… bawią się w
przyjemnościach i rozkoszy, a my wybraliśmy Ciebie - chcemy do Ciebie… jesteśmy Ciebie
spragnieni.
Spójrz na nas Panie i pozwól nam Ciebie zobaczyć. Oczami serca… oczami duszy.
Pozwól nam odczuć Twoją Obecność - Twoją Miłość do nas.. daj nam usłyszeć „Pokój mój
Wam daję, pokój mój Wam zostawiam” - byśmy bez lęku w Twoją sprawiedliwość ale ufność i
wiarę w Twoje miłosierdzie wyznali nasze winy i otrzymali Twoje przebaczenie, a przez ten akt
skruchy i przebłagania odrodzili się już dziś z Twojego Świętego Ducha i nazywali się Twoją
Resztą.
Maryjo, o Matko nasza! Przyjdź nam z pomocą i dziś w tej Godzinie , przygotuj nasze serca na
godne uczczenie - Twojego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Pana Jezusa. O
Matko Kochana, chcemy teraz włożyć nasze serca we wnętrze Twojego , Ty nad nimi pracuj,
wznieś je w Swiętej miłości Boga, przemień je!
Odsłoń sekrety naszych serc, Twoim światłem rozprosz jego złudzenia, Twoją łaską ozdabiaj je
w cnoty, abyśmy mogli nazwać się Córkami i Synami Twoimi.
Przepraszamy że tak łatwo wpadamy w gniew, bele co nas niepokoi, obrażamy się z byle
powodu, jesteśmy tak trudni dla otoczenia, brakuje nam wrażliwości, upieramy się przy swoim
zdaniu, jesteśmy leniwi, opieszali, powolni, pozbawieni zapału, pesymistycznie nastawieni…
przykładamy tak często zbyt dużą wagę do jednego słowa i wydaje się nam to aluzją, zniewagą,
lekceważeniem.. ile ran zadajemy tym naszym bliskim, roztrząsając.. milcząc. Oddajemy Panie
Jezu wszystkie osoby z którymi mieliśmy konflikty w ostatnich dniach i przepraszamy.
Za nasze chowane urazy, za złośliwości, za obgadywanie, szemranie za plecami, za kłamstwa i
oszczerstwa - za osoby które oplotkowaliśmy bez ich obecności i wiedzy - przepraszamy z
całego serca. Chcemy teraz pokazać Ci te osoby Panie Jezu i prosimy o błogosławieństwa i
szczególne dary Twojego Serca właśnie dla nich, prosząc o przebaczenie za nasz język,
egoizm i zazdrość.
Taka jest prawda o nas Panie, uzdrów w nas ten wstydliwy i słaby odruch naszej natury, wlej w
nasze serca szczególną miłość do tych osób i pragnienie zadośćuczynienia im w czynie i
modlitwie.
Za naszą wyniosłość, chciwość, skoncentrowanie na sobie,próżność i pragnienie by być
podziwianymi, chwalonymi, za to że cały czas szukamy uznania w oczach świata, za tęsknotę
za wrażeniami nadzwyczajnymi, za to że jesteśmy ogarnięci zawrotem społecznym, za nasze
powierzchowne sumienia, zmieniające się za każdym podmuchem opinii i mody - przebacz nam
Panie Jezu i prosimy daj nam dar ubóstwa wewnętrznego i skromności, zatrzymaj nas w
naszym niepohamowanym pochodzie ku otwartej przestrzeni zepsutego świata. Depczemy
naszymi nogami przez nasze światowe życie - Twój zakrwawiony Krzyż Jezu Chryste!
Przebacz!

Za pragnienie rozrywek, za marzenia o ideałach świata, za pragnienia samorealizacji, za
szukanie własnych przyjemności, za narzekanie na jedzenie, ubrania, piękny nowy dzień który
nam stwarzasz… Ulituj się nad wszystkimi Panie, którzy żyją wśród przepychu, prowadzą
komfortowy tryb życia, za możnych, wpływowych, za tych którzy przyjmują jako godziwe
wszelkie nowości w zwyczajach, wszelkie rozrywki towarzyskie , wszelką formę podniety
zmysłów i zabawy, za wszystkie wynalazki wyrafinowanej zmysłowości, wynaturzone instynkty,
dwuznaczne i niebezpieczne rozrywki, zebrania i zabawy światowe, za wszystkie te żądze które
rozpalają zmysły i prowadzą do przepaści - Przebacz Panie, przebacz i zmiłuj się nad nami…
nie pozwól juz nam nigdy ulec żadnej z nich.
Oddajemy się uroczyście Niepokalanej Dziewicy Maryi i błagamy - obmyj nas Matko we Krwi
Twojego Syna wylanej dla nas podczas ubiczowania Jego ciała.. kropla po kropli, aby żadna z
nich nie była dla nas na darmo wylana. Zanurz nas w kałużach tej Przenajświętszej Krwi
Jezusa i błagaj Maryjo za nami - wypowiadając nasze imiona i wszystkich tych za którymi się
wstawiamy.
Błagamy o Łaskę czystości i wstrzemięźliwości, by od dziś budziło to w naszych sercach wstręt i
obrzydzenie.
Skąpany we Krwi, płaczący nad tą ohydą, Jezus biczowany przez bezwstyd nas wszystkich,
błaga o litość!
Panie Jezu Chryste, Synu Boży zmiłuj się nad nami.
Litości Jezu i Królu dla nas Matek i Ojców, którzy jesteśmy nadmiernie pobłażliwi dla swoich
dzieci i nie uczymy ich wstydliwości i skromności, prostego i ubogiego życia. Że tak często
odpuszczamy sobie, lekceważymy, nie chcemy widzieć i słyszeć. I za to że tak często ich nie
widzimy i nie chcemy słuchać, bo jest to dla nas nieciekawe, nudne, nie tak ważne jak nasze
dorosłe sprawy. Prosimy o litość i szczególna opiekę dla tych dzieci i młodzieży które w tej
chwili błądzą, gubią się w ciemnościach świata, używkach, alkoholu, narkotykach, nieczystości,
które plamią swoją niewinność, nie szukają Ciebie, nie słyszą Twoich poruszeń, duszą Twoje
Serce, wyśmiewają Cię, nie wierzą w Twoją Miłość, nie chcą się nazywać Twoimi dziećmi. To
nasza wina Panie… przepraszamy że nie mówiliśmy Im o Tobie.. nie kierowaliśmy ich kroków w
Twoją stronę, ale w stronę świata, rozwoju, pracy, była w nas często chęć zainwestowania
naszych niespełnionych pragnień i pasji, a zapomnieliśmy że to Ty miałeś stać się ich Pasją
życia.
Ratuj nasze dzieci Panie. Daj Im ŁAskę powrotu, nawrócenia, dzieciom które uciekły z domu pragnienie powrotu, a Rodzicom przywróć Dar Mądrości i pokoju serca, miłości i zrozumienia,
by mówili do siebie sercem wzajemnie skruszonym i przebaczającym.
Przebacz Panie Jezu za ich okrzyk „Nie ma Boga” Za okrzyk nienawiści, za tych którzy
usuwają Cię ze swojego życia, za Twoje wykluczenie z serc całych rodzin, z domowego
ogniska, za to że nie zajmujesz więcej miejsca niż zwierzęta i kwiaty w tych mieszkaniach, za
przekleństwa Twojego Kościoła, krytykę wyśmianie, za przekleństwo Eucharystii i za tych którzy
przychodzili by upaść do Twoich stóp, a chwilę później ulegli pokusom świata i sami obrali dla
siebie piekło.
Przebacz nam naszą niedojrzałość rodziców, brak cierpliwości, zrozumienia, zasłuchania,
obojętność, Prosimy Panie Jezu napełnij nas nową miłością i gorliwością w wychowaniu
naszych dzieci.
Pragniemy teraz zamknąć Ich Serca w Niepokalanym Sercu Maryi i powierzyć jeszcze raz ich
życie Jej opiece.

Maryjo, Nasza kochana Mamo… chcielibyśmy wypowiedzieć szeptem imiona naszych dzieci a
Ty przez ten Akt zaufania i oddania - zapisz te imiona w Swoim Sercu i Najświętszym Sercu
Jezusa, aby były w Nich bezpieczne.
Przyjmij o Panie głos przebłagalny, jaki wywołuje szczery ból z dusz naszych zasmuconych i
żalem przejętych. One proszą Cię o przebaczenie za grzechy nasze, naszych rodziców i
przyjaciół.
Spraw Panie Jezu byśmy z niewolników tego zwodniczego świata który sprzedaje nam truciznę
piekła stali się niewolnikami Twego Serca, godnego uwielbienia. Ciebie kochać i Tobie służyć
będzie dla nas zaszczytem i chwałą większą niż panowanie nad ludźmi. A teraz Mistrzu
kochany racz spojrzeć tę gromadkę Twych przyjaciół wiernych, tu zebranych, to są ci którzy
zawiedli Cię w Getsemani a tego wieczora wynagradzają przed Tabernakulum.
Spójrz Panie Jezu oni tu czynią publiczne wyznanie winy za ten tłum niezliczony, który śpi i
wypoczywa w przyjemnościach tej nocy, gdy Ty konasz…
Nie wzywaj Twych Aniołów Jezu, Dla nich jest chwalebna wieczność. Zachowaj dla twych
przyjaciół na ziemi poufne zwierzenia Twego serca w tabernakulum.
O! Mów do nas Panie Jezu z czułością Ojca z poufałością starszego Brata, ze słodkim
oddaniem i ufnością Przyjaciela. Mów do nas se słowami błagania i skargi uwielbianego Ojca i
Przyjaciela jednocześnie z powagą naszego Króla Nauczyciela i Pana.
A TY MATKO NASZA, Zdrowaś Maryjo, Łaski Pełna.. Dziewico Miłościwa, w ten szczególny
wieczór
Witaj Nadziejo nasza, Nadziejo bidnych. Witaj dobrotliwa Matko Sierot. Matko Miłosierdzia..
Żadna inna prośba nie jet nam droższa i niczego bardziej nie potrzebujemy niż Łaski i
Miłosierdzia Bożego. Mamy wiele chorób ducha ale Łaska Boża jest dla nas najskuteczniejszym
lekarstwem na wszystkie namiętności, zatem jeśli łaska przybędzie uspokoi je wszystkie.
Matko Pocieszenia…. kiedy opuszcza nas wszelka radość i siła duszy i w niczym sobie pomóc
nie możemy kiedy wkrada się zniechęcenie do obecnego życia i lęk serca ściska, kiedy zostaje
odebrana niebiańska pociecha, kiedy pokusy powstają i przychodzi choroba czy jakakolwiek
inna przeciwność, kiedy to wszystko przychodzi na nas dokąd mamy uciekać i do kogo się
zwrócić jak nie do Ciebie najłaskawsza Pocieszycielko biednych? Na kogo mamy spojrzeć aby
dotrzeć do portu ocalenia jak nie na najjaśniejszą Gwiazdę Morza?
Do Ciebie się dzisiaj przybiegam i pokornie proszę o pomoc, bowiem o cokolwiek zechcesz,
łatwo od Syna Swojego otrzymasz. Wyciągnij więc ramiona swoje nad nami abyśmy się pod nie
schronili. Powiedz duszom naszym - Jestem Waszą obrończynią, nie bój się. Jak pocieszam
Swojego Syna - tak i ciebie duszo pocieszę. Mów Pani moja do serc naszych, gdyż serce
usłużne słucha…
Pamiętaj o Najświętsza Matko że zostałaś wyniesiona do tej godności i władzy nie tylko dla
siebie, ale przede wszystkim dla nas. Jeśli Bóg chciał być Twoim dłużnikiem biorąc z Ciebie
naturę ludzką to dlatego abyś mogła rozdzielać skarby nam biednym grzesznikom. I my dziś
błagamy Matko kochana, przyjdź… Jesteśmy wielkimi grzesznikami ale Bóg obdarował Cię
litością wiekszą niż nasza nędza i nieprawości. Wiemy że możesz i chcesz przyczynić się do
naszego zbawienia my się tego spodziewamy tym bardziej im mniej na to zasługujemy.aby tym
większa była Twoja chwała w Niebie z Twojego wstawiennictwa.

O Matko Miłosierdzia składamy do Twoich stóp dusze skalane grzechami, nie tylko nas tu
obecnych ale całego świata. Wyjednaj ich oczyszczenie. Wyproś dla nas szczerą poprawę,
gorącą miłość Boga wytwałość w dobrym i nagrodę za tę wytrwałość. - Niebo.Prosimy Ciebie o
wielkie rzeczy ale czy nie możesz wszystkiego? Wystarczy że otworzysz usta i przemówisz za
nami do syna a On niczego Ci nie odmówi.
Proś za nami Maryjo… a my z całego serca tej nocy chcemy jednoczyć się z Twoimi boleściami
wynagradzając najpiękniej naszą małą prostą miłością.

Tajemnice bolesne
RÓŻANIEC CZEŚĆ BOLESNA – krótkie kanony między 10-tkami
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem + Pieśń Uwielbienia

EUCHARYSTIA
WSTĘP - Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Prawdą!
Tylu z nas martwi się, nie wiedząc, co się dzieje wokół nich, boi się przyszłości, która ich
czeka. Dlatego modlimy się tej nocy o nowe potężne wylanie Twojej miłości Jezu w
naszych sercach, ponieważ Twoja Miłość egzorcyzmuje i usuwa każdy lęk z naszego
życia. Modlimy się też tej nocy o ducha rozeznania, dla Polski i Polaków, rozeznania co
jest Prawdą, a co kłamstwem, modlimy się o to, aby światło Prawdy zdemaskowało
kłamstwa naszego życia społecznego, politycznego i religijnego, po to, aby nie dać się
zwieść Ojcu kłamstwa, szatanowi.
Potrzebujemy Panie Jezu Chryste szczególnego oświecenia naszego umysłu i serca,
byśmy mogli odważnie iść drogą Prawdy. Bez lęku i strachu. Dlatego prosimy Cię całym
sercem! Ześlij Panie Jezu Chryste Ducha Prawdy na Polskę i Polaków, aby oświecał On
umysły i serca, nade wszystko naszych Biskupów i kapłanów, którzy są odpowiedzialni
za nasze zbawienie.
Prosimy Cię Panie, aby nie ulegali duchowi tego świata, ale poddali się całkowicie
Duchowi Świętemu. Aby odważnie rozeznawali co jest Prawdą, a co kłamstwem i nie bali
się oddać życia za Prawdę Ewangelii. Oświeć Panie Duchem Prawdy naszych
rządzących, aby mieli siłę oprzeć się globalnym kłamstwom i manipulacjom politycznym,
a Ci którzy już im ulegli, by mieli odwagę szukać Prawdy i wrócić na drogę Prawdy.
Uzbrój ich Panie Jezu Chryste Mocą z Wysoka, aby pomimo lęku i ciemności odważnie
szli ku światłu Prawdy mając przed oczami Miłość do Ojczyzny i odpowiedzialność przed
Bogiem za każdego z nas Polaków, i za Ojczyznę naszą.
Modlimy się Jezu Chryste o przyjęcie Ducha Prawdy i odpowiedzialności za prawdę dla
wszystkich kreujących rzeczywistość naszego życia poprzez massmedia. Za wszystkich
dziennikarzy i tych, którzy w życiu publicznym mają szeroki wpływ na nasze
społeczeństwo poprzez środki masowego przekazu. Panie Jezu daj im odwagę w
głoszeniu Prawdy, by mieli siłę przeciwstawić się kłamstwom i manipulacjom medialnym.
Odnów w nich na nowo fundament etyki dziennikarskiej. Daj Moc i szczególną ochronę
tym, którzy wbrew tzw. Poprawności politycznej mają odwagę głosić prawdę.
Modlimy się Jezu Chryste o Ducha Prawdy i Miłości w naszych rodzinach, naszych
domach. Jezu, Ty mówisz nam w swojej Ewangelii, że Nie można budować jedności na
kłamstwie, tylko na Prawdzie. Dlatego szczególnie wołamy do Ciebie, Maryjo Matko
Rodzin, módl się za każdą polską rodziną, aby otwierała swoje serca na prawdę
Ewangelii, a z niej płynącą prawdę o naszej obecnej rzeczywistości. Pokonaj Maryjo w
nas, w naszych rodzinach i polskich domach ducha kłamstwa i manipulacji, rozłamu,
kłótni i agresji z powodu różnych przekonań politycznych i religijnych.
Niech w każdej z nich zakróluje Jezus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jezus, który
jest Miłością oddającą życie nie tylko za swoich przyjaciół, ale i za największych wrogów.
Duchu Święty, Duchu Prawdy zstąp na naszą Ojczyznę, zstąp na Polskę, zstąp na
każdego i każdą z nas. Niech Twoja Prawda zakróluje w naszych sercach za
wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski, wszystkich Aniołów i Świętych i przez
Chrystusa Pana naszego. Amen!
- DALSZA CZĘŚĆ EUCHARYSTII-

(Pieśń na Wystawienie NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU po
modlitwie kończącej Mszę Świętą, a przed Błogosławieństwem,
które będzie na koniec Wydarzenia)

(Pieśń Uwielbienia)

Tajemnice chwalebne
RÓŻANIEC CZEŚĆ CHWALEBNA – krótkie kanony między 10-tkami

PANCERZ ŚWIĘTEGO PATRYKA
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Zakładam dziś na siebie
potężną moc wezwania Imienia Trójcy,
moc wiary w Trzy Osoby,
moc wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.
Zakładam dziś na siebie
moc Chrystusowego narodzenia i chrztu,
moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu,
moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia.
Zakładam dziś na siebie
moc miłości cherubinów,
moc posłuszeństwa aniołów,
moc posługi archaniołów,
moc nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą,
moc modlitwy patriarchów,
moc nauki apostołów,
moc wiary wyznawców,
moc niewinności dziewic,
moc obecności w rzeczach małych i wielkich,
moc uczynków ludzi prawych,
moc Ducha Słowa odwiecznego.

Zakładam dziś na siebie
moc Niebios,
tajemnicę wschodu,
światłość słońca,
blask księżyca,
splendor ognia,
szybkość błyskawicy,
chyżość wiatru,
głębiny morza,
stabilność ziemi,
twardość skały.
Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Powstaję dzisiaj
Bożą mocą, która mnie prowadzi,
Bożą mocą, która mnie podtrzymuje,
Bożą mądrością, która mi przewodzi,
Bożym okiem, które na mnie patrzy,
Bożym uchem, które mnie wysłuchuje,
Bożym Słowem, które do mnie przemawia,
Bożą ręką, która mnie strzeże,
Bożą drogą, która ścieli się przede mną,
Bożą tarczą, która mnie osłania,
Bożymi zastępami, które mnie bronią
Przed zasadzkami złego,
Przed kuszeniem do złego,
Przed każdym, kto źle mi życzy
Z daleka czy z bliska,
Samotnie czy w tłumie.
Wzywam dziś wszystkie te moce:
Stańcie pomiędzy mną a złem!
Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile,
Co zagraża memu ciału i duszy,
Przeciwko zawołaniom fałszywych proroków,
Przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa,
Przeciwko fałszywym prawom heretyków,
Przeciwko występkom bałwochwalstwa,
Przeciwko ILUZJI komercji,
Przeciwko intrygom i kłamstwu,
Przeciwko ślepym przewodnikom ślepych,
Przeciwko pyszałkom i głupcom,
Przeciwko przeklinającym obraz tej Ziemi,
Przeciwko obłudzie wzniosłości ust przewrotnych,
Przeciwko każdej wiedzy, która znieprawia ciało i duszę człowieka.

Chryste chroń mnie dziś
Od trucizny, od spalenia, od utopienia, od zranienia.
Chroń mnie, póki nie nadejdzie ma nagroda w obfitości.
Chrystus ze mną,
Chrystus przede mną,
Chrystus za mną,
Chrystus we mnie,
Chrystus pode mną,
Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy,
Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, kiedy tworzę,
Chrystus, kiedy biegnę,
Chrystus, kiedy się kładę,
Chrystus, kiedy siadam,
Chrystus, gdy powstaję!
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli,
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie mówi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie widzi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie słyszy,
Jezu, Synu Maryi, Ty jesteś moim jedynym lekarzem.
Powstaję dzisiaj
potężną mocą wezwania Imienia Trójcy,
mocą wiary w Trzy Osoby,
mocą wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Chrystusie.
Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami.
Amen.

PROCESJA SIEDMIU OKRĄŻEŃ W CISZY

(opcja)

(Jozue zdobywa Jerycho)
Zdobycie Jerycha to duchowa prorocza droga 7 okrążeń wokół miasta, które było nie zdobycia.
Czasami siły zła w naszej ojczyźnie wydają się tak silne, że tylko ponadnaturalna interwencja
Boga może zburzyć te warownie zła w naszym kraju.
Dlatego i my wykonujemy ten proroczy gest prosząc Boga, aby złamał każdą moc zła i
przekleństwa nad naszą Ojczyzną i wylał na nas potężną Moc swego Świętego Ducha.
Zakończymy procesję potężnym hymnem Te Deum uwielbiając Boga za wszytko co czynił, czyni
i będzie czynił w naszej Ojczyźnie.

(Pieśń przed błogosławieństwem)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

HYMN: CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

PLAN GODZINOWY:
NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTO DLA POLSKI
(propozycja modlitw)
Godziny: 21.00 – 5.00 (lub dowolna inna nocna)

21.00 - APEL JASNOGÓRSKI
- Modlitwa do Ducha Świętego
- Akt zawierzenia Polski i siebie samych Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
- Litania Narodu Polskiego
- Litania do Św. Andrzeja Boboli – o łaskę jedności wśród Polaków
- Modlitwa za Ojczyznę do Św. Jana Pawła II / św. s. Faustyny / bł. ks. Jerzego Popiełuszki
22.00 - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
- Modlitwa Litanijna do Św. Michała Archanioła
- Różaniec za Ojczyznę – część Radosna
23.00 – MODLITWA ZA KAPŁANÓW, MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
- Różaniec za Ojczyznę – część Bolesna

24.00 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY
PO MSZY ŚWIĘTEJ - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
- Różaniec za Ojczyznę – część Chwalebna
- Pancerz św. Patryka
- Procesja Siedmiu Okrążeń w ciszy (opcja)
- Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Ok. 5.00 - TE DEUM – CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

>>> KONIECZNIE OBEJRZYJCIE JAK TO WYGLĄDAŁO W LICHENIU <<<
– TUTAJ MACIE CAŁY OBRAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=baSWh5B45J8&t=1368s

