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Część pierwsza

DROGA MIŁOSIERDZIA,
NIESZPORY, CELEBRACJA
Tegoroczne czuwanie przeżywamy w setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Dziękczynienie za ten dar oraz modlitwa za Ojczyznę będzie nam więc towarzyszyć również w wieczornej nocnej modlitwie,
wprowadzającej do przeżycia Niedzieli Miłosierdzia.

DROGA MIŁOSIERDZIA:
CZ. 2 – „KRZYŻ NIOSĄCY NADZIEJĘ”
Godz. 21.00 – 22.00
Podobnie jak w roku ubiegłym pierwszą część czuwania będzie stanowić
transmitowana przez telewizję Droga Miłosierdzia. Jest ona podzielona na
trzy części, a każda z nich zawiera siedem spotkań z Jezusem Miłosiernym.
W poprzednich latach przeżywaliśmy jej pierwszą część zatytułowaną:
„Spotkania w blasku wiary”. Ukazuje ona Zbawiciela, który w okresie publicznej działalności okazuje miłosierdzie ludziom przez swoje słowa i czyny. Niesie pomoc potrzebującym, uzdrawia chorych, przywraca wzrok niewidomym, wskrzesza umarłych.
W tym roku będziemy przeżywać część drugą, której treść określają
słowa: „Krzyż niosący nadzieję”. Wprowadza ona w tajemnicę miłosierdzia
objawioną w krzyżowej męce Jezusa. Z miłosiernej miłości Pana, objawionej w krzyżu, rodzi się nadzieja dla człowieka. Tę nadzieję musimy nieustannie umacniać.
Trzeci etap tej Drogi, nosi tytuł: „Miłosierdzie darem dla świata”. To kolejne siedem spotkań z Jezusem. Odbywają się one w klimacie zmartwychwstania i są przeniknięte atmosferą radości ze zwycięstwa nad grzechem,
śmiercią i szatanem. Zbawiciel umacnia wiarę uczniów i ofiarowuje się im
dary odkupienia. W nich kryje się pełnia tajemnicy miłosierdzia.
Po zakończeniu transmisji, w czasie wynoszenia sprzętu telewizyjnego
oraz w przygotowaniu do celebracji, następuje śpiew pieśni.
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I NIESZPORY NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA
Godz. 22.15
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Hymn (Na melodię „Wesoły nam dziś dzień nastał”)
1 Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.
2 Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego Krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.
3 Gdy Noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął,
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.
4 Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.
5 O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.
6 Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.
7 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
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I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
8 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

1 ant. Maria Magdalena i druga Maria

przy

-

szły do gro-bu,

by namaścić pogrzeba-ne cia-ło, lecz nie znalazły Pana A-lle-lu-ja.
Psalm 110, 1-5. 7

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
W blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
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i na wieki wieków. Amen.
Ant. Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu, by namaścić
pogrzebane ciało, lecz nie znalazły Pana. Alleluja.
2 ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, * gdzie Pan był pogrzebany. Alleluja.
Psalm 114

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, / gdzie Pan był pogrzebany. Alleluja.
3 ant. Jezus powiedział niewiastom: * Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Alleluja.
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Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)

K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K: Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
W.: Alleluja!
K: bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W.: Alleluja, Alleluja!
K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
W.: Alleluja!
K: Którzy się go boicie, wielcy i mali.
W.: Alleluja, Alleluja!
K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K: Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
W.: Alleluja!
K: Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
Alleluja (alleluja).
K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K: Bo nadeszły gody Baranka, *
W.: Alleluja!
W: A Jego Małżonka się przystroiła.
W.: Alleluja, Alleluja!
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K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K.: Chwała Ojcu i Synowi, - W.: Alleluja!
K.: I Duchowi Świętemu, W.: Alleluja, Alleluja!
K.: Alleluja. W.: Alleluja!
K.: Jak była na początku, teraz i zawsze, - W.: Alleluja!
K.: I na wieki wieków. Amen, W.: Alleluja, Alleluja!
Ant. Jezus powiedział niewiastom: / Nie bójcie się, / idźcie i oznajmijcie
moim braciom: / niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Alleluja.
Czytanie
1 P 2,9-10
L1: Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali
dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym,
którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia
doznali.
Responsorium krótkie
K. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
K. Radujmy się w nim i weselmy.
W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Oto dzień, który Pan uczynił. / Alleluja, alleluja.
Pieśń Maryi
Ant. Po ośmiu dniach, * mimo drzwi zamkniętych, / Jezus stanął wśród
uczniów / i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja.
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.
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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.
Ant. Po ośmiu dniach, * mimo drzwi zamkniętych, / Jezus stanął wśród
uczniów / i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja.
Prośby
Chrystus powstając z martwych, zniweczył śmierć i przywrócił nam życie. Gorliwie wołajmy do Niego:
K: Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
K: Ty jesteś kamieniem, który odrzucony przez budujących, stał się
głowicą węgła, spraw, abyśmy byli żywymi kamieniami w budowli Kościoła.
K: Ty jesteś wiernym i prawdomównym świadkiem, pierworodnym spośród umarłych, wspomagaj swój Kościół, aby dawał o Tobie nieustanne
świadectwo.
K: Ty jesteś jedynym Oblubieńcem Kościoła, który narodził się z Twego
boku przebitego na krzyżu, uczyń nas świadkami Twojej miłości.
K: Ty jesteś Pierwszy i Ostatni, byłeś umarły, ale żyjesz, zachowaj
ochrzczonych w wierności aż do śmierci, aby zasłużyli na obiecaną nagrodę.
K: Ty jesteś światłością i pochodnią świętego Miasta Bożego; oświeć
naszych zmarłych, aby z Tobą królowali na wieki.
Ojcze nasz.
Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną
umacniasz wiarę Twojego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy
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wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy
oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i
jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Błogosławieństwo
Śpiew: „Wesel się, Królowo miła”.
Wesel się, Królowo miła, bo Ten, któregoś zrodziła - Zmartwychwstał
Pan nad panami, módl się do Niego za nami. - Alleluja, alleluja!
Ciesz się i wesel się w niebie, - Proś Go za nami w potrzebie, - Byśmy się
też tam dostali, - I na wiek wieków śpiewali: Alleluja, alleluja!
***

CELEBRACJA:
„DLA CIEBIE BŁOGOSŁAWIĘ KRAJOWI CAŁEMU”
Godz. 22.45
Śpiew: „Duchu Święty, wołam, przyjdź!”
Duchu Święty wołam przyjdź,
bądź jak ogień duszy mej,
bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
Miłosierdzie jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go.
P: Dziękujemy Bogu za dar nieszporów, tę wspaniałą modlitwę Kościoła, w której uwielbiamy Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz zawierzamy
Trójjedynemu Bogu wszystkie sprawy ludzi. Prosimy z wiarą Ducha Świętego, aby nas prowadził także w dalszej części czuwania, w której będziemy
przeżywać celebrację zatytułowaną: „Dla ciebie błogosławię krajowi całemu”. Są to słowa, które Pan Jezus wypowiedział do św. Faustyny. Pomagają
nam one zrozumieć znaczenie, jakie dla życia narodu mają ludzie całkowicie oddani Bogu. Sama ich obecność sprawia, że Bóg otacza opieką całą
wspólnotę i obdarza jej członków hojnymi łaskami.
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Celebracja będzie miała trzy części. W pierwszej zostaną odczytane
fragmenty z „Dzienniczka”, w których św. Faustyna słyszy wezwanie do
modlitwy za Ojczyznę. Odczytywane teksty będą przeplatane śpiewem, a w
czasie śpiewu dwie osoby wyniosą zapalone świece i postawią je przed
ołtarzem jako znak naszej modlitwy za Ojczyznę. Jedna świeca będzie koloru białego, a druga koloru czerwonego.

Modlitwa za Ojczyznę w „Dzienniczku” św. Faustyny
W czasie śpiewu pierwsza para osób wychodzi i umieszcza świece
w wyznaczonym miejscu. W tym czasie wszyscy śpiewają:
Śpiew: „Pan jest mocą” (3x)
Pan jest mocą swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja
moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie, jestem
sam.
L2: Z „Dzienniczka” św. Faustyny (32-33.39): „W pewnej chwili usłyszałam te słowa:
L3: Idź do przełożonej i proś, żeby ci pozwoliła odprawić codziennie godziną adoracji przez 9 dni; [w] tej adoracji staraj się modlitwą swoją połączyć z Matką moją. Módl się z serca w złączeniu z Maryją, także staraj się w
tym czasie odprawić drogą krzyżową.
L2: Otrzymałam pozwolenie, ale nie na całą godzinę, tylko na ile mi
czas pozwoli poza obowiązkami. Nowennę tę miałam odprawić w intencji
Ojczyzny. W siódmym dniu nowenny ujrzałam Matkę Bożą pomiędzy niebem a ziemią, w szacie jasnej; modliła się z rękami złożonymi na piersiach,
wpatrzona w niebo, a z serca Jej wychodziły ogniste promienie i jedne szły
do nieba, a drugie okrywały naszą ziemię”.
L4: W innym dniu, myśląc o Ojczyźnie, św. Faustyna odwołuje się do
modlitwy dzieci. Słyszy wtedy niezwykłe słowa Pana Jezusa: „One utrzymują świat”.
L2: „W pewnej chwili, kiedy się odprawiła adoracja za naszą Ojczyznę,
ból mi ścisnął duszę i zaczęłam się modlić w następujący sposób: «Jezu
najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię wychowała z
dziecięctwa, błagam Cię, błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na
grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek, udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Oj11

czyzny mojej». W tej chwili ujrzałam Pana Jezusa, który miał oczy zaszłe
łzami i rzekł do mnie:
L3: Widzisz, córko moja, jak bardzo mi ich żal, wiedz o tym, że one
utrzymują świat (Dz 286).
L4: Uwielbiajmy Jezusa, który miłuje czystość i niewinność dzieci, i ze
względu na nie przebacza ludziom grzechy i napełnia ich swoimi łaskami.
Dziękujmy Mu za wszelkie dobro, jakie okazał naszej Ojczyźnie w przeszłości i okazuje dzisiaj za przyczyną dziecięcej modlitwy. Niech moc Jego
zmartwychwstania przemienia oblicze tej ziemi.
Kolejne dwie osoby wynoszą zapalone świece i stawiają je
w wyznaczonym miejscu. W tym czasie trwa śpiew.
Śpiew: „Niech zabrzmi chwała”
Ref: Alleluja, alleluja, alleluja.
1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Na wysokościach cześć niech oddadzą.
Wielbijcie Pana duchy niebieskie,
Wielbijcie Pana Jego zastępy.
2. Słońce księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
Wody podniebne wielbijcie Pana.
3. Niech wszyscy wielbią imię Pana,
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.
4. On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.
5. Niech zabrzmi chwała Ojcu co stwarza,
Jego Synowi który jest Panem,
Duchowi który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków! Amen.
L4: Wiele razy św. Faustyna słyszała słowa o karze, jaka zagraża Ojczyźnie. Była wtedy wzywana do gorącej modlitwy, która ratuje ludzi i
wynagradza za grzechy przez nich popełniane. Św. Faustyna gorliwie po12

dejmuje to wezwanie. Najczęściej jest to zaproszenie do modlitwy trwającej
wiele dni. Wsłuchajmy się w dwa takie opisy.
L2: „1934 rok. W dzień Wniebowzięcia Matki Bożej nie byłam na mszy
św. – pani doktor nie pozwoliła – ale modliłam się gorąco w celi. Po chwili
ujrzałam Matkę Bożą w niewypowiedzianej piękności – i rzekła do mnie:
«Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy
za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją. Przez dziewięć dni przyjmij
Komunię św. wynagradzającą, łącz się ściśle z ofiarą mszy św. Przez te
dziewięć dni staniesz przed Bogiem jako ofiara, wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie – czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz,
módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modlitwie można»” (Dz 325).
L4: I jeszcze jedno świadectwo mówiące o takim wezwaniu i takiej modlitwie.
L2: „Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto,
które jest najpiękniejsze w Ojczyźnie naszej. Kara ta miała być – jaką Bóg
ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz
napełnił, przeszył mi serce. Milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział
mi Jezus:
L3: Dziecię moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu
niebieskiemu krew i rany moje na przebłaganie za grzechy miasta tego.
Powtarzaj to bez przestanku przez całą mszę św. Czyń to przez siedem dni.
L2: Siódmego dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić,
ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaskawie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam Go błagać o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus:
L3: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu –
L2: I uczynił duży znak krzyża ręką nad Ojczyzną naszą. Radość wielka
napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga”.
L4: Usłyszane przed chwilą słowa Pana Jezusa zostały wybrane jako tytuł całego naszego czuwania: „Dla ciebie błogosławię krajowi całemu”.
Jezus ukazuje w tych słowach znaczenie modlitwy ludzi o głębokiej wierze
i gorącej miłości. Ze względu na nich cały kraj otrzymuje błogosławieństwo. Uwielbiajmy Tego, który okazuje tak wielkie miłosierdzie dla
wszystkich ludzi, dla kolejnych pokoleń Polaków, dla każdego z nas.
Kolejne dwie osoby wynoszą zapalone świece i stawiają je
w wyznaczonym miejscu. W tym czasie trwa śpiew.
Śpiew: „Zmartwychwstał Pan”.
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Ref.: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.
1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest Jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.
2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.
3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.
L4: Wysłuchajmy jeszcze kilku krótkich fragmentów z „Dzienniczka”.
Mówią one o miłości do Ojczyzny. To piękna postawa, którą dziś wiele
osób zagubiło. Uczmy się jej od św. Faustyny.
L2: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i
modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu,
Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (Dz. 1038).
L2: „Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na
nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie
przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam
całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno
moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za
ciebie” (Dz. 1188).
L2: :Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa:
L3: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście moje” (1732)
L4: Niech iskra miłosierdzia nieustannie rozpala ludzkie serca na całym
świecie. Niech rozpala każdego dnia nasze serca. Bóg jest Miłością. On
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kocha wszystkich ludzi. On również poszerza nasze serca, aby miały odwagę kochać.
Kolejne dwie osoby wynoszą zapalone świece i stawiają je
w wyznaczonym miejscu. W tym czasie trwa śpiew.
Śpiew: „Bóg jest miłością” (3x).
Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością. Nie
lękajcie się.

Dziękczynienie za świadków służby Ojczyźnie
P: Św. Faustyna wzywa Polaków do dziękczynienia za wielkie dary Boże. Mówi również o bólu niewdzięczności: „Często się modlę za Polskę, ale
widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna”. W dalszej
części naszego czuwania chcemy więc przede wszystkim dziękować. Będzie to dziękczynienie za wspaniałych świadków wiary, którzy w okresie
walki o niepodległość, zarówno w czasie zaborów, jak i w następnych latach, umieli łączyć sprawy Boże ze sprawami ludzkimi, uczyli ludzi miłości
do Boga i do Ojczyzny, często oddawali życie w obronie wiary i w obronie
wolności. Będzie to najpierw dziękczynienie za świętych i błogosławionych, następnie dziękczynienie za szczególnie zasłużonych kapłanów, a w
trzeciej części będziemy dziękować za wiernych świeckich, za dzieci i dorosłych.
Święci i Błogosławieni
L5: Boże, Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci za świętych biskupów Józefa Sebastiana Pelczara, Józefa Bilczewskiego, Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, za bł. Jerzego Matulewicza. Byli wielkimi wychowawcami narodu,
niezłomnymi obrońcami człowieka, gotowymi cierpieć za prawdę i miłość.
Umacniali w wierze, uczyli miłości Ojczyzny, zakładali szkoły, tworzyli
przytułki, organizowali pomoc dla potrzebujących, zakładali zgromadzenia
służące biednym. Byli dobrymi pasterzami powierzonego im ludu.
L6: Boże, Ojcze i Dawco wszelkiego dobra, dziękujemy Ci za świętych i
błogosławionych kapłanów i zakonników, Rafała Kalinowskiego, Alberta
Chmielowskiego, Zygmunta Gorazdowskiego, Honorata Koźmińskiego i
Ignacego Kłopotowskiego. Dali przykład świętego życia, gorliwej modlitwy, surowej pokuty, wielkiej miłości i pokornej służby. Przykładem życia
porywali za sobą innych na drogę oddania się Bogu i ludziom, zakładali
zgromadzenia, otwierali nowe klasztory, wychowywali dzieci i młodzież,
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budzili z uśpienia i obojętności, przyczyniali się do odnowy moralnej narodu. Szli wszędzie, gdzie potrzebna była pomoc.
L5: Boże, Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci za świętych i błogosławionych: Urszulę Ledóchowską, Marcelinę Darowską Celinę Borzęcką, Marię
Angelę Truszkowską, Małgorzatę Szewczyk, Klarę Szczęsną, Franciszkę
Siedliską, Bernardynę Jabłońską, Edmunda Bojanowskiego. Zakładali oni
zgromadzenia zakonnych najczęściej o charakterze wychowawczym. Wiedzieli, że naród będzie silny siłą tworzących ją rodzin, a dobre rodziny mogą zakładać i rozwijać jedynie wychowani w miłości Boga i ludzi, zdolni do
poświęcenia i ofiarności młodzi ludzie. Wspierali więc ich w drodze do
świętości i realizacji otrzymanego powołana.
L6: Boże, Ojcze miłosierny dziękujemy Ci za świętych i błogosławionych, którzy w kolejnych latach naszej historii dali dobre świadectwo Chrystusowi i Jego Ewangelii, osiągając heroizm wiary, nadziei i miłości. Wielu
z nich oddało życie za Chrystusa i dziś czcimy ich jako męczenników.
Dziękujemy za Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy, Karolinę
Kózkównę, Anielę Salawę, Kolumbę Gabriel, Marię Karłowską, Marię Teresę Ledóchowską, Martę Więcką, Maksymiliana Kolbe, Edytę Stein, Michała Kozala, Wincentego Frelichowskiego, Mariannę Biernacką, Sancję
Szymkowiak, Bolesławę Lament, Władysława Bukowińskiego, Michała
Sopoćko, Jerzego Popiełuszkę. Żyli tam, gdzie ich Bóg postawił. Do końca
wierni, niezmordowani, umacniają nas wszystkich swoim przykładem.
L5: Boże, Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci za św. Siostrę Faustynę, i
św. Jana Pawła II, wielkich apostołów Twego miłosierdzia. Sprawiłeś, że
jaśnieją oni szczególnym blaskiem we wspólnocie Kościoła. Wybrałeś ich,
aby zanieśli orędzie o Twoim nieskończonym miłosierdziu na cały świat.
Dziękujemy Ci, Boże, za ich święte życie i za wszelkie łaski, jakie przez ich
wstawiennictwo stały się naszym udziałem.
L6: Boże, Ojcze miłosierny dziękujemy Ci za Twoją Służebnicę Hannę
Chrzanowską, dla której drogą do świętości stała się piękna, ofiarna i fachowa służba pielęgniarska oraz prowadzenie tą drogą innych. Z Twojej
Opatrzności będziemy niedługo przeżywać jej beatyfikację.
P: Przyjmij, najlepszy Ojcze, naszą pieśń wdzięczności i uwielbienia. Ty
każdego z nas obdarzyłeś łaską uczestnictwa w Twoim boskim życiu, w
Twojej świętości, w Twoim miłosierdziu. Ty wyzwoliłeś nas z kajdan i
samych siebie, Ty wyzwalasz swoje dzieci ze zniewolenia i obdarzasz narody wolnością. Tobie śpiewamy pieśń uwielbienia.
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Kolejne dwie osoby wynoszą zapalone świece i stawiają je
w wyznaczonym miejscu. W tym czasie trwa śpiew.
Śpiew: „Abba, Ojcze”.
Ty wyzwoliłeś nas, Panie, - z kajdan i samych siebie, - a Chrystus stając
się bratem, - nauczył nas wołać do Ciebie. Abba, Ojcze…
Bo Kościół jak drzewo życia, - w wieczności zapuszcza korzenie, - przenika naszą codzienność - i pokazuje nam Ciebie.
Bóg hojnym Dawcą jest życia, - On wyswobodził nas z śmierci, i przygarniając do siebie, - uczynił swoimi dziećmi.
Wszyscy jesteśmy braćmi, - jesteśmy jedną rodziną, - tej prawdy nic już
nie zaćmi - i teraz jest jej godzina.
Kapłani
L7: Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za kardynała Adama Sapiehę, który – jako biskup krakowski – dorobił się przydomku
„Wielkiego Jałmużnika”. Wspierał najbiedniejszych poświęcając im swój
czas i organizując potrzebną pomoc humanitarną i materialną. Organizował
pomoc dla dotkniętych klęską pierwszej wojny światowej. Założył m.in.
szpital dziecięcy w Zakopanem i szpital dla niewidomych w Witkowicach.
L8: Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za arcybiskupa
Józefa Teodorowicza. Jego zaangażowanie duszpasterskie wynikało z głębokiej miłości do wiernych i żarliwego patriotyzmu. Był wielkim obrońcą
Polaków na terenie Rosji i zaboru rosyjskiego. Gorąco pragnął zjednoczenia
ziem polskich. Niósł pomoc materialną i duchową poszkodowanym przez
działania wojenne.
L7: Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za księdza Jana
Alojzego Ficka, Apostoła Śląska walczącego o jego polskość. Był zaangażowany w działalność dobroczynną oraz samarytańską zwłaszcza podczas
epidemii cholery i tyfusu. Jako jeden z pierwszych rozwijał działalność
abstynencką. Wybudował sanktuarium w Piekarach i zainicjował misje oraz
piesze pielgrzymki. W celu obrony polskości na Śląsku sprowadzał polskich
kaznodziejów i rozwijał działalność wydawniczą.
L8: Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za ks. Konstantego Budkiewicza, który troszczył się o opiekę religijną dla ludności polskiej
przebywającej, z różnych powodów, na terenie Rosji. Za tę działalność zapłacił najwyższą cenę. Został rozstrzelany w więzieniu na Łubiance.
L7: Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za ks. Kazimierza Lutosławskiego. Ważną jego działalnością było harcerstwo, które uczynił dla młodych miejscem uczenia się patriotyzmu wyrażanego poprzez
solidną pracę i mądry odpoczynek. Napisał, że „przetwarza ono współcze17

snego poganina, dążącego do użycia i wygód przy najmniejszym wysiłku –
na chrześcijańskiego rycerza, gardzącego pokusami miękkiego i łatwego
życia, a pragnącego walki ze złem o zwycięstwo dobra – w sobie samym, w
otoczeniu swoim, na świecie – kosztem bodaj największych wysiłków i
poświęceń – w imię obowiązku”.
L8: Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci, za ks. Ignacego
Skorupkę, kapelana Wojska Polskiego, uczestnika Bitwy Warszawskiej,
który zginął udzielając na polu bitwy sakramentu namaszczenia chorych
rannemu żołnierzowi.
L7: Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za ks. Piotra
Wawrzyniaka, który na terenach zaboru pruskiego wspierał polskie rodziny
poprzez działalność oświatową oraz propagowanie spółdzielczości. Kierował istniejącą do dzisiaj Drukarnią i Księgarnią św. Wojciecha w Poznaniu.
L8: Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za kapłanów,
którzy służyli opieką duszpasterską Służebnicy Bożej Hannie Chrzanowskiej oraz tych, z którymi współpracowała w organizowaniu pomocy pielęgniarskiej potrzebującym oraz w kształceniu nowych pielęgniarek domowych.
P: Dziękujemy Ci, miłosierny Ojcze, za wszystkich kapłanów, których
powoływałeś i powołujesz spośród swego ludu i których posyłasz, aby głosili Twoją Ewangelię, obmywali wiernych z grzechu w sakramencie chrztu i
pokuty, sprawowali Eucharystię, umacniali na drodze do świętości. Dziękujemy za kapłanów, których postawiłeś na naszej drodze życia. Oni przekazują nam wszystkim słowa Jezusa, Twego Syna: „Nie lękajcie się, Ja jestem
z wami”. Obdarz nas, Panie, darem pokoju serca.
Kolejne dwie osoby wynoszą zapalone świece i stawiają je
w wyznaczonym miejscu. W tym czasie trwa śpiew.
Śpiew: „Nie lękajcie się”.
Nie lękajcie się, Ja jestem z wami - nie lękajcie się, Ja jestem z wami.
Nie lękajcie się, - Bóg jest Miłością. Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.
Ty jesteś skałą Zbawienia, jedyną naszą ostoją. - Przychodzimy do Ciebie po światło, - ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.
Pomóż nam wytrwać przy Tobie, - być wiernym w wierze, przez życia
czas - tylko w Tobie cała nasza nadzieja, - Miłosierdziem swoim uzdrawiaj
nas.
Przekażcie światu mój Ogień Pokoju i Miłosierdzia. - nieście wszystkim
orędzie nadziei, - Moje Światło niech świeci wśród was.
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Świeccy
L9: Boże, Panie nieba i ziemi, dziękujemy Ci za Karola Marcinkowskiego, lekarza służącego najbiedniejszym oraz walczącym w powstaniu
listopadowym. Za udział w powstaniu został odznaczony Krzyżem Złotym
Orderu Virtuti Militari. Po upadku powstania zajął się działalnością społeczną i filantropijną mającą na celu wspieranie inicjatyw gospodarczych
Polaków na terenie zaboru pruskiego.
L10: Boże, Panie nieba i ziemi, dziękujemy Ci za bohaterką postawę
dzieci z Wrześni męczonych za opór wobec germanizacji. Ich walka o „pacierz w polskiej mowie” odbiła się głośnym echem wśród Polaków. Dzisiaj
jest przykładem Polski Bogiem silnej w sercach jej dzieci nawet wtedy, gdy
wymazano ją z mapy Europy.
L9: Boże, Panie nieba i ziemi, dziękujemy Ci za mieszkańców Warszawy i całej Polski, którzy w obliczu zagrożenia dopiero co uzyskanej niepodległości, pokutą i modlitwą zanoszoną dniem i nocą, wypraszali zwycięstwo
w walce z bolszewikami i stanęli do walki w obronie Ojczyzny. Dzięki
Twej łasce przeżyli wydarzenie, które nazwali „cudem nad Wisłą”.
L10: Boże, Panie nieba i ziemi, dziękujemy Ci za generała Józefa Hallera, dowódcę Błękitnej Armii, któremu powierzono objęcie w posiadanie
Pomorza i symboliczne zaślubienie Polski z Bałtykiem w 1920. W Cleveland, w jednym z przemówień powiedział: „Polska nie upadła, tylko klęczy
modląc się do miłosierdzia Bożego”. Był wielkim czcicielem Maryi. Jako
dowódca troszczył się o kapelanów w wojsku. Sam był dla swoich żołnierzy
przykładem bezgranicznej ufności Bogu, modlitwy i umiłowania Eucharystii.
L9: Boże, Panie nieba i ziemi, dziękujemy Ci za Antoniego i Józefinę
Ledóchowskich, rodziców św. Urszuli założycielki Sióstr Urszulanek SJK i
bł. Marii Teresy nazywanej „Matką Afryki”. To oni, a zwłaszcza matka
Józefina, była inspiracją dla słów wypowiedzianych przez ich świętą córkę:
„Na kolanach świętych matek wychowują się święci. Na kolanach matki,
przy sercu matki dziecko najpewniej, najlepiej uczy się kochać Pana Jezusa”.
L10: Boże, Panie nieba i ziemi, dziękujemy Ci, za Orlęta Lwowskie:
Antosia Petrykiewicza, trzynastoletniego obrońcę Lwowa i najmłodszego
kawalera Orderu Virtuti Militari, Jasia Kukawskiego dziewięciolatka, dla
którego karabin był większy od niego, czternastoletniego Jurka Bitschana,
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piętnastoletnią Helenkę Grabską i wielu innych, którzy oddali swoje młode
życie broniąc Polski przed ukraińską i sowiecką armią.
L9: Boże, Panie nieba i ziemi, dziękujemy Ci za młodych walczących w
Powstaniu Warszawskim, tych, którzy oddawali swoje życie bez nienawiści
do wroga lecz z miłości do Ojczyzny oraz za Żołnierzy Wyklętych, obrońców Ojczyzny prześladowanych, więzionych i skazywanych na śmierć za
służbę Polsce.
L10: Boże, Panie nieba i ziemi, jeszcze raz dziękujemy za Twoją Służebnicę Hannę Chrzanowską, do której beatyfikacji się przygotowujemy.
Dzięki niej na nowo dociera na nas orędzie, że świętość jest możliwa, że
trzeba pokonywać własne ograniczenia i do końca iść za Chrystusem.
P: Przyjmij, najlepszy Ojcze, nasze dziękczynienie za ojców i matki, za
dzieci i młodzież, za polityków i żołnierzy, za pisarzy i poetów, za muzyków i malarzy, za nauczycieli i wychowawców, za wszystkich, przez których obdarzałeś naszą Ojczyznę błogosławieństwem i pomnażałeś dobro,
któremu na imię Polska. Dziękujemy w sposób szczególny za to najwyższe
dobro, jakim jest udział w Twoim Boskim życiu. Bądź uwielbiony, Boże,
po trzykroć Święty. Bądź uwielbiony Ojcze, Synu i Duchu Święty.
Kolejne dwie osoby wynoszą zapalone świece i stawiają je
w wyznaczonym miejscu. W tym czasie trwa śpiew.
Śpiew: „Święty, Święty”.
Święty, Święty, - Święty, Święty, Święty, Święty - Pan Bóg Zastępów. Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą, - Święty, Święty, Święty,
Święty.
Dobry Ojcze, Dobry Ojcze. Jak jest dobrze być Twym dzieckiem - Dobry
Ojcze. Dziś wznosimy nasze ręce - uwielbiając miłość Twą - Dobry Ojcze,
Dobry Ojcze.
Drogi Jezu, Drogi Jezu - Swoją Krwią nas odkupiłeś - Drogi Jezu. Dziś
wznosimy nasze ręce - uwielbiając miłość Twą - Drogi Jezu, Drogi Jezu.
Duchu Święty, Duchu Święty - Przyjdź napełnij nas na nowo Duchu
Święty. - Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą - Duchu Święty,
Duchu Święty.
Alleluja, alleluja - Alleluja, alleluja. - Dziś wznosimy nasze ręce - uwielbiając miłość Twą, - Alleluja, Alleluja
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P: Słowo podsumowujące celebrację i wprowadzające do adoracji Najświętszego Sakramentu (jeśli czas pozwoli na chwilę adoracji). Jeśli adorację będzie, przeżywamy ją w ciszy.

WYSTAWIENIE
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Śpiew: „Upadnij na kolana”.
1. Upadnij na kolana - Ludu czcią przejęty. - Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty!
2. Zabrzmijcie z nami nieba; - Bóg nasz niepojęty - W postaci przyszedł
chleba: - Święty, Święty, Święty!
3. Powtarzaj ludzki rodzie, - Wiarą przeniknięty, - Na wschodzie i zachodzie: - Święty, Święty, Święty!
4. Pan wieczny, zawsze wszędzie - Ku nam łaską zdjęty, - Niech wiecznie
wielbion będzie: - Święty, Święty, Święty!
Modlitwa w ciszy.
Modlitwa za Ojczyznę.
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław
Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi
Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku
braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie
zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
P: Kończąc tę chwilę adoracji prośmy Pan o błogosławieństwo dla nas, tu
zgromadzonych, a także dla wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają w
tych dniach do tego sanktuarium.
Śpiew: Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże.
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P: Módlmy się: Boże, Ty przez paschalne misterium odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, abyśmy nieustannie
czcząc tajemnicę naszego odkupienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławieństwo.
Śpiew: Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń,
Chwała Barankowi.
Ref: Alleluja (Alleluja) Alleluja (Alleluja) Alleluja.
Chwała i cześć!
***
Pokój wam /x3/ nie bójcie się!
Weźmijcie Ducha Świętego, /x2/
On poprowadzi Was!
***
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha
Pani nasz i Boże uzdrów nasze życie.
***
Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam - tą miłością coraz bardziej kocham Cię - w Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, - bo Bożą miłość w
sercu swym dzisiaj mam.
***
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, Miłości Twej nigdy nie zgaśnie
płomień.
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Część druga

EUCHARYSTIA
godz. 24.00
Eucharystia jest najważniejszym przeżyciem w czasie nocnego czuwania
wprowadzającego w świętowanie Niedzieli Miłosierdzia. W niej Bóg ofiarowuje człowiekowi pełnię darów swej miłosiernej miłości.
W Eucharystii zazwyczaj uczestniczy wielu kapłanów, którzy koncelebrują, a także liczne rzesze pielgrzymów, które wypełniają bazylikę.
Po Mszy Świętej chwila przerwy.

Z encykliki św. Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia” (8):
„ Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa i Następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których
dane mi było ją sprawować. Pamiętam kościół parafialny w Niegowici,
gdzie spełniałem moją pierwszą posługę duszpasterską, kolegiatę św. Floriana w Krakowie, katedrę na Wawelu, bazylikę św. Piotra oraz wiele bazylik i kościołów w Rzymie i na całym świecie. Dane mi ją było również
sprawować w wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na
brzegach morskich; sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach miast... Ta różnorodna sceneria moich Mszy św. sprawia,
iż doświadczam bardzo mocno uniwersalnego — można wręcz powiedzieć
kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego!
Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu
świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie”.
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Część trzecia

RÓŻANIEC
Z MODLITWĄ ZA OJCZYZNĘ W ROKU OBCHODU SETNEJ
ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Godz. 2.15

WPROWADZENIE
Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Śpiew: „Jezusa ukrytego”
Chwila ciszy
P: Panie Jezu, powiedziałeś do świętej siostry Faustyny: „Zanurzaj się w
miłosierdziu moim. (…) Pragnę, aby serce Twoje było siedliskiem Mojego
Miłosierdzia.” [Dz. 1572, 1577]
Przychodzimy teraz do Ciebie z pragnieniem zanurzenia się w Twoim
Miłosierdziu i błaganiem, abyś uczynił nasze serca, serca naszych bliskich,
serca wszystkich ludzi, a przez to naszą Ojczyznę siedliskiem Miłosierdzia
Twego.
Kiedyś w tym sanktuarium padły słowa wypowiedziane w homilii przez
księdza Ignacego Różyckiego: „Chcąc patrzeć jasno w przyszłość, naprzód
osobistą, potem narodową, w przyszłość świata musimy wziąć w rachubę
inne moce niż moc pieniądza, polityki czy osiągnięć techniki. Trzeba nam
zaufać mocy Bożej, która jest nie tylko wszechmocą, ale która jest przede
wszystkim miłością miłosierną wszystko ogarniającą.”
Wierzymy Panie Twojemu słowu: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia,
dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia mojego. [Dz. 300]
Ufamy Ci Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami zawsze,
ale szczególnie teraz tutaj, gdzie możemy patrzeć na Ciebie obecnego w
Hostii Świętej. Dzisiaj pragniemy podziękować Ci za łaski udzielone naszej
Ojczyźnie, naszemu narodowi w ważnych dla nas momentach historii:
- za odzyskanie niepodległości w 1918 roku
- za ”cud nad Wisłą” – dla Polski i Europy w 1920 roku
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- za Twoją opiekę w strasznym okresie II wojny światowej
- za bohaterstwo obrońców Ojczyzny w całym tym stuleciu
- za świętych polskich
- za każde zwycięstwo nad złem
- za każdą łaskę otrzymaną przez pośrednictwo Twojej Matki Maryi
błogosławimy Cię Panie.
Równocześnie prosimy o to, by wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, naszego narodu, naszych rodzin działy się zgodnie z Twoją wolą. Niech nas
ogarnie Twoja moc i Twoje miłosierdzie. Pomóż nam żyć według Twojego
słowa zapisanego przez świętego Pawła w Liście do Galatów, abyśmy obdarzeni przez Ducha Świętego jego owocami stali się społecznością ludzi kierujących się miłością, radosnych, niosących pokój, cierpliwych, uprzejmych, dobrych, wiernych, łagodnych i opanowanych. Wtedy nasza Ojczyzna stawać się będzie na wzór Twojego Królestwa, ale my wciąż takimi nie
jesteśmy. Dlatego rozważając dziś tajemnice różańcowe błagać Cię będziemy przez wstawiennictwo Twojej Matki, a naszej Królowej, naszych aniołów stróżów, świętych siostry Faustyny, Jana Pawła II oraz świętych patronów Polski o darowanie naszych win i uleczenie ran grzechowych.
Jezu zmartwychwstały obecny na tym ołtarzu i obecny w naszych sercach – bądź uwielbiony i wysłuchaj naszą modlitwę.
Śpiew:
W Tobie jest światło
każdy mrok rozjaśnia
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie, miłosierny
Jezu wybaw nas
L11:
Prosimy Ciebie Boże wszechmogący
przez Syna Twego zmartwychwstałego
o pomoc i opiekę dla naszej Ojczyzny.
Panie, nie licz naszych grzechów,
oczyść nas w prawdzie.
Prowadź prosto nasze kroki,
abyśmy czynili to, co jest słuszne
i miłe w Twoich oczach.
Daj nam zgodę i pokój,
jak je dawałeś naszym ojcom,
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którzy modlili się do Ciebie
w wierze i prawdzie.
Uzdrów chorych.
Przyprowadź do siebie tych, którzy pobłądzili.
podnieś słabych, uspokój bojaźliwych.
Uwolnij uwięzionych
i niech cały nasz naród uzna,
żeś tylko Ty jest Bogiem
my zaś wszyscy twoim ludem.
Boże wszechmogący, Boże święty.
Dziękujemy Ci przez Jezusa Chrystusa,
Arcykapłana i miłosiernego opiekuna dusz naszych.
Niech przez Niego będzie Tobie chwała i uwielbienie
teraz i z pokolenia na pokolenie,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
(wg Klemensa Rzymskiego )
Śpiew:
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
L12: W liście świętego Pawła do Efezjan czytamy: „Bóg będący bogaty
w miłosierdzie przez wielką swą miłość jaką nas umiłował i to nas umarłych
na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.” [Ef 2,4 –
5 ]. Zapamiętajmy te słowa i włączmy się w dzieło Jezusowego Miłosierdzia:
- najpierw przez niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest niemoc, słabość, bezradność wiedząc, że to chce czynić Bóg poprzez nas, w których
budzi miłosierdzie
- drugim dziełem miłosierdzia Bożego w nas jest gotowość do przebaczenia, wszak modlimy się „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy…”
Pomagajmy więc tam, gdzie to dla nas możliwe i przebaczajmy. Teraz
zwróćmy się do Jezusa Miłosiernego dziękując, wielbiąc, przepraszając i
prosząc nie tylko w sprawach osobistych. Módlmy się za siebie, za naszych
bliskich i kochanych, ale też rozszerzmy nasze serca i prośmy w intencjach
wszystkich ludzi, zwłaszcza naszych rodaków oraz we wszystkich słusznych sprawach Polski i świata. Bóg jest hojny w swym miłosierdziu. Zapewnił nas, że „kołaczącemu otworzą”. Miłosierdzie Jezusowe, jak przekazuje Ewangelia, ogarnia całego człowieka: dziadzinę ducha i dziedzinę ciała, dziedzinę zbawienia i dziedzinę życia doczesnego.
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Chwila ciszy
Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.
P: W każdym swoim objawieniu wzywasz nas Maryjo do modlitwy różańcowej. Prosimy – módl się dziś z nami. Pomóż nam modlić się gorliwie i
z ufnością, i Ty sama zanieś nasze prośby do tronu Bożego, aby Syn Twój,
a nasz miłosierny Pan wysłuchał nas i obdarzył potrzebnymi łaskami.
L13: Rozpocznijmy więc rozważanie części chwalebnej różańca świętego.
Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario...(3 razy), Chwała Ojcu...

TAJEMNICA I
ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Śpiew:
Zwycięzca śmierci piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
Naród niewierny trwoży się przestrasza
Na cud Jonasza - Alleluja!
Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;
Patrzcie tak mówi, grób ten próżny został,
Pan z martwych powstał"
Alleluja!
Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość.
Alleluja!
Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nami, daje nauk wiele
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O swym Kościele.
Alleluja!
L13: Z Ewangelii według świętego Jana (J 20,1-8)
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.
Chwila ciszy
L14: Słowa świętego Jana Pawła II
Chrystus zmartwychwstał i stoi przed sercem każdego człowieka pragnąc wejść do niego: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto usłyszy mój głos
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, o on ze mną” (Ap
3,20).
Niech się otworzą Chrystusowi drzwi serca człowieka, który pozostaje
dla siebie niezrozumiałą zagadką, dopóki nie oświeci go Chrystus. Otwórzcie Mu drzwi! (Urbi et Orbi 1981 r.)
Śpiew:
Bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak 'Szeol'.
Żar jej to żar ognia, płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości.
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.
P: Rozważając tajemnicę powstania z martwych Pana Jezusa dziękujmy
i prośmy w intencjach wszystkich rodzin:
o błogosławieństwo;
o miłość i zgodę w rodzinach;
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o wierność przyrzeczeniom małżeńskim „i że cię nie opuszczę aż do
śmierci”
Prośmy też za dzieci:
o to, by były bezpieczne i kochane od chwili poczęcia;
o ich dobre wychowanie w rodzinie i w szkole;
a także o to, aby jako dorosłe umiały i chciały otoczyć swoich rodziców miłością i opieką.
W setną rocznicę odzyskania niepodległości prośmy, abyśmy nie utracili
tej wolności, która jest nie tylko dana, ale i zadana, a może być utracona
przez nasze grzechy społeczne.
W chwili ciszy wypowiedzmy wobec Jezusa te prośby, które nosimy w
sercu.
Chwila ciszy
L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.
Śpiew:
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie x 2
Ty otwierasz nasze oczy,
na piękno Twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy,
na piękno twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie,
na piękno Twoje.
L13: Niech Jezus w swym Miłosierdziu udzieli nam tej radości, jakiej
doznali świadkowie Jego Zmartwychwstania.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...
Chwila ciszy
Śpiew:
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie lecz będę żył,
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Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć.
1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.
2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.
3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.
L15:
O święta mocy Jezusa Zmartwychwstałego,
któraś leczyła chorych,
a słabym sił dodawała.
Ogarnij i nas,
abyśmy byli wierni
w trwaniu przy Bogu i Jego miłości.
Uczyń nas wiernymi
w nieustannym dźwiganiu się z upadków.
Bądź z nami do końca i umacniaj nas.
(ks. Jan Zieja )
Śpiew:
Bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak 'Szeol'.
Żar jej to żar ognia, płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości.
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.
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TAJEMNICA II
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Śpiew:
1. To On, nasz Pan i Król odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się, Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos, i drży na Jego głos
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go, jak wielki jest Bóg,
Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg
2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On, początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem, Barankiem jest i lwem
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go, jak wielki jest Bóg,
Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg.
lub
Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go. x2
L13: Z Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24,44-53)
Jezus do swoich uczniów: ”Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest
o mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.” Wtedy oświecił ich
umysły, aby rozumieli Pisma... Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.
Wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą
z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do
nieba.
Chwila ciszy
L12: Z rozważania Ojca Świętego Benedykta XVI („Dlaczego wierzę?”
WAM 2013 r.)
Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
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Wstępując „ku górze”, Jezus w sposób jednoznaczny odsłania swoją boskość: wraca tam, skąd przybył, to znaczy do Boga, po wypełnieniu swej
misji na ziemi. Ponadto Chrystus wstępuje do nieba z człowieczeństwem,
które przyjął i które wskrzesił z martwych: jest to nasze człowieczeństwo
przemienione, przebóstwione, wieczne. Dlatego Wniebowstąpienie objawia
najwyższe powołanie każdej istoty ludzkiej: każdy jest wezwany do życia
wiecznego w królestwie Bożym, królestwie miłości, światłości i pokoju.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu
Jego nie będzie końca.
Wiara powinna wzywać do odpowiedzialności! Nie wolno nam marnować życia ani go nadużywać, ani nawet nie można go zachowywać wyłącznie dla siebie. W obliczu niesprawiedliwości trzeba reagować. Musimy
zrozumieć swoją misję w historii i starać się jej sprostać.
L14: Z rozważań Jana Pawła II:
„Teraz opuszczam świat i idę do Ojca.”
Wniebowstąpienie to jest właśnie ten ostateczny powrót Chrystusa do
Ojca… Równocześnie to wniebowstąpienie jest początkiem nowego przyjścia Chrystusa. „Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.” To przyjście
jest przede wszystkim przyjściem w Duchu Świętym, zanim nastąpi ostateczne na końcu świata.
Niech te prawdy Boże rzucają światło na nasze życie. Wraz z Chrystusem my także wychodzimy od Ojca, aby do Niego wrócić. On nas do Ojca
prowadzi. Idźmy drogą, która nam wskazuje. Niech Chrystus będzie Drogą i
Prawdą naszego życia.
Śpiew:
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen. Amen.
P: Rozważając tajemnicę Wniebowstąpienia Pana Jezusa, który obiecał,
że w Domu Ojca przygotuje dla nas mieszkanie prośmy o ogarnięcie miłosierną i przebaczającą łaską Boga wszystkich umierających i tych, którzy
już odeszli.
Szczególnie dziś prośmy o to, by Jezus przygarnął do swego serca tych,
którzy zginęli w walkach o wolność naszej Ojczyzny:
na frontach I i II wojny
w obozach niemieckich i rosyjskich łagrach
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pomordowanych na Wołyniu i innych dawnych wschodnich terenach
Rzeczypospolitej
zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie
rozstrzelanych na ulicach miast i w wielu innych miejscach
tych niezłomnych, którym jak rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu
czy księdzu Władysławowi Gurgaczowi odebrano życie i cześć już po zakończeniu ostatniej wojny
Prośmy też o to, by całe nasze życie przebiegało zgodnie z wolą Boga i
prowadziło nas do Domu Ojca.
W chwili ciszy dołączmy nasze osobiste prośby…
Chwila ciszy
L11: Mój Boże, natchnij nas posłuszeństwem Tobie,
a zachowaj nas od buntu.
Pomagaj nam pragnąć tego, co się Tobie podoba.
Oddal od nas chmury zwątpienia,
zdejm z naszych serc zasłonę sprzeciwu i oporu.
Niech zniknie z naszych dusz to, co marne i próżne,
a umocnij w nas Twoją prawdę.
Spraw, by nas radowała rozmowa z Tobą.
Daj nam smakować słodycz Twojej przyjaźni i Twojej obecności.
Niech nasza walka będzie o Ciebie,
a naszą troską posłuszeństwo Tobie.
Oczyść nasze zamiary, abyśmy działali w szczerości względem Ciebie.
Jesteśmy przecież Twoi – przez Ciebie i dla Ciebie.
Ażeby iść do Ciebie nie mamy innej pomocy – tylko Ciebie.
Prowadź i przyciągaj nas do siebie. Amen.
L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.
Śpiew:
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen. Amen.
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L13: Niech uwielbiony Jezus umacnia w nas nadzieję, „która zawieść
nie może” na zbawienie nasze i wszystkich, szczególnie tych, których kochamy.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...
Śpiew:
Przed tronem Twym stoimy
Wpatrzeni w Twej miłości blask
Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc Twą twarz
Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask
Gdy wielbimy Ciebie, wiem
Jesteś tu.
Przed tronem Twym stoimy
Zmęczeni słabi, pełni wad,
O zdroje łask prosimy,
nadzieja połączyła nas.
Chwała Twa wypełnia nas,
Obecności Twojej blask,
Gdy wielbimy Ciebie, wiem
Jesteś tu.
Chwała, cześć
Mądrość, moc, błogosławieństwo
Na wieki, na wieki.

−
−
−
−
−
−
−
−

L14: („Modlitwa do Chrystusa” Romano Guardini)
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
Pan nasz, Syn Boga żywego
który większy jest niż nasze serca i wie wszystko
który odpowiada na pytania, wobec których wszystko milknie
który ogarnia naszą najgłębsza samotność
który jest z nami przez wszystkie dni, także i teraz
który umacnia nas w każdym niebezpieczeństwie
który utwierdza nasze serca w cierpliwości
który nasze cierpienia włącza w swój krzyż
którego miłość jest większa niż wszystek ból świata
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−
−

który obiecał nam udział w swej chwale u Ojca.
Jezu Chryste, Zbawicielu świata,
Mistrzu nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nami!

Śpiew:
Raduje się dusza ma,
Wielbi Pana Swego,
Będę Ci śpiewał z całej siły,
Sławić Cię będę, za twe dzieła,
Będę Ci śpiewał z całej siły,
Błogosławić będę Twoje Imię,
Jest Miłosierny Pan Zastępów
Moc jego ramienia nad Twym ludem,
Pan mój Zbawca.

TAJEMNICA III
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Śpiew:
Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień.
O najmilszy z Gości
słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Podaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
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Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa.
Daj szczęście bez miary.
Amen. Alleluja.
L13: Z Dziejów Apostolskich (Dz 2,1-4)
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 języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z
nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Chwila ciszy
L11: Z rozważań Ojca świętego Benedykta XVI:
Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę
Duch towarzyszy Kościołowi, Duch Święty, Duch Ojca posłany w imię
Syna Jezusa, Duch tego, który jest „większy” od wszystkich, który został
nam dany za pośrednictwem Chrystusa, który dla nas stał się „mały”.
On sprawia, że żyjemy w obecności Boga, słuchamy Jego Słowa, wolni
od niepokojów i strachu, z sercami wypełnionymi Chrystusowym pokojem,
którego świat dać nie może. Świat nie istnieje sam z siebie. Pochodzi od
stwórczego Ducha Boga, od Jego słowa mającego moc sprawczą. I dlatego
odzwierciedla również Bożą mądrość. Mocą działania Ducha Świętego sam
Chrystus pozostaje obecny i działa w swoim Kościele, począwszy od życiodajnego centrum Kościoła jakim jest Eucharystia. Duch Święty czyni nas
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synami i córkami Boga. Uczy nas patrzeć na świat, ludzi i siebie Bożymi
oczyma.
Śpiew:
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest.
L12: Duchu Święty, Pocieszycielu
spraw, aby modlitwa, którą dziś zanosimy
za naszą Ojczyznę
była mocna i stała.
Przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego.
Rozpal w nas zapał apostolski,
który by dosięgnął wszystkich ludzi w naszej Ojczyźnie i na świecie,
gdyż wszyscy jesteśmy odkupieni Krwią Chrystusa.
Skrusz w nas wrodzoną pychę,
ucz pokory, prawdziwej bojaźni Bożej
i wielkodusznej odwagi.
Niech nic nie przeszkadza nam
w wypełnieniu naszego powołania.
Niech dla samolubnej korzyści i przez niedbalstwo nasze
nie będą deptane prawa sprawiedliwości.
Niech żadne wyrachowania nie sprowadzą
zasięgu miłości do ciasnych i małych egoizmów.
Niech wszystko w nas będzie czyste i wielkie:
poszukiwanie i miłowanie prawdy i gotowość do ofiar.
Niech wszystko będzie zgodne z ostatnią modlitwą
Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty
miłości, która z woli Ojca i Syna
spłynęła na Kościół, na poszczególne dusze
i narody świata. Amen.
Chwila ciszy
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L14: Ojcze, Ty nigdy nie odmawiasz Ducha Świętego tym, którzy Cię o
Niego proszą. Udziel nam tego daru, który zawiera w sobie wszystkie inne
dary.
Jezu, napełnij nas Twoim Duchem, aby nam dać całą moc Twojej miłości i Twojej świętości.
Duchu Święty, Ty jesteś oddechem naszej duszy, myślą naszej myśli,
pulsowaniem naszej woli, porywem naszej miłości – prowadzi nas przez
Syna do Ojca.
Śpiew:
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest.
P: Módlmy się dziękując za Kościół święty; za papieży ostatniego stulecia zwłaszcza za świętego Jana Pawła II, świętego Jana XXIII, świętego
Piusa X, Pawła VI, Benedykta XVI; za świętych męczenników; za świętych
kapłanów; za świętych zakonników i zakonnice; za świętych ojców, matki,
za święte dzieci i osoby samotne; za święte osoby sprawujące władzę i prośmy za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, aby były „solą ziemi”; za odpowiedzialnych za sprawy Ojczyzny i
społeczeństwa; za rząd, sejm, senat i wszystkich sprawujących władzę; za
wychowawców młodego pokolenia, rodziców, nauczycieli, dziennikarzy; za
lekarzy i prawników.
W sposób szczególny módlmy się za dzieci i młodzież. Prosimy Cię,
Duchu Święty, abyś poszerzył, pogłębił i oczyścił pragnienia młodych serc.
Aby młodzi wzrastając stawali się narzędziami zbawczej woli Boga, aby
mieli dość światła i siły do dokonywania dobrych wyborów i odparcia
wszelkich zakusów złego.
W modlitwie osobistej módlmy się tak jak nam dyktuje Duch Święty…
Chwila ciszy
L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.
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Śpiew:
Oto ja, poślij mnie,
dotknij ogniem moich warg,
powiedz, Panie, czego chcesz,
a moją rozkoszą, będzie być posłusznym.
1. Daj mi Twego Ducha,
abym mógł stać się chlebem,
abym stał się winem,
abym gasił Twe pragnienie.
2. Nie chcę Ci już mówić
o moich potrzebach,
Panie, Ty wiesz wszystko,
objaw mi Twe pragnienia.
L13: Niech Duch Święty obdarza nas swoimi darami i niech owoce tych
darów czynią z nas ludzi mocnych w wierze, nadziei i miłości.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...
Śpiew:
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni
Sancte Spiritus
Przybądź Duchu Święty
Duchu Bożej miłości
Przybądź Duchu uwielbienia
Przybądź Duchu przebaczenia
Veni Sancte Spiritus
Przybądź Duchu światło nasze
Przybądź Duchu źródło nasze
Przybądź Duchu radości
Przybądź Duchu Święty
Veni Sancte Spiritus
Dawco mądrości i rozumu
Dawco rady i męstwa
Dawco umiejętności i pobożności
Dawco bojaźni Bożej
Dawco wiary i nadziei
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Dawco miłości
Dawco miłosierdzia
Przybądź Duchu Święty
Veni Sancte Spiritus
lub
Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa.
Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa.

TAJEMNICA IV
WNIEBOWZIĘCIE NMP
Śpiew:
Gwiazdo Zaranna, obleczona w słońce - módl się za nami.
Chwały Ikono, Dziewico posłuszna
Gwiazdo Przewodnia, Służebnico Pańska
Matko żyjących, początku Kościoła
Bogurodzico, Córo Swego Syna
Znaku Nadziei, Mieszkanie Mądrości
Matko Maryjo, godności kobiety
Wierna Niewiasto stojąca pod krzyżem
Głosie wolności, Królowo pokoju
Królowo świata, Matko Miłosierdzia
Matko Miłości, Pani Wniebowzięta.
L13: Z Księgi Judyty (Jdt 15,9-10)
«Tyś wywyższeniem Jeruzalem,
tyś chlubą wielką Izraela,
tyś wielką dumą naszego narodu.
Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła,
dobrze zasłużyłaś się Izraelowi,
i spodobało się to Bogu.
Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi
na wieczne czasy!»
Chwila ciszy
L12: Z rozważania Ojca Świętego Jana Pawła II („Modlitwy i rozważania JPII” PAX 1983 r.)
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Matka Chrystusowa, która odchodzi z tej ziemi za Synem ma najpełniejszy udział w Jego tajemnicy, w tajemnicy odkupienia świata. Udział ten
kształtuje całą jej istotę od pierwszej chwili poczęcia, aż do chwili ostatniej.
W tej chwili pierwszej, w Niepokalanym Poczęciu, zawiera się już jakby w
zalążku tajemnica Jej Odejścia: Przejście z tej ziemi do nieba. Dziedzictwo
śmierci zaciągnięte przez grzech pierworodny zostało uchylone w Matce
Odkupiciela, za sprawą Jego zasług, już w momencie Jej poczęcia. Kiedy
więc Kościół skupia się na chwili ostatniej Jej ziemskiego pielgrzymowania,
patrzy z uwielbieniem na owoc tego pierwszego obdarowania Łaską, które
wyraziło się ustami Archanioła: „Łaski pełna”. Ten właśnie owoc ogarnia
Kościół w ostatniej ziemskiej tajemnicy Matki, którą nazwano od początku
”Wniebowzięciem”, na podobieństwo ostatniej ziemskiej tajemnicy Syna,
którą nazwano od początku „Wniebowstąpieniem”.
Śpiew:
O Pani ufność nasza
W modlitwy Twej obronie.
Chroń nas / 2x
Królowo Pokoju.
L14: Święty Maksymilian Kolbe chciał cały świat przybliżyć do Boga
przez przybliżenie człowieka do Matki Bożej. Bo tak jak do domu wchodzi
się przez drzwi, tak do Boga przychodzi się przez Bramę niebieską”.
L11: O Matko umiłowana,
Ty, która tak dobrze znasz drogi świętości i miłości,
naucz nas wznosić nasz umysł i nasze serca
ku Trójcy Świętej i ku Niej zwracać naszą
pełną czci serdeczną uwagę.
Ponieważ Ty kroczysz z nami drogą życia wiecznego,
nie pozostajesz daleka i obca wobec nas słabych pielgrzymów,
których Twoje miłosierdzie tak bardzo pragnie przygarnąć.
Zwróć ku nam Twoje miłosierne oczy, ogarnij spojrzeniem
całą naszą Ojczyznę, unoś nas ku światłości
i miłości Boga.
Niech nic nie zakłóci naszego pokoju
ani nie oderwie od Bożego zamysłu,
ale każda minuta porywa nas w głębiny Bożej Tajemnicy
aż do dnia, gdy rozradujemy się całkowicie
w światłości Boskiej Jedności
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i ujrzymy wszystko w odwiecznej Miłości. Amen.
Chwila ciszy
Śpiew:
O Pani ufność nasza
W modlitwy Twej obronie.
Chroń nas / 2x
Królowo Pokoju.
P: Maryjo, rozważając Twoje wniebowzięcie pragniemy razem z Tobą
dziękować Ojcu za wszystkich naszych braci, którzy w blasku świętości
wraz z Tobą wielbią Trójcę Świętą.
Dziękujemy za polskich świętych, zwłaszcza tych z okresu ostatniego
stulecia. Nie potrafimy wymienić wszystkich ich imion, ale Ty je znasz i
zna je Twój Syn, którego czcimy jako Króla i Pana naszego narodu. Ufamy,
że oni wstawiają się za nami i tak jak żyjąc tu pracowali, walczyli, modlili
się, a wielu z nich umierało za Polskę, tak i teraz modlą się o dobro Ojczyzny.
Dziękujemy Ci Matko za to, że czuwałaś nad ich drogą do świętości.
Dziękujemy Duchowi Świętemu, dziękujemy Jezusowi, dziękujemy Bogu
Ojcu i pragniemy wraz z Tobą, aniołami i świętymi wielbić Boga w Trójcy
Świętej Jedynego.
Matko nasza, Ty wiesz jak bardzo słabi i grzeszni jesteśmy. Dlatego prosimy Ciebie Wniebowzięta o pomoc w uwolnieniu nas od naszych społecznych grzechów i wszelkich uzależnień od zła. Ulituj się nad zniewolonymi
przez alkohol, narkotyki, hazard, pornografię, gry komputerowe. Wyproś im
łaskę zerwania więzów nałogu. Prosimy Cię też Matko o uzdrowienie naszej mowy w relacjach osobistych i społecznych. Niech będzie wolna od
kłamstw i fałszu. Niech nie rani. Niech łagodzi, a nigdy nie potęguje sporów.
W chwili ciszy wymieńmy teraz tych, których uzależnienia od nałogów
pragniemy przedstawić Jezusowi Miłosiernemu przez Jego i naszą Matkę.
Chwila ciszy
L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.
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Śpiew:
Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.
Miriam, Tyś jest bramą do nieba,
moim niebem jest Twój Syn
Weź mnie, weź mnie do Swego łona,
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.
L13: Niech przy rozważaniu tajemnicy Wniebowzięcia nasze serca wypełni radość i wdzięczność za Maryję, jej życie w Bogu i dla Boga.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...
Śpiew:
O Pani ufność nasza
W modlitwy Twej obronie.
Chroń nas / 2x
Królowo Pokoju.

TAJEMNICA V
UKORONOWANIE NMP
Śpiew:
1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
L13: Z Apokalipsy (Ap 12,1)
Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Chwila ciszy
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L12: Z rozważania świętego Jana Pawła II :
Tobie Królowo nieba i ziemi, Niepokalana Dziewico, wybrana przez
Boga przed wszelkim stworzeniem jako pośredniczka łask i wzór świętości
dla swego ludu, zawierzam dziś na nowo w sposób szczególny cały Kościół,
Polskę i świat.
Prowadź swych synów i córki w pielgrzymce wiary i spraw, by stawali
się coraz bardziej posłuszni i wierni Słowu Bożemu. Towarzysz każdemu
na drodze nawrócenia i świętości, w walce z grzechem i w poszukiwaniu
prawdziwego piękna, które zawsze jest odblaskiem piękna Bożego.
Wyproś także pokój i zbawienie dla wszystkich ludów. Przedwieczny
Ojciec, który pragnął byś była Niepokalaną Matką Odkupiciela niechaj za
Twoim wstawiennictwem odnowi również i w naszych czasach cuda swojej
miłosiernej miłości.
Śpiew:
2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
L11: Maryjo, Matko nasza, Królowo Polski, Królowo świata, Matko
Boga – wstawiaj się za nami u Syna. Ratuj nasz świat od wojny, terroryzmu,
zakłamania, niezgody i zbrodni. Doświadczaliśmy już niejednokrotnie potęgi Twojej modlitwy. Tyle razy w historii byłaś ratunkiem dla świata – dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, za Lepanto, za Wiedeń, za Częstochowę, za
bitwę warszawską i za każdą Twoją pomoc dla zagrożonych. Kardynał
Hlond mówił: „Ratunek jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”.
Z wiarą i nadzieją prosimy Cię Matko Miłosierdzia – ratuj świat i chroń
naszą Ojczyznę tak często doświadczaną wojnami i przemocą.
Śpiew:
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
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Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
P: Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dziękujmy Mu za
ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.
Uczcijmy Maryję, której Syn pozwolił na szerzenie swego Królestwa na
ziemi.
Prośmy: Maryjo Królowo Polski i Królowo świata – czuwaj i ogarniaj
swoja opieką całą naszą Ojczyznę.
Niech we wszystkich miejscach Tobie poświęconym na polskiej ziemi –
począwszy od Twojej stolicy na Jasnej Górze przez setki sanktuariów,
miejsc pielgrzymkowych, tych wielkich jak Licheń i małych jak Rusinowa
Polana; przed tysiącami Twoich kapliczek polnych i przydrożnych, a także
Twoimi wizerunkami w naszych domach, wznosi się za Twoim Królowo
pośrednictwem, nieustająca modlitwa dziękczynna i błagalna.
Proś Matko nasza, Królowo nasza (dla całego narodu)
o grzechów odpuszczenie;
chorych uzdrowienie;
skłóconych pojednanie;
udręczonych pokrzepienie;
dla cierpiących o pomoc i pociechę;
dla wszystkich o wytrwałość w dobrym
i umocnienie wiary.
Wypowiedzmy teraz w ciszy nasze indywidualne dziękczynienia i prośby…
Chwila ciszy
L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.
Śpiew:
Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy Jej skroń,
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.
Przez Ciebie o Matko miłości,
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Łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich nóg,
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń.
O Tronie Ty Boga wiecznego,
O Słońce nadziei i łask,
O różdżko przedziwna Jessego,
Jak wielki cnót Twych blask,
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.
L13: Niech Maryja nasza Pani i Królowa żyje w naszych sercach, w naszych rodzinach i w całym społeczeństwie.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...
Śpiew:
Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
i we mnie miłość wznieć.
Ref.: Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu. /2x
Wszystko Tobie daję,
każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja,
wznieś je przed Pana tron!
Ref.: 2x
Gdy klęczę przed Tobą,
widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo,
niech spocznie w dłoniach Twych.
Ref.: 2x

ZAKOŃCZENIE
L14: Na koniec naszej modlitwy oddajmy hołd Maryi słowami wiersza
Jana Lechonia:
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Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.
O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!
Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu,
Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu,
Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu
I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu.
Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty
I od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy.
I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.
Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną,
Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną,
I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia.
Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną.
Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną
A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno.
I wstajemy wciąż s popiołów, z pożarów, co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono
I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali
Tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali.
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Śpiew:
Matko, o twarzy jak Polska ziemia czarnej
Matko, o twarzy jak Polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca swego jak syna nas przygarnij
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami
Próżno niejeden wróg wkładał zbroje
By dzieci twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im
Ty choć bez zbroi i bez oręża
Zawsze zwyciężysz by wskazać, że pokój daje syn
Dziś wróg z ukrycia l bez pancerza w serca uderza
Nie pozwól by zniszczył Boga w nas
Matko błagamy w czas niespokojny
Chroń nas od wojny, wierzymy - zwyciężysz jeszcze raz
L11: Wielbimy Cię Boże za Kościół w Polsce, za jego kapłanów, którzy
w najtrudniejszych momentach naszej historii stawali wiernie po stronie
walczących o wyzwolenie Ojczyzny i ukazywali nam Ciebie jako źródło
mocy i nadziei. Spraw Panie, aby biskupi i kapłani prowadzili nas zawsze
ku Tobie i ku wolności ducha danej i zadanej każdemu.
L12: Błogosławimy Cię Boże za Twoją obecność w naszym narodzie, za
to, że pozwalałeś nam wiele razy powstawać z niewoli. Prosimy Cię, abyśmy z Twoją pomocą i dzisiaj zwyciężali każde zło.
L13: Dziękujemy Ci Boże za kulturę polską wyrosłą z Ewangelii. Nie
dopuść, abyśmy jako naród przecięli korzenie łączące nas z Tobą.
L14: Sławimy Cię Boże i dziękujemy za wszystkich, którzy rządzili Polską w duchu służby człowiekowi. Spraw, aby ci, którzy teraz sprawują władzę w naszym kraju potrafili przedkładać sprawy narodu nad prywatę i
opierali się na Twojej prawdzie i sprawiedliwości.
L11: Wychwalamy Twe Imię Boże i prosimy, aby cały nasz naród, a
szczególnie wszyscy młodzi Polacy wzrastali i umacniali się w wierze w
Ciebie i w miłości ku Tobie. Niech słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna będą hasłem całego naszego życia.
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P: Pomódlmy się jeszcze za naszą Ojczyznę słowami księdza Piotra
Skargi:
W: Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Śpiew:
Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.
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Część czwarta

MODLITWA KOŃCOWA
O owocne przeżycie niedzieli miłosierdzia
Godz. 4.15
Śpiew: „Chrystus zmartwychwstan jest”
Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest. - Iż mamy z
martwych powstać, - z Panem Bogiem królować. Alleluja
Leżał trzy dni w grobie, - Dał bok przebić sobie, - Bok, ręce, nogi obie, Na zbawienie tobie. - Alleluja!
Trzy Maryje poszły, - Drogie maści niosły, - Chciały Chrysta pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. - Alleluja!
Gdy na drodze były, tak sobie mówiły: - Jest tam kamień niemały, - A
któż nam go odwali? - Alleluja!
Powiedz nam, Maryjo, - Gdzieś Pana widziała? - Widziałam Go po męce, - Trzymał chorągiew w ręce. - Alleluja!
Gdy nad grobem stały, - Rzekł im Anioł biały; - Nie bójcie się, Maryje, Zmartwychwstał Pan i żyje! - Alleluja!
Jezusa szukacie? - Tu Go nie znajdziecie, - Wstał-ci z martwych, grób
pusty, - Oto złożone chusty. - Alleluja!
Łukasz z Kleofasem, - Obaj jednym czasem - Szli do miasteczka Emaus, Spotkał-ci ich Pan Jezus. - Alleluja!
Bądźmyż więc weseli - Jak w niebie Anieli, - Czegośmy pożądali, - Tegośmy doczekali. - Alleluja!
P: Panie Jezu, zbliża się ku końcowi czas nocnego czuwania. Niedługo
jutrzenka rozjaśni niebo i do Twego sanktuarium zaczną przybywać pielgrzymi z różnych części Polski i spoza jej granic. Naszą modlitwą wypraszaliśmy dla nich potrzebne łaski.
W ostatniej części naszego czuwania pragniemy wszystko zawierzyć
Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Czynimy to w szczególnym dniu. Ty
ten dzień wybrałeś i nazwałeś go dniem Twego miłosierdzia. Pomóż nam
jeszcze lepiej zrozumieć jego tajemnice i przyjmij, dobry Jezu, naszą pokorna modlitwę.
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MODLITWA DO BOGA,
BOGATEGO W MIŁOSIERDZIE
L11: „W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu
całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego,
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza,
chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).
Chwila ciszy.
Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.
L12: „Córko moja – patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu
miłosierdziu mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz
wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Pragną się udzielać duszom, dusz pragnę, córko moja. W
święto moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i
sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je
uleczę i wzmocnię” (Dz. 206).
Chwila ciszy.
Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Przyprowadź mi dusze
P: W ciągu ostatnich dziewięciu dni przyprowadzaliśmy Ci, Jezu, zgodnie z Twoim życzeniem różne grupy ludzi. Zanurzaliśmy ich z wiarą w
Twoim boskim Sercu, pełnym miłosierdzia. Wzywasz nas, abyśmy także
dziś, w święto Twego Miłosierdzia, przebiegali cały świat i sprowadzali do
Ciebie dusze. Chcemy więc jeszcze raz wsłuchać się w Twoje słowa, wypowiedziane do św. Faustyny. Po nich pozostaniemy w chwili ciszy, a następnie śpiewem zawierzymy Ci siebie i naszych braci.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
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L11: Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L12: Sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki;
przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L11: Sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej,
były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L12: Sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich
myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce
Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L11: Sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi Ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym
sposobem ulżą Mi w męce.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L12: Sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi
strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna;
dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L11: Sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad
Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem
Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w
życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej
szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.
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Śpiew: O Krwi i Wodo.
L12: Sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je
w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich
upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają
się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze
skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś
znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowywała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L11: Sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia
Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja.
Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
P: Wszystkich ludzi, o dobry Jezu, przyprowadzamy do Ciebie, naszą
modlitwą i miłością. Wszystkich zanurzamy w Twoim miłosiernym Sercu.
Dla wszystkich wypraszamy u Twego Ojca pełnię darów odkupienia, ofiarowując Mu Twoje Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo. Modlimy się słowami,
których nas nauczyłeś.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga.
Śpiew: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Zawierzenie świata miłosierdziu Bożemu
P: Włączając się w akt zwierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, którego
dokonał św. Jan Paweł II w tym sanktuarium w 2002 roku, a który przez
wszystkie te lata był powtarzany ustami biskupów i kapłanów, zakonników
i zakonnic, rodziców i dzieci, przedstawicieli parafii i innych wspólnot, a
także indywidualnie przez liczne grono pielgrzymów. Dziękując Bogu za
minione lata i zawierzając Mu następne etapy historii świata, a także losy
każdego z nas i naszych bliskich dokonajmy dziś, w ten święty dzień, po
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przeżyciu długich godzin czuwania, tego aktu miłości i zawierzenia.
Uczyńmy to najpierw swoimi słowami, w cichej modlitwie, a następnie
słowami św. Jana Pawła II.
Modlitwa w ciszy.
Wszyscy: Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.
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!
Śpiew: Jezu, ufam Tobie /3x.

MODLITWA DO MARYI, MATKI MIŁOSIERDZIA
P: Maryi, Matce Miłosierdzia, zawierzmy owoce naszego czuwania, a
także wszystkich pielgrzymów, którzy nawiedzili to sanktuarium lub nawiedzą je w dniu dzisiejszym. Niech za Jej przyczyną Bóg wysłucha ich
modlitwy pełnej wiary i miłości.
L13: Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
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Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.
Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.
Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa
w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za
grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o
potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela
cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i po55

korne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna
macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia
ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.
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.
L13: Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.
P: Módlmy się:
Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy
Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze
grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach
doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować
drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wszyscy: Pod Twoją obronę, uciekamy się.
Śpiew: „Weź w swą opiekę”
1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty, - Panno Najświętsza, Niepokalana! - Niechaj miłością każdy przejęty - Czci w nim Jezusa, - Naszego Pana, - Czci w nim Jezusa, - Naszego Pana.
2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego - Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
- Niech się do Pana modli za niego, - Od złej przygody niechaj go broni.
3. I kraj nasz cały i lud Twój wierny - Tobie, Maryjo, dziś polecamy! Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, - Którego przez Twe Serce błagamy.
4. W jedną rodzinę połącz nas w niebie, - W wiecznej świątyni Syna
Twojego, - Byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie, - U tronu Boga, Pana naszego!
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ZAKOŃCZENIE CZUWANIA
P: Zakończmy nasze czuwanie śpiewem uwielbienia. Niech płynie on z
głębi naszego serca jako uwielbienie Bożego Miłosierdzia, jako chwała
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jako wdzięczność za wszystkie otrzymane dary.
Śpiew: Ciebie, Boga, wysławiamy.
1. Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.
3. Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.
4. Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.
5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.
6. Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.
57

8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugam1.
11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.
12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.
13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
P: Módlmy się: Boże, Ty przez paschalne misterium odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, abyśmy nieustannie
czcząc tajemnicę naszego odkupienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławieństwo.
Śpiew:
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Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,

chwała i cześć Jezusowi,
Chwała, niech będzie chwała,
Tak, Jemu chwała i cześć.
***
Dotknij, Panie, moich oczu
Dotknij, Panie, moich oczu,
abym przejrzał, abym przejrzał.
Dotknij, Panie, moich warg,
abym przemówił uwielbieniem.
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia mnie.
***
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