Czuwanie przed Niedzielą Miłosierdzia

PANIE, PRZYMNÓś NAM WIARY
Załączone poniŜej teksty będą wykorzystywane w czasie czuwania w sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w nocy z 6-7 kwietnia 2013. PrzeŜywamy je w
Roku Wiary, dlatego jest związane z tym tematem. Z pogłębioną wiarą, którą wyznaliśmy w
czasie obrzędów Wigilii Paschalnej, będziemy śpiewać pieśń uwielbienia za dzieło odkupienia.
W pierwszej części czuwania, przed północą będziemy uwielbiać Pana za łaskę otwarcia przed nami nieskończonych przestrzeni Bóstwa. Poprzez chrzest święty zostaliśmy nie tylko wyzwoleni z grzechu pierworodnego, lecz takŜe obdarowani udziałem w Ŝyciu samego Boga, który jest nieskończenie wielki i doskonały. Jednym ze znaków, które nam o tej wielkości
przypominają jest głębia oceanu. Ten właśnie znak jest najbardziej wyeksponowany w bazylice Miłosierdzia BoŜego w Krakowie-Łagiewnikach. Mówi o nim układ świątyni, a przede
wszystkim witraŜe.
O zanurzeniu w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa mówi św. Paweł Apostoł. Jego
słowa cytuje Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim ogłaszającym Rok Wiary: „W
tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił pełnię miłości, która zbawia i wzywa
ludzi do nawrócenia i przemiany Ŝycia poprzez odpuszczenie grzechów (por. Dz 5, 31). Dla
apostoła Pawła ta Miłość wprowadza człowieka do nowego Ŝycia: „Przez chrzest zanurzający
nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe Ŝycie jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4). Dzięki wierze to nowe Ŝycie
kształtuje całą ludzką egzystencję na radykalnej nowości zmartwychwstania. Na miarę jego
wolnej dyspozycyjności, myśli, uczucia, mentalność i zachowania człowieka powoli są oczyszczane i przekształcane, na drodze, która nigdy tu na ziemi w pełni się nie realizuje. „Wiara,
która działa przez miłość” (Ga 5, 6) staje się nowym kryterium inteligencji i działania, które
przemienia całe Ŝycie człowieka (por. Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef 4, 20-29, 2 Kor 5, 17)”.
Prawda ta będzie przenikać modlitwy i rozwaŜania pierwszej części czuwania, która
przypada przed północą. Będzie to równieŜ przygotowanie do udziału w Eucharystii, sprawowanej o północy. Ta najświętsza celebracja jest darem najpełniejszego zanurzania się w BoŜym świecie, w bezkresnym oceanie miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Po północy będziemy modlić się o pomnoŜenie naszej wiary i wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.
Program czuwania
21.00 – Wieczór Jana Pawła II
21.45 – I Nieszpory Niedzieli Miłosierdzia
22.30 – Droga światła
23.15 – PrzeŜycie znaku zanurzenia
24.00 – EUCHARYSTIA
2.15 – RóŜaniec z modlitwą o pomnoŜenie wiary
4.15 – Modlitwy Niedzieli Miłosierdzia

DROGA ŚWIATŁA
Godz. 22.30
Droga światła jest naboŜeństwem, w którym przeŜywamy osiem spotkań ze Zmartwychwstałym. Jej pierwowzorem jest Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego. Treść duchową tych
ośmiu niezwykłych dni przeŜywamy w formie ośmiu spotkań z Tym, który nieustannie przychodzi do swego Kościoła.
W tym roku tematem modlitwy jest dar Ducha Świętego, którego przynosi Kościołowi
zmartwychwstały Zbawiciel. Więcej informacji.
Wprowadzenie
Śpiew: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!
L1: Z księgi proroka Ezechiela: „Anioł zaprowadził mnie przed wejście do świątyni
[...]. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąŜ w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył
tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała aŜ do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść: sięgała aŜ do bioder; i znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci: był tam juŜ potok, przez który nie mogłem przejść, gdyŜ woda była za głęboka [...]. Potem
rzekł do mnie: «Czy widziałeś to synu człowieczy?»” (Ez 47, 1-6).
L2: Pragniemy zobaczyć oczyma wiary cuda, których dokonałeś, Panie nasz i BoŜe.
Pragniemy wędrować wzdłuŜ rzeki wody Ŝycia i nieustannie się w niej zanurzać. Udajemy się
na miejsca, w których Ty po zmartwychwstaniu objawiałeś się swoim uczniom. Wiele było
tych miejsc, ale Ŝadne nie było przypadkowe. W kaŜdym objawiałeś nam waŜne prawdy i
zapraszałeś do coraz mocniejszej wiary w Ciebie. Dziś prosimy pokornie: „Panie, przymnóŜ
nam wiary!”.
Spotkanie 1 - Przy pustym grobie
Kantor śpiewa wezwanie, a wszyscy zgromadzeni odpowiedź:

K: To - bie chwa - ła

W:

i cześć,

Ze - ślij na nas swo - je - go

Je - zu Zmar-tych-wsta - ły!

Du - cha.

L1: Z Ewangelii według św. Jana: „Wyszedł Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu
[…]. Wtedy wszedł do wnętrza […]. Ujrzał i uwierzył” (J 20,3-9).
L2: Jan ujrzał i uwierzył. Stało się to wtedy, gdy wszedł do wnętrza. Tam, wewnątrz,
zobaczył znaki i one przemówiły do niego. RównieŜ my nie moŜemy pozostać na zewnątrz i
patrzeć z daleka. Jesteśmy zaproszeni do wnętrza, do samego centrum tajemnicy, w której
dokonuje się zbawienie świata. Tam rodzi się wiara paschalna.
Chwila ciszy.
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L3: Zmartwychwstały Panie, Ty przez Ducha Świętego prowadzisz nas do wnętrza
Twojej tajemnicy. Tylko Duch przenika głębokości Boga samego. Tylko On zna niezmierzone głębie naszego serca i naszej duszy. Daj nam łaskę zanurzenia się w Twoim Duchu. Niech
On odsłoni przed nami tajemnicę pustego grobu. Przy tym znaku się zatrzymujemy i tak jak
św. Jan chcemy wyznawać swoją wiarę, Ŝe Ty zwycięŜyłeś śmierć.
Śpiew: Jak oŜywczy deszcz
Jak oŜywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź.
Dotknij naszych serc, rozpal ognia Ŝar.
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej.
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
Spotkanie 2 - Z niewiastami wracającymi od grobu
L1: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego
uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One podeszły do Niego, objęły
Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie
moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą»” (Mt 28,8-11).
L2: Przenosimy się myślą na inne miejsce. Idziemy z niewiastami, które oddaliły się od
grobu. Szły w pośpiechu, lecz nagle stanął przed nimi Jezus. My równieŜ zatrzymujemy się
przy Nim. Od poprzedniego spotkania dzieli nas pewna odległość, jakby tysiąc łokci. Przeszliśmy tę drogę, by wejść głębiej w misterium łaski, zanurzyć się bardziej w oceanie BoŜego
miłosierdzia.
Chwila ciszy.
L3: Jezu zmartwychwstały, napełnij nas swoim Duchem, aby odsłonił przed nami niewyczerpane bogactwo treści, jaka kryje się w Twoim spotkaniu z niewiastami wracającymi od
grobu. PomnóŜ naszą wiarę, abyśmy nigdy nie zwątpili, Ŝe Ty jesteś przy nas, pomóŜ nam
zobaczyć Ciebie, gdy stajesz na naszej drodze i chcesz nas zatrzymać. Niech w naszych
uszach nieustannie brzmią słowa, które wypowiedziałeś do niewiast: „Witajcie – witaj”.
Śpiew: 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.
Spotkanie 3 - Z Marią Magdaleną
L1: Z Ewangelii według św. Jana: „Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. Odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, Ŝe to Jezus. Rzekł do niej Jezus:
«Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, Ŝe to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go połoŜyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: «Nauczycielu»” (J 11a.14b-16).
L2: Nasza duchowa wędrówka trwa. Znów jesteśmy w innym miejscu i uczestniczymy
w innym spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Przebyliśmy kolejne tysiąc łokci i jesteśmy zdolni
zanurzyć się bardziej w rzece wody Ŝycia, która wypłynęła z przebitego boku Jezusa i jako
strumienie miłosierdzia dociera do wszystkich, takŜe do nas.
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Chwila ciszy.
L3: Jezu, nasz Zbawicielu i Panie, Ty stajesz przed kaŜdym z nas, jak stanąłeś przed
Marią Magdaleną, lecz tylko dzięki Duchowi Świętemu moŜemy Cię rozpoznać. Bez Niego
nikt nie potrafi uznać w Tobie nieśmiertelnego Zwycięzcę. Ty wylewasz na nas obficie swego
Ducha i Ty zanurzasz nas w Nim, który jest miłością, łączącą Ciebie z Ojcem. Dziękujemy
Ci, Panie, za ten niezwykły dar Ducha.
Śpiew: Duchu miłości
Duchu miłości wylewaj się na nas,
Z przebitego serca Jezusa, Jezusa.
Spotkanie 4 - Z uczniami idącymi do Emaus
L1: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Tego samego dnia dwaj [uczniowie] byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z
sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus
przybliŜył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak Ŝe Go nie poznali […].
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał
im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem
do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»” (Łk 24,13 -33).
L2: Kolejne spotkanie z Jezusem ma miejsce w drodze. Jest wspólnym wędrowaniem i
rozmową, a w końcu zajęciem miejsca za stołem i uczestnictwie w łamaniu chleba. Poprzez
słowo Jezus wprowadza uczniów, takŜe kaŜdego z nas, w głąb tajemnicy Eucharystii. Nasze
serce powinno pałać, a nasze oczy powinny widzieć to, co jest obecne pod osłoną znaków.
Tylko tam, w świecie do którego prowadzi wiara, są bezkresne przestrzenie Bóstwa. Tam
prowadzi nas Jezus.
Chwila ciszy.
L3: Zmartwychwstały Królu, broń nas przed nieuwaŜnym słuchaniem Twoich słów i
przed powierzchownym uczestnictwem w łamaniu chleba. Rozpalaj nasze serca ogniem Ducha Świętego, abyśmy potrafili coraz bardziej zanurzać się w bezmiarze miłości, która nas
otacza, miłości, która nas prowadzi, w której Ŝyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Śpiew: Duchu Święty wołam, przyjdź!
Duchu Święty wołam przyjdź, (Duchu Święty wołam przyjdź),
bądź jak ogień duszy mej, (bądź jak ogień duszy mej),
bądź jak ogień w ciele mym, (bądź jak ogień w ciele mym), rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
miłosierdzie jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, (dla tych, dla tych) którzy chcą miłować Go.
Spotkanie 5 - Z Apostołami po powrocie uczniów z Emaus
L1: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Jezus rzekł do swoich uczniów: «Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie MojŜesza, u Proroków i w Psalmach».
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego»” (Łk 24,36-48).
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L2: Jezus niestrudzenie tłumaczy nam słowo prawdy. Daje nam równieŜ dar oświecenia
umysłu, bez którego jesteśmy zdani tylko na własne siły. Przyjmując dar światła, poznajemy
BoŜe drogi Ŝycia i BoŜy plan zbawienia. Z radością więc zatrzymujemy się w kolejnym miejscu naszej wędrówki, by spotkać Pana i przyjąć ofiarowany nam dar.
Chwila ciszy.
L3: Panie Jezu, Ty wyjaśniałeś nam, Ŝe to Duchu Święty doprowadzi nas do całej
prawdy i On przypomni nam wszystko, co Ty powiedziałeś. Spraw, abyśmy poznając wielkość Twoich dzieł, całym sercem śpiewali pieśń odkupionych. Połącz nasze głosy ze śpiewem
Aniołów i Świętych, którzy w niebie wychwalają nieskończoną miłość Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Śpiew: 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 księŜycu, wielbijcie Pana
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana
Wody podniebne wielbijcie Pana
Spotkanie 6 - Z Apostołami nad jeziorem
L1: Z Ewangelii według św. Jana: „Gdy spoŜyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniŜeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak,
Panie, Ty wiesz, Ŝe Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi,
powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie,
Ty wiesz, Ŝe Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci:
«Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, Ŝe mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Ŝe Cię
kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje»” (J 21,15-19).
L2: Czy moŜna miłować więcej lub mniej? MoŜna. Nasza miłość wzrasta o tyle, o ile
rozpala się miłością Jezusa i o ile zanurza się w Jego bosko-ludzkiej miłości. Dziś chcemy
lepiej uświadomić sobie to doświadczenie zanurzenia w Bogu, zanurzenia w Sercu Jezusa,
zanurzenia w Duchu Świętym, który jest Miłością.
Chwila ciszy.
L3: Panie Jezu, Twój Duch prowadził Piotra, gdy pierwszy raz przyszedł do Ciebie, a
potem, gdy przez trzy lata trwał przy Tobie. Choć jego wiara i miłość rosła, to jednak trudno
było wykorzenić z Jego duszy stare przyzwyczajenia i obcy Tobie sposób myślenia. Kiedyś
chciał Cię odwieść od krzyŜa, a w chwili próby zaparł się Ciebie. Teraz jednak jego miłość
dojrzała. Teraz kocha mocniej więcej niŜ inni. Jest gotów pójść na krzyŜ. Jest gotów wypełnić
swoją misję. Niech i nas napełni Twój Duch, aby nasza miłość rosła.
Śpiew:

Duchu Święty (x4)
Przyjdź i rozpal nas
i ulecz nas, miłość nam daj.
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Spotkanie 7 - Z Apostołami przed rozesłaniem
L1: Z Ewangelii według św. Marka: „Jezus ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli
za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, Ŝe nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! […]. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę
znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16,6-19).
L2: Oni głosili Ewangelię, a Pan współdziałał z nimi. Byli napełnieni Duchem Świętym. Uzbrojeni mocą z wysoka nie bali się iść do obcych ludów, na dwory królewskie, do
szkół i do wszystkich miejsc, gdzie Ŝyje człowiek. Tę misję najpiękniej pełnili święci. Jedni
ukryci w klasztorach, jak św. Faustyna, inni przemawiający do całych rzesz, jak bł. Jan Paweł
II, jeszcze inni pozostający w rodzinach, jak św. Joanna Beretta Mola.
Chwila ciszy.
L3: Jezu, Mistrzu i Nauczycielu, naucz nas wpatrywać się w przykłady świętych, ludzi
pełnych Twego Ducha i poddanych Jego działaniu. PomóŜ nam zapalać się ich gorliwością,
umacniać się ich odwagą, napełniać się ich mądrością, przenikać serca ich miłością, abyśmy i
my mogli wypełnić misję, którą nam zleciłeś. Niech radość dnia zmartwychwstania, radość
niedzieli miłosierdzia i inne skarby, które nam dałeś, o Panie, zawsze będą obecne w naszych
sercach.
Śpiew: Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!
1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
istot tajemnych otoczony chórem,
BoŜe chwały wielkiej.
2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
BoŜe Stworzycielu.
Spotkanie 8 - Z Apostołami w Wieczerniku
L1: Z Ewangelii według św. Jana: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia...
przyszedł Jezus, tchnął na Apostołów i powiedział: «Weźmijcie Ducha Świętego» […]. Po
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóŜ ją do mego boku, i
nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, poniewaŜ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli»” (J 20,19-29).
L2: W naszej duchowej wędrówce zatrzymujemy się jeszcze w jednym miejscu. Jest
nim Wieczernik, do którego wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia, przyszedł zmartwychwstały Pan i tchnął na Apostołów mówiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego”. O tym Wieczerniku oraz o wydarzeniach, które się w nim dokonały, przypomina nam dziś w szczególny
sposób bazylika Miłosierdzia BoŜego. Jesteśmy tu całkowicie zanurzeni w BoŜym misterium.
Weszliśmy do rzeki wody Ŝycia nie tylko po kostki czy po kolana. Zanurzyliśmy się w pełni,
mocą wiary, nadziei i miłości.
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Chwila ciszy.
L3: Jezu Chrystus, tchnij takŜe na nas, jak tchnąłeś nam Apostołów i powiedz kaŜdemu
z nas: „Przyjmij Ducha Świętego”. Otwórz nasze serca, abyśmy Go przyjęli z radością. Niech
On sprawi, abyśmy coraz bardziej stawali się Kościołem, szczęśliwą rodziną dzieci Ojca niebieskiego, wspaniałą Twoją Oblubienicą i pełną chwały świątynią Ducha Świętego.
Śpiew:

Pokój wam /x3/ nie bójcie się!
Weźmijcie Ducha Świętego, /x2/
On poprowadzi Was!

ZNAK ZANURZENIA
P: Strumień, który wypływał spod boku świątyni w wizji proroka Ezechiela, stawał się
coraz głębszy. Wypływał do wód słonych, do morza, do oceanu. Tym słowem posługiwała się
bardzo często św. Faustyna, chcąc odpisać Jej relację z Bogiem, Jej spotkanie z BoŜym miłosierdziem. Wsłuchajmy się w kilka z tych wypowiedzi. Po kaŜdym fragmencie zostanie wyłączone część świateł w bazylice. W końcu pozostanie tylko oświetlenie zewnętrzne, które pokaŜe nam jeszcze wyraźniej znak, który nam jest dany w tej świątyni. Znak głębi. Wtedy zaśpiewamy słowa św. Faustyny o ziarnku piasku zanurzonym w oceanie miłości.
Znak bazyliki
Po kaŜdym odczytanym fragmencie następuje chwila ciszy oraz wyłączenie części świateł w bazylice.
L4: „Duch mój cały zatonął w Bogu, w tym oceanie miłości. Czułam, Ŝe jestem cała
pogrąŜona w Nim” (Dz. 177).
L4: „Czuję, Ŝe mnie przenika wzrok Pański, poznaję dobrze wielkość Jego i nędzę swoją, cierpienie jakieś dziwne przenika duszę moją i radość taka, jakiej porównać z niczym nie
zdołam, czuję się obezwładniona w ob.jęciach Boga, czuję, Ŝe jestem z Nim i rozpływam się
jako jedna kropla wody w oceanie. Nie umiem tego wyrazić, co przeŜywam; po takiej modlitwie wewnętrznej czuję siłę i moc do pełnienia cnót najtrudniejszych, czuję niechęć do
wszystkich rzeczy, które świat ma w powaŜaniu, pragnę całą duszą samotności i ciszy” (432).
L4: „Czuję, Ŝe mieszkasz we mnie z Ojcem i Duchem Świętym, a raczej czuję, Ŝe ja Ŝyję w Tobie, o BoŜe niepojęty. Czuję, Ŝe się rozpływam w Tobie, jako jedna kropla w oceanie.
Czuję, Ŝe jesteś na zewnątrz i we wnętrznościach moich, czuję, Ŝe jesteś we wszystkim, co
mnie otacza, we wszystkim, co mnie spotyka. O BoŜe mój, poznałam Cię wewnątrz serca
swego i ukochałam Cię ponad wszystko, cokolwiek istnieje na ziemi czy w niebie” (478).
L4: „O Panie, zanurz duszę moją w oceanie Bóstwa swego i udziel mi łaski poznania
Ciebie, bo im Cię lepiej poznaję, tym Cię goręcej pragnę, a miłość moja potęguje się ku Tobie; czuję w swej duszy otchłań niezgłębioną, którą wypełnia tylko Bóg; rozpływam się w
Nim jako jedna kropla w oceanie” (605).
Tu światła wyłączają się całkiem, a wszyscy zgromadzeni powtarzają trzy razy śpiew:
„O Piękności niestworzona”.
O Piękności niestworzona,
kto Ciebie raz poznał,
ten nic innego pokochać nie moŜe .
Czuję, Ŝe tonę w Nim, jako
jedno ziarenko piasku
w bezdennym oceanie miłości.
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Czuję, Ŝe nie ma ani jednej
kropli krwi we mnie, która
by nie płonęła miłością ku Tobie.
Miłosierdzie BoŜe /x3

Znak krzyŜa
P: Zakończmy tę wspólną modlitwę śpiewem litanii do Wszystkich Świętych. W czasie
tego śpiewu do kaŜdej części bazyliki podejdą osoby niosące naczynie z wodą poświęconą
podczas Wigilii Paschalnej. Zabiorą tę wodę spod ołtarza. PrzekaŜą naczynie osobom stojącym najbliŜej. KaŜdy moŜe zanurzyć rękę w tej wodzie i uczynić znak krzyŜa. MoŜna się przy
tym geście zatrzymać, aby głębiej przeŜyć doświadczenie zanurzenia w tajemnicy Trójcy, a
takŜe w tajemnicy krzyŜa.
Rozpoczyna się śpiew litanii, a wyznaczone osoby podchodzą do kapłanów przy ołtarzu,
którzy nalewają im wody do naczyń. Potem udają się w wyznaczone miejsce i przekazują naczynie wiernym. Po skończeniu obrzędu odbierają naczynie i wracają do ołtarza.
Ojcze z nieba, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe,
Duchu Święty, BoŜe,
Święta Trójco, Jedyny BoŜe,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta BoŜa Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale,
Wszyscy święci Aniołowie,
Święty Abrahamie,
Święty MojŜeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Apostołowie i Uczniowie
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju,
Święci Janie i Jakubie,
Święty Tomaszu,
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
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Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,
Święci Janie i Tomaszu z Anglii,
Święty Pawle z Japonii,
Święty Izaaku i Janie z Ameryki,
Święty Piotrze z Polinezji,
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy,
Święci Leonie i Grzegorzu,
Święty AmbroŜy,
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,
Święty Janie Chryzostomie,
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody,
Święty Karolu Boromeuszu,
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Błogosławiony Janie Pawle II,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Tomaszu z Akwinu,
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty à Paulo,
Święty Janie Mario Vianney,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z vila,
Święta RóŜo z Limy,
Święta Faustyno,
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta ElŜbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte BoŜe,
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
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Od kaŜdego grzechu,
Od zasadzek Szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyŜ i mękę,
Przez Twoją śmierć i złoŜenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej słuŜbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
BoŜe, Ty widzisz, Ŝe wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaŜ nam swoje miłosierdzie, i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Po skończonej litanii, jeśli jeszcze trwa Ŝegnanie się wodą święconą, trwa śpiew pieśni
paschalnych.

EUCHARYSTIA
godz. 24.00

RÓśANIEC
Z MODLITWĄ O PRZYMNOśENIE WIARY
Godz. 2.15 – 3.45
Wprowadzenie
Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Śpiew: „Jezusa ukrytego”.
Chwila ciszy.
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P: Obecną godzinę naszego nocnego czuwania w święto Miłosierdzia BoŜego przeŜyjmy w szczególnej łączności ze świętą Faustyną i błogosławionym Janem Pawłem II. Trwajmy
w uwielbieniu objawionego im największego przymiotu naszego Boga jakim jest okazywane
nam i światu Jego miłosierdzie. Będziemy odmawiać róŜaniec - modlitwę umiłowaną przez
wielu świętych oraz przez ludzi uczonych i prostych. Modlitwa ta jest najprostsza, ale równocześnie głęboka, bo wprowadza w wielkie tajemnice BoŜe. RóŜaniec przybliŜa nas przez Maryję do Jezusa i pogłębia naszą więź z Bogiem. Umacnia nasze oparcie się na Bogu, przez co
wzrasta nasza wiara. O naszej wierze świadczy i decyduje relacja jaką mamy z Jezusem. Nowa Ewangelizacja do jakiej wzywają wszystkich wierzących bł. Jan Paweł II, Benedykt XVI i
Ojciec Święty Franciszek, polega na Ŝyciu w spotkaniu z Panem i trosce o Jego obecność w
sercach i Ŝyciu innych, zwłaszcza bliskich nam osób. Teraz mamy spotkać się z Nim w tajemnicach chwalebnych róŜańca. Dana nam jest łaska uczestniczenia w modlitwie wspólnej.
W modlitwie takiej Ŝywy kontakt z Bogiem kaŜdego przenosi się na otaczające go osoby.
Doświadczenie łaski dokonujące się przez świadomie wyraŜoną wspólnie wiarę łączy ludzi.
Stajemy się wspólnota zjednoczona węzłem wiary oraz otrzymanej łaski.
KaŜdy z nas przyszedł tutaj z jakąś osobistą intencją, ale w modlitwie tej godziny dziękując za łaskę wiary powierzmy Jezusowi przez wstawiennictwo Jego Matki nie tylko własne
sprawy, ale módlmy się tez w intencjach kaŜdego z tu obecnych. Prośmy za wielu z wiarą, Ŝe
Bóg nas wysłucha.
Śpiew: „O Pani ufność nasza” (2 razy)
L5: Modlitwa za wszystkich (wg modlitwy studentów holenderskich zob. „Na chwilę
ciszy” Poznań 1979 r.)
Módlmy się za ludzi wszelkiego wieku:
za tych, co starzy czy młodzi, naleŜą do siebie
i razem idą przez Ŝycie.
Módlmy się z a wszystkie dzieci,
za tych, co wśród nas są mali i bezbronni.
Prośmy dla nich o szczęśliwe dzieciństwo i młodość,
aby byli bezpieczni.
StrzeŜ ich, Panie, niech rosną prosto...
Módlmy się z młodych,
za tych, co mają Ŝycie przed sobą:
niech ich serca będą otwarte,
niech zawsze będą gotowi wyjść naprzeciw przyszłości.
Wspomagaj ich, Panie, aby sprostali Ŝyciu,
aby umieli godzić się ze sobą nie tracąc wiary, nadziei i odwagi.
Śpiew: „O Pani ufność nasza” (1 raz)
L6:
Módlmy się za wszystkich młodych ludzi,
aby byli dobrzy dla swoich rodziców,
aby szanowali przeszłość,
nie gardzili starszymi i byli wierni w przyjaźni.
Niech ich nie pochłania to co tanie i płytkie.
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Niech czynią świat bardziej ludzkim,
godniejszym mieszkaniem człowieka.
Módlmy się za ludzi w sile wieku,
aby ich Ŝycie było owocne i płodne.
Niech nie szukają siebie lecz dobra innych.
Niech szukają przyjaźni,
aby w niej rosło ich człowieczeństwo.
Śpiew: „O Pani ufność nasza” (1 raz)
L7:
Módlmy się za ludzi samotnych i smutnych,
którym nie wiedzie się w pracy i w domu...
Daj im, Panie, odzyskać nadzieję.
Niech wierzą w Ciebie, Ojcze, który nie chcesz,
Ŝeby cokolwiek zginęło.
Módlmy się za ludzi starych,
aby pozostali młodzi sercem.
Daj im mądrość i serca łagodne,
aby nie byli zazdrośni i Ŝądni zaszczytów.
Niech umieją zrobić w porę miejsce młodym.
OkaŜ, Ojcze, miłosierdzie wszystkim! Amen.
Śpiew: „O Pani ufność nasza” (2 razy)
Chwila ciszy
L6: rozpoczęcie róŜańca
Czwarta część róŜańca świętego tajemnice chwalebne
Wierzę w Boga Ojca..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario... (3 razy). Chwała Ojcu...
Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Śpiew: Zwycięzca śmierci
L5: Z Ewangelii świętego Mateusza (Mt 28,5-8): „Anioł zaś przemówił do niewiast:
„Wy się nie bójcie! GdyŜ wiem, Ŝe szukacie Jezusa ukrzyŜowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leŜał. A idźcie szybko powiedzieć Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go
ujrzycie. Oto co wam powiedziałem.” Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i
wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom”.
L6: Z Ewangelii świętego Jana (J 23,9): „Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń (...) Biegli oni razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się
nachylił zobaczył leŜące płótna, jednakŜe nie wszedł do środka. Nadszedł potem Szymon
Piotr. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leŜące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leŜącą razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięta na jednym miejscu. Wtedy wszedł do
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wnętrza i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem
jeszcze nie rozumieli Pisma, które mówi, ze On ma powstać z martwych”.
Chwila ciszy
L7: Z wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI („Dlaczego wierzę?” 2013 r.):
„Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą – mówi Jezus kaŜdemu z nas. Moja dłoń cię
podtrzymuje. Gdziekolwiek byś upadł, pochwycę cię w ramiona. Jestem nawet u bram śmierci. Tam, gdzie juŜ nikt nie moŜe ci towarzyszyć i gdzie juŜ niczego nie moŜesz zabrać. Ja na
ciebie czekam i przemieniam dla ciebie mroki w światło.
Tylko zmartwychwstały Chrystus moŜe nas doprowadzić do jedności z Bogiem, tam,
gdzie o własnych siłach nie moŜemy dotrzeć. On naprawdę bierze na swe ramiona zagubioną
owcę i przynosi ją do domu. Wtuleni w Jego ramiona Ŝyjemy w pełni, a w komunii z Nim
docieramy aŜ do serca Boga. Jedynie w ten sposób zostaje zwycięŜona śmierć, my osiągamy
wolność, a nasze Ŝycie staje się nadzieją”.
Śpiew: Nie zna śmierci
L5: z rozwaŜania świętego Grzegorz z Nazjanzu
Chrystus zmartwychwstał spośród umarłych
Powstańcie i wy takŜe!
Chrystus, który spał, zbudził się
Obudźcie się i wy takŜe!
Chrystus wychodzi z grobu
Wyzwólcie się i wy z kajdan grzechu!
Przez Chrystusa staliście się nowym stworzeniem
Odnówcie się!
L6: Modlitwa świętego AmbroŜego:
Przyjdź Panie Jezu,
Szukaj Twojego sługi, szukaj owcy znękanej.
Przyjdź Pasterzu!
Pozostaw dziewięćdziesiąt dziewięć,
A przyjdź szukać tej jednej, która się zgubiła.
Szukaj mnie, bo i ja Ciebie szukam.
Szukaj mnie, znajdź mnie,
Przyjmij mnie i nieś mnie.
Zechciej przygarnąć, tego, którego znajdziesz.
Weź na swoje barki tego, którego przyjąłeś.
Kochane brzemię nie jest dla Ciebie cięŜarem.
Przyjdź więc Panie!
Przyjdź szukać Twojej owcy.
Przyjdź Ty sam!
Przyjdź, a będzie zbawienie na ziemi i radość w niebie.
Przyjdź Zbawienie błądzących,
Odpoczynku zmęczonych,
śycie umierających
Przyjdź!
Śpiew: Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych,
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki,
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Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha,
Panie nasz i BoŜe, uzdrów nasze Ŝycie.
L7: Święty Tomasz apostoł nie uwierzył świadectwu tych, którzy spotkali Zmartwychwstałego Pana. Dopiero gdy Jezus pozwolił mu włoŜyć rękę w ślady gwoździ i ranę boku i
zawołał: „Pan mój i Bóg mój!” uwierzył, bo zobaczył.
Módlmy się za wszystkich wątpiących i za nas samych prosząc o głęboką wiarę, abyśmy mogli kiedyś usłyszeć: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”
Ojcze nasz... , 10 Zdrowaś Mario...., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...
Tajemnica II -Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Śpiew: „Godzien jesteś”
L5: Z Ewangelii świętego Łukasza (Łk 24,44-53): „Potem rzekł do nich:”Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w Prawie MojŜesza, u Proroków i w Psalmach.”
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich:”Tak jest napisane: Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostaniecie w mieście, aŜ
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. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką
radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc
Boga.
L6: Z Ewangelii świętego Jana (J 20,17): „Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego,
do Boga mojego i Boga waszego”.
Chwila ciszy
L7: Z rozwaŜania Ojca Świętego Benedykta XVI („Dlaczego wierzę?” WAM 2013 r.):
Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
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 najwyŜsze powołanie kaŜdej istoty ludzkiej: kaŜdy jest wezwany do Ŝycia wiecznego
w królestwie BoŜym, królestwie miłości, światłości i pokoju.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić Ŝywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie
końca.
Wiara powinna wzywać do odpowiedzialności! Nie wolno nam marnować Ŝycia ani go
naduŜywać, ani nawet nie moŜna go zachowywać wyłącznie dla siebie. W obliczu niesprawiedliwości trzeba reagować. Musimy zrozumieć swoją misję w historii i starać się jej sprostać.
Śpiew: „Panie, Twój tron”
Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata,
Jesteś najwyŜszy, Panie mój, Królu mój. /2x/
WywyŜszamy Cię, wywyŜszamy Cię, wywyŜszamy Cię, Panie nasz.
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L5: („Modlitwa do Chrystusa” Romano Guardini)
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
Pan nasz, Syn Boga Ŝywego
który większy jest niŜ 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, takŜe i teraz
który umacnia nas w kaŜdym niebezpieczeństwie
który utwierdza nasze serca w cierpliwości
który nasze cierpienia włącza w swój krzyŜ
którego miłość jest większa niŜ wszystek ból świata
który obiecał nam udział w swej chwale u Ojca.
Jezu Chryste, Zbawicielu świata,
Mistrzu nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nami!
Chwila ciszy

L6: Wierzymy, Ŝe Jezus, który wstąpił do nieba, wrócił do Domu Ojca
tam został uwielbiony przez Ojca
tam sam uwielbia Ojca
tam przygotowuje mieszkanie dla kaŜdego z nas
tam wstawia się za nami u Ojca i będąc w niebie jest obecny w kaŜdym miejscu i w
kaŜdym człowieku na ziemi, w szczególny sposób jest obecny w nas ochrzczonych.
Przez wiarę moŜemy tę obecność odczytywać i odczuwać w takiej mierze w jakiej sami
zwrócimy się ku Chrystusowi z wdzięcznością, pamiętając, Ŝe to On Bóg jest pierwszym
działającym w naszym Ŝyciu i w Ŝyciu kaŜdego, który Go szuka.
Śpiew: Łaską jesteście zbawieni
Łaską jesteśmy zbawieni,
z łaski moŜemy tu stać.
łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew,
Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w niebie tron,
my łaską obdarowani Tobie składamy hołd.
L 5: Pan Jezus powiedział do uczniów: „Idę przygotować wam miejsce.” (J 16,28).
Prośmy w tym dziesiątku róŜańca o umocnienie naszej wiary w to, Ŝe prawdziwy Bóg i
prawdziwy człowiek Jezus Chrystus wstąpił do nieba i czeka tam na kaŜdego. Niech ta wiara
umacnia nas w chwilach odejścia naszych bliskich i kiedyś śmierci nas samych.
Ojcze nasz... , 10 Zdrowaś Mario...., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...
Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego
Śpiew:

Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa,
Duch Twój Święty, niech dotknie nas.
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L5: Z Dziejów Apostolskich (Dz 2,1-4): „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na jednym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się
im teŜ języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na kaŜdym z nich spoczął jeden. I wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.
Chwila ciszy
L6: Z rozwaŜań Ojca świętego Benedykta XVI:
Wierzę w Ducha Świętego Pana i OŜywiciela, 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, Ŝe Ŝyjemy w obecności Boga, słuchamy Jego Słowa, wolni od niepokojów i
strachu, z sercami wypełnionymi Chrystusowym pokojem, którego świat dać nie moŜe. Świat
nie istnieje sam z siebie. Pochodzi od stwórczego Ducha Boga, od Jego słowa mającego moc
sprawczą. I dlatego odzwierciedla równieŜ BoŜą mądrość. Mocą działania Ducha Świętego
sam Chrystus pozostaje obecny i działa w swoim Kościele, począwszy od Ŝyciodajnego centrum Kościoła jakim jest Eucharystia. Duch Święty czyni nas synami i córkami Boga. Uczy
nas patrzeć na świat, ludzi i siebie BoŜymi oczyma.
Chwila ciszy
Śpiew: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.
L5: Maryjo
Ty umiałaś przyjąć Ducha Świętego całą duszą otwartą.
Ty Go przyjęłaś przez wiarę, boś uwierzyła w Jego cudowne działanie w Twoim łonie.
Ty Go przyjęłaś przez wydanie się całej Twojej istoty, przez powierzenie się potędze
Jego miłości.
Ty Go przyjęłaś przez czynną współpracę z Nim w miłości zbawczego wcielenia.
Ty nie przestałaś Go przyjmować przez całe swe Ŝycie, słuchając Jego tajemniczego
głosu i idąc za Jego natchnieniami.
Naucz nas przyjmować Ducha tak, jak Ty Go przyjmowałaś.
PomóŜ nam słuchać Go w tajni naszego serca, przyjmować Jego wskazania i rady.
UkaŜ nam drogę uległości Jego nauce i współpracy w Jego dziele.
Pragniemy, jak Ty przyjmować pełną miarę Ducha Świętego i nic nie tracić z Jego
przyjścia do nas.
Pobudzaj nasze pragnienie przyjęcia wszystkiego, co On zechce nam dać, i udziel nam
Twojej radości z tego, Ŝe wszystko pozwalamy zagarnąć Duchowi Świętemu, Ŝe wszystko
wydajemy w moc Jego miłości.
Chwila ciszy
Śpiew:
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Spocznij na nas, Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni boŜej,
Duchu miłości i mocy.

L6: Prośmy Ducha Świętego, Ducha miłości Ojca i Syna , abyśmy mocno i głęboko
wierzyli, Ŝe On w nas mieszka i nas prowadzi, i abyśmy mocą tej wiary poznawali, przyjmowali, zachowywali wiernie i całym Ŝyciem świadczyli o Ewangelii Jezusa i Jego obecności w
Kościele.
Ojcze nasz... , 10 Zdrowaś Mario...., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...
Tajemnica IV – Wniebowzięcie Maryi
Śpiew:
Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź!
Z wszystkich niewiast wybrana - Przyjdź i drogę wskaŜ. - Córo Ludu BoŜego - Do Syna
Twego nas prowadź - SłuŜebnico pokorna - Pokój światu daj. - Matko...
Dziewico, Matko Chrystusa - Dziewico, Matko Kościoła - Dziewico, Matko ludzi. Matko...
L5: Z Ewangelii świętego Jana (J 5,21-24): „Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych
i oŜywia, tak równieŜ i Syn oŜywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz
cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu.
Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierz w Tego, który mnie posłał, ma Ŝycie wieczne i
nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do Ŝycia”.
L6: Z Ewangelii świętego Łukasza (Łk 1, 46-49):
Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusz moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniŜenie SłuŜebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyŜ wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”
Chwila ciszy
L7: Z rozwaŜania Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II („Modlitwy i rozwaŜania JPII” PAX 1983 r.)
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, aŜ do chwili ostatniej. W tej chwili pierwszej, w Niepokalanym Poczęciu,
zawiera się juŜ jakby w zaląŜku tajemnica Jej Odejścia: Przejście z tej ziemi do nieba. Dziedzictwo śmierci zaciągnięte przez grzech pierworodny zostało uchylone w Matce Odkupiciela, za sprawą Jego zasług, juŜ 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”.
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L5: Kościół w liturgii modli się słowami: „Wzięta jest Maryja do nieba, radują się
Aniołowie, chwalą i błogosławią Pana. Niech ta radość i wdzięczność stanie się udziałem
naszych serc i niech pobudzi je do gorącej modlitwy o wzrost naszej wiary i ufności w Jej
pośrednictwo.”
Śpiew:

Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, Z Synem Twym z nami idź!

Matko przez Syna nam dana - Matko, która nas słuchasz - Ty nas zawsze rozumiesz. Matko...
Matko płacząca nad nami - Matko przed karą chroniąca - Matko nas przyjmująca. Matko...
L6: Z liturgii bizantyjskiej:
O Matko Boga,
w Tobie nasz Ojciec znalazł upodobanie,
w Tobie Syn BoŜy obrał mieszkanie,
w Tobie Duch Święty, który Cię ocienił,
objawił Matkę Boga.
Przez Ciebie, BoŜa Rodzicielko,
Bóg pojednał się z nami w niebie i na ziemi.
Matko Boga, nadziejo nasza,
przyjaciółko sierot, orędowniczko pielgrzymów,
radości strapionych, która się wstawiasz
za uciśnionymi i ubogimi;
Ty, która znasz naszą nędzę, uwolnij nas!
Wyśpiewałaś przecieŜ, Ŝe Pan Bóg
głodnych nasycił dobrami, a bogaczy odprawił.
O Matko Boga, strzeŜ nas i ochraniaj
przez wszystkie wieki!
O Panno, Matko Boga,
Ty przyniosłaś światłu niedostępne Światło,
rozjaśnij swoim blaskiem mroki mego serca
i podaj mi rękę, by mi towarzyszyć
na drodze zbawienia oddając Bogu wieczną chwałę.
Matko Boga, która jesteś z Synem
w matczynej bliskości,
wstawiaj się nieustannie za nami,
bo tylko Ciebie my, chrześcijanie,
moŜemy zaofiarować Bogu jako miłą Mu ofiarę.
O czysta matko Boga,
która zrodziłaś wieczny Pokój,
wybaw nas z niebezpieczeństw,
byśmy Ŝyli w pokoju
przewyŜszającym wszystko.
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Śpiew:

Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico

L5: Prośmy Boga, aby pomnoŜył naszą wiarę w tajemnicę wniebowzięcia Matki Jezusa
z ciałem i duszą do nieba. Niech Maryja Matka wszystkich wierzących czuwa nad kaŜdym
ochrzczonym, aby znamię wiary odciśnięte przez ten sakrament w naszych duszach pomagało
nam dobrze poboŜnie Ŝyć i w trudnościach zasłuŜyć na Jej pomoc i opiekę.
Ojcze nasz... , 10 Zdrowaś Mario...., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...
Tajemnica V – Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Śpiew: Królowej anielskiej śpiewajmy (1 i 2 zwrotka)
L5: Z Apokalipsy świętego Jana (Ap 12,1.4-5): „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księŜyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z
gwiazd dwunastu. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, aŜeby skoro porodzi, poŜreć
jej Dziecię. I porodziła Syna – MęŜczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą Ŝelazną”.
Chwila ciszy
L6: Z rozwaŜania Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II („Modlitwy i rozwaŜania JPII” PAX 1983 r.):
Bądź pozdrowiona, Córo Boga Ojca!
Bądź pozdrowiona, Matko Syna BoŜego!
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
Bądź pozdrowiona, Królowo Nieba i Ziemi!
L7: „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! JakŜe niezbadane są Jego wyroki
i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko, Jemu chwała na wieki”.
Ten to hymn trwał nieprzerwanie w sercu Maryi w czasie ziemskiego jej Ŝycia, a w sposób nieporównany trwa w wieczności, która ogarnęła Ją całą poprzez tajemnicę Wniebowzięcia.
Z głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, z niezbadanych Jego wyroków pochodzi to, Ŝe otrzymała najszczególniejszy udział w Jego Królestwie Ta, która nie tylko zwała się
„słuŜebnicą Pańską”, ale takŜe była nią w rzeczywistości: zarówno w momencie Zwiastowania, które rozwaŜamy odmawiając „Anioł Pański”, jak teŜ w momencie wyniesienia do chwały.
CzyŜ nie ziściła się właśnie w Niej i to w Niej nade wszystko, ta prawda, Ŝe „słuŜyć”
Bogu to znaczy „królować”?
Takiego „królowania” jako programu chrześcijańskiego Ŝycia uczy nas Chrystus Pan.
(...)
Wpatrując się przeto w tajemnicę wyniesienia Maryi, Jej „ukoronowania” w chwale,
uczmy się na co dzień słuŜyć! SłuŜyć Bogu w braciach naszych. Postawą słuŜby wyraŜać
„królewskość” naszego chrześcijańskiego powołania w kaŜdym stanie czy zawodzie, w kaŜ-
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dym miejscu i czasie. Przez tę postawę zamieniać w rzeczywistość Ŝycia codziennego prośbę
”...przyjdź królestwo Twoje”, jaką zanosimy co dzień w modlitwie pańskiej do Ojca.
Niech nasza modlitwa do Maryi będzie wołaniem do Królowej Nieba i Ziemi, Królowej
Aniołów, Królowej Kościoła, Królowej Rodzin, Królowej Pokoju, Królowej Polski – naszej
Ojczyzny. Ilekroć bowiem w Ŝyciu ludzi pojawiają się znaki świadczące o zagroŜeniach,
niech rodzi się w ich sercach Ŝarliwa modlitwa zanoszona z wiarą, która zdolna jest wyprosić
oddalenie kaŜdego zła.
Chwila ciszy
L5: (Modlitwa świętego Rajmunda Lulle 1315 r.):
Królowo uwieńczona dobrocią, wielkością i świętością!
Ty wiesz, Ŝe jutrzenka jest między dniem i nocą,
ale bardziej się skłania ona do dni, niŜ do nocy,
bo jutrzenka jest po to, Ŝeby był dzień.
Tak i Ty, Królowo jesteś między Synem
i nami grzesznikami, a Twój Syn
jest Dniem pełnym blasku,
my zaś jesteśmy nocą ciemności i grzechów.
Ty, która jesteś bliŜej Syna Twego, ale w Nim
bliska nas, grzeszników, daj nam Jego światłość
i nie dopuść nam pozostawać w ciemnościach.
Idź, Królowo, ku jasności Dnia
i nie wspominaj nocy, bo to do Ciebie niepodobne.
Nie wierzę, Ŝebyś Ty o nas miała zapomnieć,
bo jeśli jesteś Matką Boga, jesteś takŜe Matką grzeszników.
A jakaŜ matka zapomina o swoich dzieciach,
zwłaszcza, gdy są słabe i w ciemnościach?
O Królowo, niech to się nigdy nie stanie!
Pamiętaj o nas i oświecaj świat cały,
bo Ty jesteś światłością, jasnością i jutrzenką
wszystkiego, co istnieje w jasności Twojego Syna.
Śpiew: Królowej anielskiej (3 zwrotka)
3.
O Tronie, Ty Boga wiecznego, - O Słońce nadziei i łask, - O RóŜdŜko przedziwna
Jessego, - Jak wielki cnót Twych jest blask. - O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona, - Bądź Ty
zawsze Matką nam!
L6: Słowami świętego Franciszka z AsyŜu powierzmy pontyfikat Ojca Świętego Franciszka Błogosławionej Dziewicy Maryi:
Bądź pozdrowiona, Pani święta,
Królowo najświętsza,
BoŜa Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą,
a stałaś się Kościołem.
Wybrał Cię Ojciec najświętszy z nieba
i uświęcił
z najświętszym i umiłowanym Synem
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i Duchem Pocieszycielem.
W Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski,
wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Mieszkanie Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, SłuŜebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.
Śpiew: Z dawna Polski Tyś Królową.
L7: Dziękujmy Maryi za wiarę naszych przodków, za Jej obecność w trudnych momentach naszej historii, za wszystkie miejsca Jej szczególnej obecności na naszej ziemi. Przepraszajmy za zniewagi jakich doznaje. Prośmy, Ŝeby nadal zechciała być Królową naszych serc i
pomagała w ich oczyszczeniu i napełnieniu wiarą , nadzieją i miłością płynącą przez Jej serce
z serca Jej Syna.
Ojcze nasz... , 10 Zdrowaś Mario...., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...

ZAKOŃCZENIE
P: ZbliŜa się do końca rozwaŜanie chwalebnych tajemnic naszej wiary. Ojciec Święty
Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat wezwaniem: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na ościeŜ
drzwi Chrystusowi.” RównieŜ od pierwszych chwil swego pontyfikatu Ojciec Święty Franciszek daje się poznać jako ten, który nie lęka się konfrontacji ze złem naszego świata. Ojciec
Święty Benedykt XVI, dzięki któremu przeŜywamy rok wiary, właśnie w odrodzeniu, umocnieniu i pogłębieniu wiary widzi sposób na to, abyśmy mogli Ŝyć w pokoju i pewności zwycięstwa dobra nad złem. Takimi słowami zwraca się Benedykt XVI do Maryi – pośredniczki
wszelkich łask: „Święta Maryjo, obok radości, którą słowami i śpiewem swego Magnificat
obdarzyłaś wszystkie pokolenia, znałaś teŜ mroczne zapowiedzi proroków o cierpieniu Sługi
BoŜego na tym świecie (...) Poznałaś siłę wrogości i odrzucenia, która stopniowo narastała
wokół Jezusa aŜ do godziny krzyŜa, gdy musiałaś patrzeć na Zbawiciela świata umierającego
jako „przegrany”, wyszydzony pomiędzy łotrami. Wówczas przyjęłaś słowa: „Niewiasto, oto
syn Twój”. Począwszy od krzyŜa stałaś się w nowy sposób matką: Matką wszystkich, którzy
chcą wierzyć w Twojego Syna Jezusa i iść za Nim. W tamtej godzinie prawdopodobnie na
nowo usłyszałaś w swoim sercu słowa Anioła: „Nie bój się Maryjo”. Ile razy Pan, Twój Syn,
mówił to samo swoim uczniom: Nie lękajcie się! Przed godziną zdrady powiedział do swoich
uczniów: „Odwagi, Jam zwycięŜył świat”. „Niech się nie trwoŜy serce wasze, ani się nie lęka”. „Nie bój się Maryjo!” W godzinie Nazaretu anioł powiedział Ci teŜ: „Jego panowaniu nie
będzie końca”. (...) Z tą wiarą, która nawet w ciemności Wielkiej Soboty była pewnością na21

dziei, szłaś ku porankowi Wielkiej Nocy. Radość zmartwychwstania dotknęła Twego serca i
złączyła Cię w nowy sposób z uczniami, którzy mieli stać się rodziną Jezusa przez wiarę. (...)
Po wniebowstąpieniu modliłaś się wraz z nimi o dar Ducha Świętego. Królestwo Jezusa rozpoczęło się w tamtej godzinie inie będzie miało końca. Ty pozostajesz pośród uczniów jako
ich Matka, jako Matka nadziei. Święta Maryjo, Matko Boga, Matko nasza, naucz nas wierzyć,
Ŝywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskazuj nam drogę do królestwa Twego Syna.
Śpiew: Weź w swą opiekę nasz Kościół święty
L5: Prośba o wiarę – modlitwa Ojca Świętego Pawła VI
Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie!
Spraw, Ŝeby moja wiara była pełna,
przenikająca moje myśli, sądy, słowa i czyny.
Spraw, aby moja wiara była dobrowolna,
abym chętnie przyjmował wszelkie wyrzeczenia i obowiązki,
które ona niesie z sobą, i Ŝebym wierzył całym sobą.
Spraw, Panie, Ŝeby moja wiara opierała się na Twoim Słowie
i na świadectwie Ducha Świętego.
Spraw, Panie, Ŝeby moja wiara była silna,
otwarta na nowe światła, przezwycięŜająca
trudności, krytyki, wątpliwości.
Spraw, Panie, Ŝeby moja wiara była radosna,
Ŝeby dawała pokój mojemu duchowi
i czyniła mnie zdolnym do rozmowy z Bogiem
i promieniowała szczęściem obcowania z Bogiem i ludźmi.
Spraw, Panie, Ŝeby moja wiara była skuteczna,
niech się w miłości objawia na zewnątrz
jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi.
Niech mnie umacnia w cierpieniu,
niech i pomaga szukać Ciebie w nadziei.
Spraw, Panie, Ŝeby moja wiara była pokorna,
wzbogacona świadectwem Ducha Świętego,
uległa Objawieniu i Tradycji,
posłuszna powadze Magisterium Kościoła Świętego.
Panie, pomnaŜaj wciąŜ moją wiarę! Amen.
Śpiew: Wierzę w Ciebie.
Wierzę w Ciebie, Panie, coś, mnie obmył win,
Wierzę, Ŝe człowiekiem stał się BoŜy Syn
Miłość Ci kazała krzyŜ na plecy brać,
W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać
Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram
Tam przygarniesz nas do siebie.
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Tyś jest moim Ŝyciem, boś Ty Ŝywy Bóg,
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.
To jest moją prawdą, co oświeca mnie,
Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.
Nic mnie nie zatrwoŜy juŜ wśród najcięŜszych burz,
Bo Ty Panie jesteś ze mną.
Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc,
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc,
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraŜa los,
Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu Ŝycia lat
I nic złego mnie nie spotka.
Tobie BoŜe miłość, wiarę swoją dam.
W Tobie Synu BoŜy ufność swoją mam.
Duchu Święty BoŜe w serce moje zstąp
I miłości BoŜej ziarno rzuć w me serce w głąb.
W duszy mojej rozpal Ŝar, siedmioraki dar,
Daj mi stać się BoŜą rolą.
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MODLITWY NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA
Godz. 4.15
Śpiew: Alleluja, chwalcie Pana.
1. Alleluja! Chwalcie Pana u świątyni bram.
Chwalcie Go! na niebiosach, pośród gwiazd.
Chwalcie Go! za wielkie dzieła Jego rąk,
Chwalcie Go! za potęŜną jego moc.
Ref.: Wszystko, co Ŝyje niech chwali Go. Alleluja! /2x
2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go!
Chwalcie Go na cytrze i na harfie!
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem!
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet!
3. Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana!
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go!
P: Panie Jezu, zbliŜa się ku końcowi czas nocnego czuwania. Niedługo jutrzenka rozjaśni niebo i do Twego sanktuarium zaczną przybywać pielgrzymi z róŜnych części Polski i
spoza jej granic. Naszą modlitwą wypraszaliśmy dla nich potrzebne łaski. Prosiliśmy przede
wszystkim o dar zanurzenia w bezmiarze Twego miłosierdzia oraz o pomnoŜenie wiary.
W ostatniej części naszego czuwania pragniemy wszystko zawierzyć Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Czynimy to w szczególnym dniu. Dniu, który Ty wybrałeś i który nazwałeś dniem Twego miłosierdzia. PomóŜ nam jeszcze lepiej zrozumieć tajemnice tego dnia i
przyjmij, dobry Jezu, naszą pokorna modlitwę.
Tajemnica Niedziela Miłosierdzia
L8: „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 zbliŜą 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 BoŜe, przez które płyną łaski; niech się nie
lęka zbliŜyć do mnie Ŝadna dusza, chociaŜby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).
Chwila ciszy.
Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.
L9: „Miłosierdzie moje jest tak wielkie, Ŝe przez cala wieczność nie zgłębi go Ŝaden
umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. KaŜda dusza w stosunku do mnie rozwaŜać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd
nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego” (Dz. 699).
Chwila ciszy.
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Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.
L10: „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 Ŝyczeniem róŜne grupy ludzi. Zanurzaliśmy ich z wiarą w Twoim boskim Sercu, pełnym miłosierdzia. Wzywasz nas, abyśmy takŜe 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.
L9: 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.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L10: 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.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L9: Sprowadź Mi wszystkie dusze poboŜne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia
Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyŜowej, były tą kroplą pociechy wśród morza
goryczy.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L10: 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.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L9: 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 ulŜą Mi w męce.
Chwila ciszy.
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Śpiew: O Krwi i Wodo.
L10: 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.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L9: 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 Ŝywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą
szczególną jasnością w Ŝyciu przyszłym. śadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego.
KaŜdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L10: 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 jałmuŜnę ducha i spłacała ich
długi Mojej sprawiedliwości.
Chwila ciszy.
Śpiew: O Krwi i Wodo.
L9: 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, iŜ wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeŜeli
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 BoŜego
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 BoŜego.
Zawierzenie świata miłosierdziu BoŜemu
P: Włączając się w akt zwierzenia świata Miłosierdziu BoŜemu, którego dokonał bł. Jan
Paweł II w tym sanktuarium dziesięć lat temu, a który przez wszystkie te lata był powtarzany
ustami biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnic, rodziców i dzieci, przedstawicieli parafii i innych wspólnot, a takŜe indywidualnie przez liczne grono pielgrzymów. Dziękując Bogu
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za minione lata i zawierzając Mu następne etapy historii świata, a takŜe losy kaŜdego z nas i
naszych bliskich dokonajmy dziś, w ten święty dzień, po przeŜyciu długich godzin czuwania,
tego aktu miłości i zawierzenia. Uczyńmy to najpierw swoimi słowami, w cichej modlitwie, a
następnie słowami bł. Jana Pawła II.
Modlitwa w ciszy.
Wszyscy: Akt zawierzenia Miłosierdziu BoŜemu.
BoŜe, 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 kaŜdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięŜ wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny BoŜe,
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 takŜe wszystkich
pielgrzymów, którzy nawiedzili to sanktuarium lub nawiedzą je w dniu dzisiejszym. Niech za
Jej przyczyną Bóg wysłucha ich modlitwy pełnej wiary i miłości.
Wszyscy: Pod Twoją obronę, uciekamy się.
Śpiew: Miłosierna Matko BoŜa.
Ref. Miłosierna Matko BoŜa,
Miłosierna Matko BoŜa,
Miłosierna Marko BoŜa
Przyczyń się za nami.
1. O, Matko Miłosierdzia oto my, dzieci Twoje
racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje.
2. O, Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi,
prowadź nas drogą łaski na tej biednej ziemi.
3. O, Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy,
niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.
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Śpiew uwielbienia na zakończenie czuwania
P: Zakończmy nasze czuwanie śpiewem uwielbienia. Niech płynie on z głębi naszego
serca jako uwielbienie BoŜego Miłosierdzia, jako chwała Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu,
jako wdzięczność za wszystkie otrzymane dary.
Śpiew: Ciebie, Boga, wysławiamy.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
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.

