
    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

Rozdział Siódmy

ŻEBY  NIE  ZABRAKŁO
MODLITWY
*       *       *

Modlitwy

oraz zrąb

‘Małego Katechizmu’

Wprowadzenie

Na koniec części czwartej, uwzględniając już też część następną: piątą (jeśli pominąć modlitewne wydźwięki
 niejednych fragmentów części poprzedzających), dobrze będzie dołączyć osobny rozdział, w którym Drogi Czytelnik
 mógłby znaleźć najważniejsze Modlitwy, przydatne na co dzień oraz pomyślane jako przygotowanie-
dziękczynienie przy korzystaniu z Sakramentu Spowiedzi i Komunii świętej. Oto podział rozdziału na
 pewne jego spójne działy tematyczne.

 A. MODLITWY PODSTAWOWE
 B. MODLITWA PORANNA I WIECZORNA
 C. TRYBUNAŁ MIŁOSIERDZIA – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
 D. EUCHARYSTIA – KOMUNIA ŚWIĘTA
 E. MODLITWY DO OSÓB TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
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 F. RÓŻAŃIEC DO NAJŚW. MARYI PANNY
 G. WYBRANE AKTY ZAWIERZENIA MARYI
 H. WYBRANE MODLITWY DO MARYI
 I. MODLITWY DO ANIOŁÓW
 J. WYBRANE MODLITWY DO ŚWIĘTYCH
 K. MODLITWY POGŁĘBIENIA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
 L. MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE
 M. WYBRANE AKTY STRZELISTE
 N. PODSTAWOWE LITANIE
 O. PODSTAWOWE SFORMUŁOWANIA WIARY

Korzystając z okazji tematu ‘modlitwy’, wypada podsunąć również nieco sugestii na temat samej w
 ogóle ‘modlitwy’.

Trzeba by stwierdzić, że m.in. w niniejszym rozdziale trudno przy takiej okazji uniknąć powtórzeń.
 Niejedną z modlitw można przecież równie dobrze zaszeregować do kilku różnych ‘działów’ nawet i
 niniejszego rozdziału. Autor chciałby przeprosić drogiego czytelnika, jeśli tego rodzaju powtórzenia (tutaj i
 na przestrzeni całej strony) działają irytująco ...

Zapewne też wskazane jest, żeby na samym końcu niniejszego rozdziału znalazły się podstawowe
 sformułowania wiary i formuły tzw. „Małego Katechizmu”. By w razie potrzeby można było znaleźć je ‘pod
 ręką’, również na tej stronie internetowej. Sformułowania takie mogą się okazać pomocne zarówno na
 użytek własny, jak i wobec innych, którzy poszukują być może zwięzłego, teologicznie poprawnie ujętego
 sformułowania wiary.

Autor chciałby, żeby ten rozdział pozostał w jakiejś mierze rozdziałem otwartym: podatnym na
 przeróbki, skreślenia, a z kolei dodawanie np. jeszcze innych modlitw, które by ktoś uznał za szczególnie
 piękne i użyteczne. Najłatwiej skorzystać w tym celu z możliwości wysłania emaila na adres autora (adres
 do autora:  ks. Paweł Leks,  lp33@de11.de  ).

Istnieje niemało stron internetowych na polskich serwerach, poświęconych tematyce religijnej – czy to
 w aspekcie rozwoju duchowości i życia modlitwy, czy z kolei pogłębienia wiary. Na niektórych z nich
 znaleźć można cały arsenał modlitw, niekiedy trudno dostępnych nawet w książeczkach do
 nabożeństwa. Są też strony poświęcone ruchom religijnym i duchowościowym oraz stowarzyszeniom czy
 zrzeszeniom religijnym, w tym także rodzinnym. Niektóre są związane z jakimś zakonem czy
 zgromadzeniem zakonnym, wyróżniającym się określonym typem duchowości. Autor niniejszej strony do
 wielu takich stron najprawdopodobniej w ogóle nie dotarł, za co szczerze przeprasza. Z wdzięcznością
 przyjmie sugestie zamieszczenia odpowiedniego linku do takich stron, zwłaszcza tych cechujących się
 charakterem modlitewno-rozważaniowym. Oto niektóre z nich:

UWAGA dla osób korzystających z KOMÓRKI, Tabletu, Smartfonu itp.
 Jeśli masz to urządzenie ‘mobilne’, zainstaluj sobie DARMOWO – m.in. programik zawierający Pismo św., przeróżne modlitwy,
 czytania mszalne, brewiarz, komentarz do świętych dnia, itd. – przystosowane do użycia w komórkach. Autor: Przemysław
 Bierut.
 – Trzeba się zalogować na: www.google.com
 – Otwórz ikonę ‘SKLEP PLAY’, wpisz w poleceniu aplikacji ‘SZUKAJ’: Pismo święte Pallottinum. KLiknij: Instaluj.



Garść adresów do polskich stron
religijno-modlitewno-duchowościowych

Uaktualnienie: 28.VIII.2016.

  www.duchowy.pl. Serwis dla każdego – Wyszukiwarka REKOLEKCJI – Działy: Mówią o Bogu,
 Módlmy się za siebie, Aktualności, Kalendarz wydarzeń, RSS, Patronaty, Kultura, Czytelnia on-line,
 Rozmowy ciekawych, Nauczanie Benedykta XVI, Sieć Słowa, Lectio Divina, Felietony, Konkursy, Dobre
 STRONY, Księga Gości – Mapa STRONY, Media o nas, Współpraca ...

  http://sluzyc_zyciu.republika.pl –  ŻYCIE: STRONA jednocząca obrońców ŻYCIA ludzkiego. Działy:
 Jan Paweł II, Teksty, Foto, Rozwój dziecka, Duchowa Adopcja, Polemika, Linki.

  http://www.adonai.pl –  ADONAI: Bogata serwis informacyjny, m.in. dział modlitw. Dla Dzieci i
 Dorosłych. M.in.: kartki na różne okazje, miłość, poezja, słowo, Jezus, muzyka, galeria, ciekawe, niezwykłe,
 miłosierdzie, rodzina, małżeństwo, powołanie, Pro-Life, pobierz itd. Tytuł STRONY: Kimkolwiek jesteś,
 kocham Cię!

  http://www.amen.pl –  AMEN: Katalog STRON Katolickich ks. Mroza. Strona religijna z dużym zasobem
 LINKÓW do STRON i tematów religijnych. Linki do Wspólnot, Instytucji, Media, Osoby, Święci, Teksty i
 Dokumenty, Ewangelizacja itd.

  http://www.angelus.pl –  ANIOŁOWIE: Przeżywanie bliskości ANIOŁÓW. STRONA bogata w tematykę.
 Duchowość. Modlitwy, Litanie itd. Szeroka INFORMACJA na temat LINKÓW, katechezy, kazań, formacji
 wewnętrznej, Instytucji i Wspólnot Kościelnych, Studium i Teologia, Katalogi STRON religijnych.

  http://www.apostol.pl –  Strona dla MŁODZIEŻY. Wyszystko dla duszy, jak i ciała. – Aforyzmy,
 Czytelnia, Forum, Gry, Humor, Kartki, Miłość, Modlitwy, Jan Paweł II, Muzyka, Poezja, Rozważania,
 Świadectwa, Twardowski.

  http://www.arkanoego.pl –  ARKA NOEGO: Arka Noego Nowości, Płyty, Koncerty, Wywiady, Nasi
 Przyjaciele, Album, Konkursy, Na wesoło, Lista przebojów ...

  http://www.biblia.pl –  BIBLIA. STRONA Biblijna Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.
 Poświęcona Pismu świętemu. Działy: Aktualności, Księgarnia Biblijna, Kalendarz Liturgiczny, Wirtualna
 Katecheza, Krąg Biblijny, Rekolekcje w internecie, Tydzień z Bogiem, Wyślij Kartkę, Biblia CD. Stronę
 prowadzi Pallotyn. ks. Witold Urbanowicz SAC.

  http://www.biblia.net.pl/template.php?tpl=index –  BIBLIA 2000. – Interaktywny serwer Biblijny.
 Internetowe wydanie Biblii (całej), podstawowe polskie wydania-przekłady Biblii, pomoce do zrozumienia
 Biblii, mapy, tabele, historia biblijna. Przekład grecki: Septuaginta, Biblie w obcych językach, wydania Biblii
 pod Windows, Office, Dos-Linux, Słownik postaci biblijnych, miejsc biblijnych, terminów biblijnych,
 multimedialny świat Biblii, program THEOPHILOS, itd.

  http://www.chrystuskaplan.archpoznan.org.pl –  POZNAŃ: STRONA duszpasterstwa w Archidiecezji
 Poznańskiej. Redagow. po polsku-niemiecku-francusku. Budowa kościoła, Download, Galerie, Linki,
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 Gazetka, Modlitwy, Msze św. Ogłoszenia, Prace.

  http://www.dominik.krakow.pl –  Dominik: Tygodnik dla Dzieci. Żywoty Świętych, Harcerze, Podróże,
 Opowiadania, Myśl Ewangeliczna, Rebusy, Krzyżówki, Ze świata zwierząt, itd.

  http://www.egzorcyzmy.katolik.pl –  EGZORCYZMY: Egzorcyzmy, modlitwa jako broń przed
 Szatanem. Ośrodek ostrzegawczy przed sektami. Witryna poświęcona walce z szatanem. Egzorcyzmy,
 dręczenia, astrologia i wróżby, okultyzm, piekło, szatan, satanizm, nadesłane świadectwa. Modlitwy o
 uwolnienie, Lektury i filmy, Leksykon demonów

  http://www.episkopat.pl –  EPISKOPAT: STRONA Konferencji Episkopatu Polski.

  http://www.forum.plock.opoka.org.pl/home.html –   PŁOCK: STRONA poświęcona głównie nowym
 metodom w Katechezie. Kazania, katechezy, pomoce duszpasterskie dla księży, katechetów, dekoracje,
 nabożeństwa, pomysły ...

  http://www.homoseksualizm.edu.pl – STRONA Sprzeciwu Społecznego. Człowiek: TAK.
 Homoseksualizm: NIE. – Komitet Sprzeciwu Społecznego, Warszawa. Ze spisu: Apel społeczny, Kim
 jesteśmy, Opowiedz nam swoją historię, Pokaż swoją twarz, Głosy poparcia, Czym jest homoseksualizm,
 Homoseksualizm da się leczyć, Aktualności, Współpraca ... – Koordynator: Wojciech Kuleczka

  http://www.olajas.pl/ –  Tygodnik dla Najmłodszych: JAŚ. Wycinki, gry planszowe, Zgadywanki,
 konkursy, kommiksy, Z życia Ojca świętego Jana Pawła II, O bł. Anieli Salawie, itd.

  http://www.jezus.pl –  JEZUS: Portal chrześcijański (NIE katolicki !). Promocja Nowego Testamentu.
 Multimedialna Biblia dla DZIECI. Modlitwa całodobowa w intencji Polski dla Jezusa. STRONA modlitewna i
 nie tylko. Działy: Menu, Chrześcijanie, Polecamy, Jezus Chrystus, Biblie, Czasopisma, Listy dyskusyjne,
 Religion Today (po ang.). UWAGA: Redakcja jest ‘Dobrowolnym MIĘDZYWYZNANIOWYM Zrzeszeniem
 ludzi, którzy narodzili się na nowo. Uznają autorytet Boży Pisma świętego (ale chyba NIE Kościoła !).

  http://www.katolik.pl –  KATOLIK: STRONA Księży Salwatorianiów – bardzo bogata w treść i wiele
 linków uporządkowanych tematycznie, m.in. do duchowości. Bierze udział w rankingu STRON. Jest dział
 apologetyki, dogmatyki, Sakramentów, Rodziny-małżeństwa, Eucharystii, Kościoła, Prawa Kanonicznego,
 Maryja, Życie wieczne, Liturgia, itd.Strona bardzo popularna.

  http://www.kck.diecezja.pl –  Katolickie Centrum Kultury. Kalendarz imprez, oferty artystyczne,
 Młodzieżowy Dom Kultury, Biuro Pielgrzymkowe, Wystawy, Koncerty, Diecezjalne Centrum Informacji,
 Promocji i Turystyki, Centrum Jana Pawła II, Jadwiga Królowa, Kraków Miasto Mojego Życia, Wystawa
 Ilustracji Biblijnej, itd

  http://www.kerygma.pl –  MODLITWA: Ładnie rozbudowana STRONA Katechetyczna, m.in. o
 MODLITWIE, Niedzieli, Mszy św., Liturgii, Dokumenty, Studium, Humor, Galeria, wiele przedziwnych linków.

  http://www.liturgia.pl –  LITURGIA: Formacja liturgiczna i modlitewna Służby Liturgicznej, Dokumenty o
 Liturgii, Modlitwy Służby Liturgicznej itd.

  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z Modlina Twierdzy – Pięknie prezentująca się STRONA.
 Strona wychodzi naprzeciw rozwojowi życia wewnętrznego. Z treści: 1) Dobrze że jesteś (trochę o nas,
 lektura, muzyka, historia, super-strony); 2) Coś dla Ducha (Refleksja, Modlitwa, Zatrzymaj się, Pogoda,
 Rekolekcje); 3) Warto zobaczyć (Diecezja Płocka, Strony OPOKI, Strony MATEUSZA, Wspólnoty, Na
 wesoło), 4) Skrzynia na listy (Poczta, Księga gości, Skrzynka intencji). – Linki do Wspólnot Odnowy w
 DUCHU Świętym (Warszawa, Słupsk, Poznań, Gdańsk, Gliwice). Oraz do: Wspólnoty Miłości
 Ukrzyżowanej. – STRONA tworzona przez p. Roberta Kiliana

  http://modlitwa.chrzescijanin.pl –  Módlmy się razem Wspólna modlitwa, chociażby w łączności tylko
 duchowej, w różnych intencjach, sugerowanych przez osoby porozumiewające się internetem. STRONA
 bardzo użyteczna: emailem wysyła się prośby o modlitwę w jakiejś konkretnej intencji – i w tej intencji wielu
 odtąd się modli po świecie.
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  http://www.oaza.zam-lub.pl/ – WEB-Site Ruchu ŚWIATŁO-ŻYCIE diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 – (Lublin - WSD, Zamość, Biłgoraj, Wielącza, Księżpol, Tarnogród, Tarnawatka, Tomaszów Lub., Łaszczów,
 Horodło, Hrubieszów). Materiały bieżące na temat OAZY, Krucjaty Wyzwolenia, Diakonii Modlitwy, Linki,
 Świadectwa, Wspólnoty w parafiach Diecezji, itd. Strona prowadzona przez kleryka Sławomira Zawadę.

  http://www.pkrd.org.pl –  Madzia Buczek: Podwórkowe Kółka Różańcowe i nie tylko. Kontakty
 wielojęzykowe. Informacje o Kółkach Różańcowych, pomoce modlitewne, ABC oddania Maryi, różne
 modlitwy itd.

  http://www.polonia-serwis.de –  POLONIA: Duszpasterstwo POLONII w Niemczech. Działy: Droga
 Krzyżowa, Msza święta, Różaniec, Modlitwa, Liturgia, Czytania Mszalne, Święci, Konkursy dla Dzieci,
 Reklama Dobrej Polskiej Gazety, Polska, Polonia, Kościół, Informacje, Sanktuaria, Misjonarz, Wydawnictwa,
 Kultura, Z życia wzięte, Rodzina i Ja, Moje Miasto, Czat, Linki, Strony Polskie, Strony Polonii, Miast
 Polskich, itd.

  http://www.przedszkolesfb.lodz.opoka.org.pl/news.php –  Przedszkole niepubliczne im. DZIECI
 DOBREGO OJCA Siostry Świętej Rodziny z Bordeaux w Łodzi Fantastyczna STRONA dla Dzieci
 Przedszkolnych.

  http://www.przyjaciel.info/ –  Aby nie zmarnować ŻYCIA. Miłość i Przyjaźń, Dobro, Piękno, Sens życia

  http://www.rdk.oaza.org.pl/v7/strgl.php –  Kościół Domowy Ruchu: Swiatło i Życie. Tamże linki do
 innych STRON ‘Domowego Kościoła’ i STRON Rodzinnych. Formacja duchowa itd.

  http://www.religia.pl –  RELIGIA: Międzynarodowy Serwis Ewangelizacyjny zgodnie z nauką Kościoła
 Katolickiego. Gazeta religijna. Pisane w 24 językach. Działy: Centrum, Forum, Kartki, obszerny dział
 modlitwy w poleconych intencjach poprzez internet. Sanktuaria całego świata, z podglądem.

  http://www.siostry.pl –  SIOSTRY: STRONA Sióstr Salwatorianek. Referat powołań, formacja itd.

  http://www.spiewnik.fogi.pl –  ŚPIEWNIK: Śpiewnik pieśni religijnych. Niemal 1000 pieśni religijnych.
 Katalog, Wykonawcy, Wyszukiwark, Zabawy chrześcijańskie, Najczęściej oglądane, Przyjaciele itd.

  http://www.spowiedz.katolik.pl/ –  SPOWIEDŹ: STRONA poświęcona wielorakiej problematyce
 Spowiedzi świętej, autorstwa Ks. Andrzeja Waśko, Salwatorianina. Wypowiedzi oficjalne na temat
 Sakramentu Spowiedzi, ale i konkretne pytania-odpowiedzi, literatura, PORADY przy trudnościach i
 wątpliwościach spowiedziowych. Szkoła KIEROWNICTWA duchowego, Umawianie się z kapłanem do
 Spowiedzi świętej: godziny dyżurów spowiedziowych w Polsce, w Watykanie po polsku, w USA.

  http://www.tchr.org –  Strona TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWCÓW. Duszpasterstwo Akademickie w
 Szczecinie przy Sanktuarium Najśw. Serca Jezusowego.

  http://wiara.toplista.pl –  WIARA: Ranking Stron Chrześcijańskich: Toplista.pl. – STRONA bogata w
 treść i wiele linków do duchowości. LINKI podzielone na kategorie do wyboru. Bierze udział w rankingu
 STRON katolickich. Przytoczone bannery ponad 120 STRON polskich i Polonii zagranicznej.

  http://www.wodzirej.pl –  WODZIREJ: Jak prowadzić zabawy i tańce w całej Polsce. Kursy w
 Katowicach 2 x w roku.

  www.charyzmatycy.pl –  Charyzmatycy: Tytuł: Kościół Powszechny – Mistyczne Ciało Chrystusa.
 ‘Międzynarodowa Społeczność Katolików’ Działy: Aktualności, Posługujący, Intencje, Świadectwa, Ulotka ...

  http://www.piotrskarga.pl –  Piotr Skarga: Przebudźmy sumienia Polaków Stowarzyszenie Kultury
 Chrześcijańskiej – Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej – im. Piotra Skargi. – Przeróżne niezwykle cenne
 materiały i linki, artykuły i świadectwa.

  http://www.modlitewnik.com/ –  Modlitewnik.com – Strona tworzona przez kleryka z Wyższego
 Seminarium Księży Najśw.Serca Jezusowego wraz z bratem informatykiem. Bogata treść modlitewna.
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 Zawiera: Medytacje, Modlitewnik, Intencje modlitewne (wpisywanie własnych intencji modlitewnych), Twój
 Patron, Forum. Ponadto: Menu: Główne modlitwy, O Stronie, Kontakt, Mapa Strony, linki do książek i innych
 stron o modlitwie.

  Mam Rodzinę –  Strona powstała w ramach Fundacja Humanites (strona: fundacjahumanites.pl). –
 Portal MAM RODZINĘ powstał w 2010 r., założony przez grupę rodziców, którzy dostrzegli potrzebę
 informacji i wymiany doświadczeń na temat budowania relacji w rodzinie, zwłaszcza z dziećmi dorastającymi
 – w obliczu wszechobecnej agresji, konsumpcjonizmu i trudności wychowawczych. – STRONA zawiera:
 artykuły, linki, giełdy pracy, wielorakie sugestie pomocy dla dzieci, również w podejmowaniu wyborów
 życiowych. – Działy: Mam Rodzinę, Strefa Rodziców, Nasze Dzieci, Specjaliści, Społeczność, różnego
 rodzaju użyteczne informacje, literatura itd..

  http://www.pustyniawmiescie.pl Cel: Wspólnota, która gromadzi różne stany. Członkowie Wspólnoty
 pragną zmagać się o rzeczywiste miejsce Boga w ich życiu poprzez ciągłą formację i życie zgodne z regułą.
 – Działy: AKTUALNOŚCI (Nieszpory, Wiadomości, Aktualności, Księga Intencji, Forum, Słowo od WEB-
Mastera). WSPÓLNOTA (Historia, Charyzmat, Formacja, Domy Wspólnoty, Muzyka), ŻYCIE KOŚCIOŁA
 (Parafie i Msze św., Czytania z dnia, Święta ruchome-nakazane, Kalendarz liturgiczny, Dokumenty
 Kościoła), CZYTELNIA (Konferencje, Artykuły, Świadectwa, Modlitwy, Katalog Stron). O NAS (Kontakt,
 Galeria, Media o nas). itd.

A.    MODLITWY PODSTAWOWE

Znak Krzyża Świętego

Znak KRZYŻA Świętego
(Signum Crucis)

W Imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego.
 Amen

(Odpust cząstkowy: EnchInd 55)

http://www.mamrodzine.pl/
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1. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga
Chwała Ojcu

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się Imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
 bądź Wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj
 nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym
 winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna,
Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między
 niewiastami, i błogosławiony owoc
żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen

Wyznanie wiary ‘krótsze’
(Skład Apostolski)

Wierzę w Boga
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,
Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
 wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy
Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić

Wyznanie wiary Mszalne
(Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, * Ojca
 Wszechmogącego, * Stworzyciela
 nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy
 widzialnych i niewidzialnych. * I w
 jednego Pana Jezusa Chrystusa, *
 Syna Bożego Jednorodzonego, *
 który z Ojca jest zrodzony przed
 wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, *
 światłość ze światłości. * Bóg
 prawdziwy z Boga prawdziwego. *
 Zrodzony, a nie stworzony, *
 współistotny Ojcu, * a przez Niego
 wszystko się stało. * On to dla nas,
 ludzi, * i dla naszego zbawienia *
 zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha
 Świętego przyjął ciało z Maryi



żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
 grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen

(Odpust cząstkowy: EnchInd 16)

 Dziewicy, * i stał się człowiekiem. *
 Ukrzyżowany również za nas, * pod
 Poncjuszem Piłatem został umęczony
 i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia
 trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I
 wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy
 Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale
 * sądzić żywych i umarłych: * a
 Królestwu Jego nie będzie końca. *
 Wierzę w Ducha Świętego, Pana i
 Ożywiciela, * który od Ojca i Syna
 pochodzi. * Który z Ojcem i Synem
 wspólnie odbiera uwielbienie i
 chwałę; * który mówił przez proroków.
 * Wierzę w jeden, święty,
 powszechny i apostolski Kościół. *
 Wyznaję jeden chrzest * na
 odpuszczenie grzechów. * I oczekuję
 wskrzeszenia umarłych. * I życia
 wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu, *
jak było na początku, teraz i zawsze, i
 na wieki wieków. Amen

2. Modlitwa ‘Anioł Pański’

Angelus Domini – Anioł Pański ...

‘ANIOŁ PAŃSKI’
rano – w południe – wieczorem



   Anioł Pański zwiastował
 Pannie Maryi,

   I poczęła z Ducha
 Świętego.

Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, * Pan z Tobą, *
 błogosławionaś Ty między niewiastami, * i
 błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami
 grzesznymi * teraz i w godzinę śmierci naszej.
 * Amen

   Oto ja Służebnica
 Pańska,

   Niech mi się stanie
 według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, * Pan z Tobą, *
 błogosławionaś Ty między niewiastami, * i
 błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami
 grzesznymi * teraz i w godzinę śmierci naszej.
 * Amen

   A Słowo stało się
 ciałem,

   I zamieszkało między
 nami.

Zdrowaś Maryjo, * łaski pełna, * Pan z Tobą, *
 błogosławionaś Ty między niewiastami, * i
 błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, * módl się za nami
 grzesznymi * teraz i w godzinę śmierci naszej.
 * Amen

    Módl się za nami,
 święta Boża Rodzicielko.

   Abyśmy się stali
 godnymi obietnic
 Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w
 serca nasze, abyśmy, którzy za
 zwiastowaniem Anielskim Wcielenie
 Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę
 Jego i krzyż do chwały Zmartwychwstania byli
 doprowadzeni.
 Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Odpust cząstkowy: EnchInd 9)

Chwała Ojcu i Synowi ...

Ku uczczeniu Trójcy Świętej

CHWAŁA Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
 *
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki
 wieków. Amen



O dodanie 3-krotnego ‘Chwała Ojcu’ po modlitwie
 ‘Anioł Pański’ w intencjach Kościoła prosił Jan XXIII

Wieczny odpoczynek ...

Za Dusze w Czyśćcu Cierpiące

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, *
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

Po ‘Anioł Pański’ wypada dodać 1 x modlitwę
 ‘Wieczny odpoczynek’ za wszystkich Zmarłych

 (Odpust cząstkowy: EnchInd 46)

3. Do Anioła Stróża

Modlitwa Aniele Boży ...

Modlitwa do Anioła Stróża

ANIELE Boży Stróżu mój,
 Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
 Strzeż duszy i ciała mojego,
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Do odmawiania z ufnością i wdzięcznością dla Ukochanego
 Anioła Stróża danego każdemu ku ZBAWIENIU

 (Odpust cząstkowy: EnchInd 8)



4. Modlitwa przed i po jedzeniu

Modlitwy przy posiłkach

Przed jedzeniem

Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać
 mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, bądź
 pochwalon za to, co nam dajesz. Amen.

Po jedzeniu

Chwała Tobie, cześć i dzięki za
 posiłek z Twojej ręki. Dobry Boże
 dzięki masz za to, co pożywać
 dasz. Amen.

Inna modlitwa przed jedzeniem

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław
 ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i
 naucz nas dzielić się chlebem i radością ze
 wszystkimi. Amen.

Inna modlitwa po jedzeniu

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary,
 któreśmy z dobroci Twojej
 spożywali. Przez Chrystusa Pana
 naszego. Amen.

5. Droga Krzyżowa

Wprowadzenie

Dołączamy w tym miejscu jeszcze zwięźle sformułowaną pomoc do odprawienia Drogi Krzyżowej.
 Samo w sobie odprawianie Drogi Krzyżowe polega na kontemplacji oblicza Jezusa Chrystusa
 cierpiącego, który wtedy właśnie dokonuje największego dzieła Boga dla stworzenia swojego



Objaśnienie

 umiłowania: odkupienie człowieka.

Odprawianie Drogi Krzyżowej nie powinno być traktowane jako swoista ‘pokuta’, nakładana np. przez
 spowiednika za szczególnie ciężkie przewinienia. Nabożeństwo to powinno stać się codzienną,
 ukochaną praktyką, kiedy to można wyrazić w sposób świadomy wdzięczność Synowi Bożemu
 ukrzyżowanemu, choć potem zmartwychwstałemu, za podjęcie się naszego odkupienia wśród
 najwyższej, niewyobrażalnej dla nas ‘próby’, jakiej człowiek – Boży żywy Obraz wobec kosmosu, poddał
 jakość miłości swojego Stworzyciela.
(Zob. do tego z naszej strony wyż.: Rozważanie Modlitewne Męki Chrystusa - Jest to rozważanie 15 tajemnic Drogi Krzyżowej
 odprawiane na modłę podobną do ‘Koronki do Bożego Miłosierdzia’, z dołączeniem 15-tej Tajemnicy: „Jezu, który czekasz na
 nas w Niebie, zmiłuj się nad nami, i nad całym światem”)

Sam Odkupiciel zachęca usilnie do
 codziennego odprawiania Drogi
 Krzyżowej. Zaprasza do takiego
 rozważania szczególnie o „Godzinie
 Miłosierdzia”, tj. o godzinie 15.00 każdego
 dnia: godzinie Jego konania i śmierci na
 Górze Kalwarii, blisko 2000 lat temu. Oto
 Jego słowa, zapisane w Dzienniczku
 Duchownym św. S. Faustyny Kowalskiej:

„Przypominam ci ..., że ile razy
 usłyszysz, jak ZEGAR bije Trzecią
 Godzinę, zanurzaj się cała w
 Miłosierdziu Moim, uwielbiając i
 wysławiając je, wzywaj jego
 Wszechmocy dla świata całego, a
 szczególnie dla biednych grzeszników,
 bo w tej chwili zostało ono na oścież otwarte dla wszelkiej duszy.
 – W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się Łaska dla świata
 całego – Miłosierdzie zwyciężyło Sprawiedliwość.
 ... Staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą, a jeżeli nie
 możesz odprawić Drogi Krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce,
 które jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramencie, a jeśli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się
 w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę ...” (DzF 1572).

Przy odprawianiu Drogi Krzyżowej znajdujemy się niejako ‘w Szkole Maryi’. Idziemy wtedy – wraz z
 Nią – krok w krok za Jej Boskim Synem, gdy stawał się On w najdosłowniejszym znaczeniu ofiarą
 przebłagalną za grzechy nasze i całego świata. Kierowała Nim – i całym Trójjedynym – miłość
 wyrażająca się w darowaniu siebie „do końca”: do ostateczności. Maryja była pierwszą, która zaczęła
 odprawiać Drogę Krzyżową. Począwszy od nocy pojmania w Ogrójcu, kiedy to przechodziła ponownie tą
 Drogą, którą parę godzin wcześniej wleczono Jej Boskiego Syna, Odkupiciela świata.

Oto jedna z możliwych pomocy rozważaniowych, ułożonych w zasadzie jako jednozdaniowe
 wezwanie, które można ofiarować Chrystusowi w Jego Drodze Krzyżowej jako nasz dar wdzięczności za
 dokonane dzieło odkupienia za tę przerażającą cenę. Będzie to dziękczynieniem wyrażonym w imieniu
 własnym, oraz tych którzy tego nie czynią. Rozważania te zmierzają jednocześnie ku wzbudzeniu
 całkowitego zawierzenia Jezusowi jako Miłosierdziu Trójjedynego, które w Nim wychodzi nam naprzeciw
 z darem pojednania – mocą Jego krwi odkupienia.

Czternaście Stacji Drogi Krzyżowej

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/med10.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/med10.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/med10.jpg
javascript:view('http://lp33.de/strona-lp33/ind6.htm#cons',850,750)
javascript:view('http://lp33.de/strona-lp33/ind6.htm#cons',850,750)
javascript:view('http://lp33.de/strona-lp33/ind6.htm#cons',850,750)
javascript:view('http://lp33.de/strona-lp33/ind6.htm#cons',850,750)
javascript:view('http://lp33.de/strona-lp33/ind6.htm#cons',850,750)


Droga Krzyżowa Zawierzenia

1. Jezus skazany na śmierć

Jezu, Stwórco i Odkupicielu, zawierzam ci siebie i świat, gdy tak
 niesprawiedliwie zostajesz skazany. Ufam Tobie.

2. Jezus bierze krzyż na ramiona

Jezu, gdy się otwierasz na przyjęcie Krzyża, zawierzam Ci siebie i cały
 świat. Ufam Tobie.

3. Jezus po raz pierwszy upada

Jezu, gdy upadasz po raz pierwszy pod krzyżem, by uchronić nas od zguby
 wiecznej, zawierzam Ci siebie i świat. Ufam Tobie.

4. Jezus spotyka się z Matką

Jezu, gdy Twój wzrok spotyka się ze wzrokiem Matki, zawierzam Ci bóle
 moje i nasze. Ufam Tobie i Maryi.

5. Szymon pomaga Jezusowi w niesieniu krzyża

Jezu, gdy przyjmujesz tak niechętnie Ci świadczoną pomoc Szymona,
 zawierzam Ci siebie i świat. Ufam Tobie.

6. Weronika ociera twarz Jezusa

Jezu, gdy Ojciec posłał Ci kochane serce odważnej i wiernej kobiety, cieszę
 się z działania Twej łaski. Zawierzam Ci siebie i świat. Ufam Tobie.

7. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

Jezu, gdy ponownie upadasz, zanurzam w ranach tego upadku morderców,
 ludzi z marginesu, głęboko upodlonych. Zawierzam Ci siebie i świat. Ufam
 Tobie.

8. Jezus mówi do opłakujących Go niewiast

Jezu, i w tych torturach i poniżeniu odwracasz uwagę od Siebie. Ofiaruję
 Twą krew za grzechy moje i świata. Ufam Tobie.

9. Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem

Jezu, w tym najboleśniejszym upadku zanurzam w ranach tego upadku
 siebie i świat, a zwłaszcza tych, którzy najboleśniej ranią Twe Serce. Ufam
 Tobie.

10. Jezus obnażony z szat

Jezu, gdy Twoja godność Boża i ludzka wystawiona jest na pośmiewisko,
 zanurzam w krwi spływającej po Twym Ciele siebie i świat. Ufam Tobie.



11. Przybicie Jezusa do krzyża

Jezu, całuję Twą przebitą nogę prawą i lewą, dłoń lewą i prawą, głowę w
 cierniach. I zanurzam w tych bolesnych ranach siebie i świat. Ufam Tobie.

12. Odkupieńcza śmierć Jezusa: szczyt Bożego Miłosierdzia

Jezu, umierasz żeby zmartwychwstać i zaofiarować nam miejsce w Domu
 Ojca. Czy przyjmiesz moje i nasze: „Dziękuję, Jezu, za odkupienie”? Ufam
 Tobie.

13. Jezus zdjęty z krzyża spoczywa na łonie Maryi

Jezu, całuję Cię zabitego, spoczywającego na łonie Maryi. Czy przebaczysz
 grzechy: mnie i nam? Zawierzam Ci siebie i świat. Ufam Tobie.

14. Jezus złożony w grobie

Jezu, nie pozwolę Ci być w zimnym grobie. Bądź w Eucharystii w sercu
 moim. Zawierzam Ci siebie i świat. Ufam Tobie.

Ułożone 5.IX.2003 r.

UWAGA: Odpust zupełny z racji odprawiania Drogi Krzyżowej
 Ojciec święty udziela poprzez Świętą Penitencjarię (Urząd Papieski związany ze sprawowaniem Sakramentu Spowiedzi, ale i
 odpustami) daru możliwości uzyskania odpustu zupełnego z racji odprawienia Drogi Krzyżowej, oczywiście pod zwyczajnymi
 warunkami, począwszy od stanu łaski uświęcającej, tzn. przynajmniej wzbudzenia aktu żalu doskonałego za popełnione grzechy,
 itd. – Oto odnośny fragment z oficjalnego Enchiridionu Odpustów (Podręcznik Odpustów; Rzym, wyd. łac.: 1968).
Nr. 63.  Viae Crucis exercitium (Odprawianie Drogi Krzyżowej; przekład własny).
 Wiernemu, odprawiającemu pobożnie Drogę Krzyżową, udziela się odpustu zupełnego. Przy odprawianiu Drogi Krzyżowej
 rozważa się cierpienia, jakich doznał nasz Boski Zbawiciel podczas swej drogi od domu Piłata, gdzie został skazany na śmierć,
 aż po Górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Oto warunki dla uzyskania odpustu zupełnego:
 1. Nabożeństwo winno być odprawione przy stacjach Drogi Krzyżowej, które zostały dla tego celu przewidziane.
 2. Dla ustanowienia Drogi Krzyżowej wymagane są 14 stacje, przy których umieszcza się zwykle tablice lub obrazy
 przedstawiające stacje męki Chrystusa z Jeruzalem.
 3. Odprawienie Drogi Krzyżowej wiąże się zwykle z czytaniami z 14 miejsc Pisma świętego, po czym następuje modlitwa. Dla
 duchowego owocnego odprawienia nabożeństwa Drogi Krzyżowej wystarczy jednak rozważanie męki i śmierci Pana Jezusa,
 chociażby nawet nie były wyraźnie uwzględnione tajemnice poszczególnych stacji.
 4. Do odprawienia nabożeństwa Drogi Krzyżowej należy przechodzenie od stacji do stacji. Jeśli jednak w przypadku
 wspólnotowego (publicznego) odprawiania Drogi Krzyżowej wszyscy wierni nie mogą udawać się bez trudności do
 poszczególnych stacji, wystarczy że do kolejnych stacji udaje się przewodniczący, podczas gdy pozostali pozostają na swoim
 miejscu.
 5. Wierni którzy z rozumnych powodów nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, mogą uzyskać ten sam odpust,
 gdy trwają w duchowej lekturze i modlitwie rozważaniowej nad męką i śmiercią Jezusa Chrystusa przynajmniej przez jakiś czas
 (kwadrans).
 6. Równoważnie z nabożeństwem Drogi Krzyżowej mogą być potraktowane w związku z możliwością uzyskania odpustu za
 aprobatą władzy kościelnej również inne pobożne ćwiczenia, służące rozważaniu męki i śmierci naszego Pana, które również
 składają się z 14 Stacji.
 7. Dla wierzących Kościoła na Wschodzie, którym nabożeństwo Drogi Krzyżowej nie jest znane, Patriarchowie mogą wyznaczyć
 inną formę ćwiczeń pobożnych dla wspomnienia o męce i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa, która również pozwoli
 uzyskać niniejszy odpust.



RE-lektura: cz.IV, rozdz.7a.
 Stadniki, 10.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 21.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.

              

Rozdz. 7. ZEBY NIE ZABRAKŁO MODLITWY.
Modlitwy i zrąb Małego Katechizmu

Wprowadzenie
Garść adresów do Polskich STRON religijno-modlitewno-duchowościowych

A. MODLITWY PODSTAWOWE

Znak Krzyża świętego
1. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu
Modlitwa Pańska: Ojcze nasz
Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo
Wyznanie wiary ‘krótsze’: Wierzą w Boga: Skład Aposotolski
Wyznanie wiary ‘Mszalne’: Wierzę w jednego Boga
Uwielbienie Trójcy Świętej: Chwała Ojcu ...

2. Modlitwa ‘ANIOŁ PAŃSKI’
Angelus Domini – Anioł Pański ...
Chwała Ojcu i Synowi ...
Wieczny odpoczynek ...

3. Do ANIOŁA STRÓŻA
Modlitwa Aniele Boży ...

4. Modlitwa przed i po jedzeniu
Modlitwa przed i po jedzeniu – 1
Inna modlitwa przed i po jedzeniu – 2

5. Droga Krzyżowa
Wprowadzenie
Czternaście Stacji Drogi Krzyżowej
Odpust zupełny za Drogę Krzyżową

Obrazy-Zdjęcia

Fot4-49. Góra Kriżevać, Medjugorje. Droga Krzyżowa po skałach
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UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

B.    MODLITWA PORANNA I WIECZORNA

1. Wstępne uwagi o MODLITWIE

Modlitwa przez Chrystusa a pośrednictwo Maryi

Nie ma sztywnych ustaleń odnośnie do ‘schematu’ modlitw porannych czy wieczornych. Każda
 modlitwa powinna być swoistą przeplatanką modlitw ustnych, tzn. gotowych formuł modlitewnych
 ‘wyuczonych’, wyniesionych m.in. z domu rodzinnego, jak z kolei modlitwy myślnej, rozważaniowej, czyli
 ‘kotemplowania-wpatrywania-się w oblicze Chrystusa’, najprościej w ‘Szkole Maryi’ (zob. do tego zwł. RVM
 1.3.5.14.21.40.43; NMI 9.16.37.42; EdE 7.25.53.55.57.62).

Odkąd Bóg przyszedł na ziemię w Synu Bożym Jezusie Chrystusie, wszystkie modlitwy docierają do
 Trójcy Świętej przez Niego. Nie ma innej drogi dotarcia do Boga Ojca. Z kolei sam Jezus podkreśla z
 dużym naciskiem, że należy się modlić „w Jego Imię” (J 14,13n), a wtedy modlitwa zostanie wysłuchana
 (zob. też KKK 2614).
 – Nie niweczy to w żaden sposób pośrednictwa podporządkowanego, zamierzonego przez samego
 Boga, jakie spełnia zwłaszcza Maryja, Matka Boża, dana przez samego umierającego Jej Boskiego Syna
 na Matkę każdemu z ludzi; oraz orędownictwa Świętych i Aniołów, a także Dusz czyśćcowych oraz
 pozostałych zbawionych.

Znaczenie modlitwy rodziców dla dzieci

Oby małżonkowie – przyszli rodzice, oraz osoby przygotowujące się do małżeństwa i rodziny nie
 lekceważyli modlitwy. Matka i ojciec przekazują dzieciom siebie całych – bezsłownie: stylem życia, i
 oczywiście stylem swego kontaktowania się z Bogiem na co dzień. Jeśli ojciec i matka chcieliby dziecku
 ‘przychylić Nieba’, nie będą czekać aż do jego ‘dorosłości’, kiedy dziecko będzie mogło dokonywać
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Objaśnienie

 wyborów ‘samo’, samodzielnie. Może się rychło okazać, że uległo ono w międzyczasie daleko idącej
 degradacji przez skuteczne odwracanie go od Boga, m.in. w sposób zasadniczy przez anty-świadectwo
 wiary ze strony rodziców i najbliższego otoczenia. Tego rodzaju ‘straty duchowe’ są niezwykle trudne do
 odrobienia. Oby modlitwa stała się radością życia: indywidualnego, małżeńskiego i rodzinnego.

Cztery cele modlitwy

Podamy tu tylko jakiś jeden z możliwych sposobów ułożenia modlitwy – rano i wieczorem. Jej kształt
 będzie uwarunkowany i zmieniał się w zależności od wieku człowieka, obowiązków, stanu zdrowia itd.
 Jest jasne, że rodzice muszą dostosować ilość, długość i jakość modlitw do etapu rozwojowego dziecka.

Będzie rzeczą bardzo pożyteczną, by wyzwolić u dzieci postawę aktywną, zachęcając je do
 podsuwania coraz innych intencji modlitewnych.

Należy uczynić wszystko, by dzieciom (i sobie) wpajać przekonanie, że modlitwa nie powinna się
 ograniczać do samych tylko próśb skierowanych do Boga o coraz inne dary – natury duchowej czy
 materialnej. Zgodnie z zasadniczymi czterema celami każdej ofiary, również modlitwa powinna się
 cechować tymi samymi celami. Na pierwszym miejscu powinna znaleźć się zawsze modlitwa uwielbienia,
 następnie dziękczynienia, przebłagania – i dopiero na końcu modlitwa powinna wyrażać się również
 prośbą ze strony osoby, która się modli.

Najważniejsze aspekty pacierza porannego

Oto najważniejsze aspekty, jakie powinny się znaleźć przy odmawianiu
 pacierza porannego:

 1) Podziękować Bogu za kolejny podarowany dzień.

 2) Ofiarować Bogu wszystko co zaczynający się dzień przyniesie (dobrego czy
 trudnego itd.). Najlepiej przez ręce Maryi. Chodzi o nadanie ‘ukierunkowania’
 wszystkim wydarzeniom i każdej chwili – ‘na Boga’.

Tym jest chrzest święty. Formuła chrztu podana przez Chrystusa brzmi [dosł. z
 greckiego: Mt 28,19] „Ja cię chrzczę na Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Oto
 ‘kierunek’ nadany życiu nowo-ochrzczonego.

UWAGA filologiczna: Przekład Mt 28,19: ‘W Imię Ojca ...’ jest przekładem jedynie ‘upiększonym-wygładzonym’, nie jest to
 natomiast przekład dosłowny. Powinien on w rzeczywistości brzmieć: ‘Chrzcząc je NA Imię Ojca ...’ itd.

Podobnie też w ośrodku lotów kosmicznych trzeba śledzić lot statku kosmicznego i systematycznie
 dokonywać korektur lotu. Wtedy wydarzenia dnia, nawet w przypadku zapomnienia o ‘intencji’
 wzbudzonej rano, kierują się mimo wszystko prosto do celu – mocą intencji tzw. ‘habitualnej’, tzn.
 przyjętej jako stała postawa.

 3) Najlepiej wyraźnie poświęcić każdy nastający dzień Maryi. O tym szczególe modlitwy należy nie
 zapominać. Maryja ponad wątpliwość nie zawiedzie.

 4) Temu samemu celowi służy serdeczna, chociażby krótka rozmowa wdzięczności, przeproszenia i
 zawierzenia z Aniołem Stróżem. Ojciec Niebieski przydziela każdemu bez wyjątku odrębnego Anioła
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 Stróża. Ileż Anioł podejmuje starań, ileż się nabłaga u Boga za swoim podopiecznym, ile się musi
 niekiedy ‘namęczyć’ ze swoim podopiecznym, któremu nie spieszno do posłuszeństwa, żeby go w końcu
 „... doprowadzić do żywota wiecznego” !

Najważniejsze aspekty pacierza wieczornego

Przy wieczornym pacierzu najważniejsze są następujące sprawy:

 1) Podziękować Bogu za wszystko co w tym dniu było dobrego. Za dobro doznane, ale i wyświadczone.

 2) Przeprosić Boga za wszystko co dziś było niedopisaniem. Wzbudzić akt skruchy – po prośbie do
 Ducha Świętego o dar skruchy serca.
 – Stąd konieczność przeprowadzenia chociażby krótkiego rachunku sumienia. Zakończyć go ponownym
 przemyśleniem zaistniałych może grzechów. Trzeba zatem odnowić się w decyzji nie-grzeszenia. Prosić
 Boga o dar ufności w Jego miłosierdzie, chociażby się to dziać miało w poczuciu przerażającej własnej
 niegodności. Z pomocą Anioła Stróża – i Niepokalanej. W razie potrzeby podjąć decyzję poddania się
 oczyszczeniu sumienia poprzez szczerą, chociażby bolesną spowiedź świętą – w pierwszym możliwym
 terminie, bez odkładania tego terminu. Odwołać się zwłaszcza wtedy już tylko do Bożej litości, nie widząc
 w sobie żadnych podstaw do uzyskania Bożego przebaczenia.

 3) Poprosić Boże miłosierdzie o ... miłosierdzie i błogosławieństwo na nastającą noc – oraz na dalsze
 użyczone życie, układane jednak odtąd zgodnie z oczekiwaniami Ojca Niebieskiego.

 4) Zawierzyć siebie ponownie Niepokalanemu Sercu Maryi i samemu miłosierdziu Boga. Wychodzi ono
 nieustannie naprzeciw w Odkupicielu, Jezusie Chrystusie: „Jezu ufam Tobie!”

 5) Ogarnąć modlitwą ‘serca’ nie tylko osobiste sprawy, ale i najbliższych, Kościoła, Ojczyzny, całego
 świata, a szczególniej umierających – nie przygotowanych, a zagrożonych.

 6) Pożądane jest odnowienie się w zawierzeniu Bożemu miłosierdziu (zob. niż.: Codzienne odnowienie
 Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. – Zob. zarówno ten sam Akt Zawierzenia, jak i Modlitwę Przebaczenia – jednakże w wielu
 językach: Dwie modlitwy Miłosierdzia w wielu językach).

Klękanie do modlitwy

Wszystko to może zająć bardzo niewiele czasu. W razie konieczności może na to wystarczyć nawet
 tylko ‘błysk świadomości’ jako już pełna modlitwa.
 – Jeśli się inaczej nie da, modlitwa może być odmawiana przy wykonywaniu już też pewnych zajęć –
 zwłaszcza fizycznych (nie angażujących intensywnego myślenia), np. w drodze do pracy, przy wykonywaniu
 zajęć w domu i gdzie indziej itp.

Niemniej regułą powinna pozostać praktyka: na modlitwę rano i wieczorem należy wygospodarować
 na stałe określony czas, określone miejsce – np. przy ‘ołtarzyku’ rodzinnym w którymś pokoju
 mieszkania. Trzeba się wtedy nie krępować świadomością, że inni zobaczą mnie przy modlitwie.

Do tej modlitwy należy spokojnie uklęknąć, przeżegnać się powoli – z namaszczeniem: modlitewnie,
 wykonując duży znak krzyża. Modlimy się wtedy zresztą nie tylko za siebie, ale i za wszystkich, których
 nam zwierzył Pan. Trzeba wciąż mieć żywo w pamięci słowa św. Pawła: „... aby na Imię Jezusa zgięło
 się każde kolano: istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych ...” (Flp 2,10).
 – Jest znamienne: diabeł przed Bogiem uklęknie ... Tylko człowiek potrafi nie uklęknąć przed
 Stworzycielem i Odkupicielem ...
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Wspólna modlitwa małżeńska-rodzinna

 Bywają też sytuacje, że należy modlić się wspólnie z innymi. Każdy musi się modlić oczywiście
 indywidualnie. Należy jednak uczynić wszystko, żeby zwyczajem stałym małżeństwa i rodziny stała się
 modlitwa małżonków odmawiana razem, po czym dopiero każde uzupełni ją modlitwą przez jakąś chwilę
 odprawianą z osobna.

Do modlitw wspólnotowych powinien należeć codzienny wspólnie odmawiany różaniec – pełny, albo
 – z dziećmi – przynajmniej w postaci ‘jednego dziesiątka‘, zależnie od ich etapu rozwojowego. Dzieci
 cieszę się bardzo, gdy matka i ojciec pozwolą im podsuwać przeróżne aktualne intencje, w których
 modlitwa ta będzie ofiarowana Bogu przez przyczynę Maryi – z wielką ufnością i miłością. Żeby to była
 każdorazowo modlitwa odprawiana ‘sercem’. Oby to była każdorazowo modlitwa podejmowana ‘sercem’,
 jak to nieustannie podkreśla Matka Boska w Medjugorje.

Innymi słowy o modlitwie należy nie tyle ‘dyskutować’, lecz należy po prostu naprawdę się ‘modlić’.
 Wszelkie inny sprawy powinny w czasie modlitwy zniknąć z horyzontu myślowego. Pozostaję tylko ‘ja’ i
 Bóg. Wszyscy inni pozostają w mojej świadomości poprzez Boże ‘Serce’, albo też poprzez i ‘w Sercu
 Maryi’.

Istnieje mnóstwo modlitewników – do wyboru w coraz innym wydaniu. Niektóre są znakomite –
 współczesne, dostosowane odrębnie do potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych (duży druk
 itd.). Nie trzeba szczędzić grosza na zakup dobrego modlitewnika.

Może się jednak okazać, że szczęśliwy jest ktoś, kto znalazł jakiś bardzo stary modlitewnik,
 zawierający przedziwne bogactwo coraz innych, coraz piękniejszych modlitw, które są nadal jak
 najbardziej aktualne.

Niezależnie od modlitewnika, należy koniecznie wygospodarować grosza na zakup Pisma świętego i
 innych pożytecznych lektur dla pogłębienia życia duchownego u siebie i u swych bliskich.

2. Modlitwy PORANNE

Oto jeden z możliwych ‘wzorów’ pełnej modlitwy, jaką wypada rozpocząć kolejny, podarowany z
 Bożej dobroci i miłosierdzia dzień. Wydruk modlitw, jakie tu widzimy, jest już siłą rzeczy powtórzeniem
 ‘podstawowych’ modlitw, jakie dopiero co wyżej ukazano. Wypadało powtórzyć je tu jeszcze raz, żeby w
 razie potrzeby mogły służyć komuś, kto nie jest całkiem pewny zasobów swej pamięci sięgającej lat być
 może dzieciństwa.



Znak Krzyża świętego
Modlitwy Poranne

To pierwsza czynność do wykonania – w samym momencie przebudzenia.
 Ku uczczeniu Trójcy Świętej. Wykonaj duży znak Krzyża – powoli,
 modlitwą ‘serca’ :

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 Amen.

Nawiąż rozmowę z Trójjedynym, np. następująco:

Dziękuję Ci Ojcze i Synu, i Duchu Święty za podarowane mi życie.
 Ukochałeś mnie – i dlatego mnie stworzyłeś. A ponadto mnie odkupiłeś.
 Dziękuję za wszystko, czym mnie JUŻ obdarzyłeś – i mnie jeszcze
 obdarzysz.

Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył: mężczyzną – kobietą. Że mnie
 wezwałeś do istnienia w epoce już dokonanego Odkupienia. Że
 zaistniałem w tym zakątku globu, w tym kraju któremu pozwoliłeś się
 poznać przeszło tysiąc lat temu. Że mi dałeś rodziców, którzy mimo
 własnych słabości, wiodą mnie od początku do Ciebie. Dziękuję za
 warunki życiowe, chociażby trudne. Za wykształcenie, pracę, zdolności.
 Dziękuję za zdrowie – ale i wszelką chorobę. Za radości – ale i chwile
 bardzo trudne. Czyż mógłbym narzekać, skoro Ty – Stworzyciel, umierałeś
 ... zatorturowany, a wtedy w najwyższym stopniu: kochałeś – i
 przebaczałeś ?

Dajesz mi wciąż nową szansę czynienia dobra. Ale i naprawienia
 popełnionego zła. Nigdy nie zwątpiłeś we mnie ...

Chciałbym Cię kochać, by miłość Twoją choć trochę odwzajemnić. Nie
 wychodzi mi to. Ufam, że mnie wspomożesz, choć Cię wciąż zawodzę i na
 Twoją opiekę nie zasługuję. Umocnij Ojcze – i Synu, i Duchu Święty mą
 chwiejną wiarę i mą słabą ufność.

Tu możesz użyć modlitewki ‘Fatimskiej’. Modlitwę tę przekazał trójce Dzieci
 Fatimskich w 1916 r., na rok przed objawieniami Maryi, Anioł, który
 przygotowywał dzieci na przyjęcie Maryi w 1917 r.:

 O Boże:
wierzę w Ciebie, * uwielbiam Ciebie, * ufam Tobie, * Kocham
 Ciebie.

 Proszę Cię, byś przebaczył tym którzy:
 w Ciebie nie wierzą, * Ciebie nie uwielbiają, * Tobie nie ufają, *
 Ciebie nie kochają.



A teraz wypadałoby odmówić ‘Modlitwę Pańską’ i inne modlitwy, jakie
 zamieściliśmy już wyż. w ‘§ A’. Powtórzymy je tutaj dla wygody w sposób
 uproszczony:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
 KrólestwoTwoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze
 winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na
 pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty
 między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
 Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w
 godzinę śmierci naszej. Amen.

 Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i
 ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
 który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
 umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
 zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,
 siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie
 sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół
 powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała
 zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, * I poczęła z Ducha
 Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
 niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
 Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę
 śmierci naszej. Amen.

Oto ja Służebnica Pańska, * Niech mi się stanie według słowa
 Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
 niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
 Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę
 śmierci naszej. Amen.

A Słowo stało się ciałem, * zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

 niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
 Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę
 śmierci naszej. Amen.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. * Abyśmy się stali
 godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca
 nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem Anielskim Wcielenie
 Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały
 Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana
 naszego. Amen.

 Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu, * jak było na początku,
 teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen (3x)



 Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, * A światłość
 wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór,
 we dnie, w nocy * bądź mi zawsze ku pomocy. * Strzeż duszy i ciała
 mojego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Tutaj można jeszcze dodać: Dziesięć Bożych Przykazań (zob. niż.:  Dziesięć
 Bożych Przykazań )
Natomiast nie może zabraknąć Aktu OFIAROWANIA rozpoczynającego
 się dnia. Możesz to uczynić własnymi słowami, które ułożysz sobie być
 może sam według własnego uznania. Lub np. w taki sposób:

Panie Jezu, poświęcam Ci dzień dzisiejszy w duchu
 miłości i wynagrodzenia, w zjednoczeniu z Sercem Twoim
 Najświętszym i przez Serce Niepokalane Maryi.

Przyjmuję z góry wszystko, co mi w swej Mądrości i
 Miłości zaproponujesz: przyjemnego czy trudnego,
 porywającego czy podłamującego. Radością moją będzie,
 gdy zechcesz przyjąć to poświęcenie i zadysponujesz nim
 według swej miłości – ku pożytkowi tych, których potrzeby
 Ty, Jezu, najlepiej znasz.

Matko moja Maryjo, weź obie ręce moje w swoje dłonie,
 by życie moje stało się choć maleńką radością dla Ciebie i
 Twojego Boskiego Syna. Amen.

Albo też skorzystaj z którejś drukowanej prośby porannej, np. (przedruk
 modlitw z ‘OPOKI’):

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie, *
 Już z rana wznoszę me serce do Ciebie. * Tyś
 mnie zachował od złego tej nocy, * Udziel i we
 dnie swej Boskiej pomocy. * Niech żadnym
 grzechem nie skalam mej duszy, * Oddal ode
 mnie szatańskie pokusy. * Niech myśli, słowa i
 czyny dnia tego * Wciąż głoszą chwałę Imienia
 Twojego.

Dołącz chociażby krótki Akt ofiarowania dnia (przedruk z serwera ‘Opoka’):

Myśli, słowa, sprawy moje
 Poświęcam na chwałę Twoją.
 Tobie sercem się oddaję,
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 Coraz lepszym niech się staję.

3. Modlitwy WIECZORNE

Klimat wewnętrzny przy pacierzu wieczornym

Zwróć uwagę na to, co wyżej wypunktowano w związku z modlitwami wieczornymi
 (zob.wyż.: Najważniejsze aspekty pacierza wieczornego). Podobnie jak w przypadku modlitw porannych, nie ma
 ustalonego żadnego obowiązującego ‘schematu’. Ważne by włączyć wyżej uwydatnione najważniejsze
 jego aspekty: podziękowanie za dobro, rachunek sumienia i przeproszenie za niedoskonałości albo i
 wręcz grzechy, prośba do Ducha Świętego i Bożego Miłosierdzia o dar skruchy, odwołanie się już tylko
 do Bożego miłosierdzia – najlepiej przez orędownictwo Niepokalanej i swego Anioła Stróża.

Dopiero po takim przygotowaniu ‘terenu’ poproś o dar dobrej nocy oraz dar dalszego życia – zawsze
 w łasce uświęcającej, zawierzając jednak w tej sprawie w pełni Bożej dobroci.
 – W przypadku poczucia popełnionego grzechu podejmij decyzję przystąpienia do trybunału miłosierdzia,
 tzn. sakramentu pojednania-spowiedzi chociażby od razu nazajutrz. Nie pozwól sobie na niezwykle
 ryzykowne życie w stanie grzechu ciężkiego przez chociażby tylko jeden dzień. Gdzie byś się bowiem
 znalazł, gdybyś w takim stanie zeszedł z tego świata bez pojednania z Bogiem i ludźmi? A o zejście z
 tego świata nagłe, nieoczekiwane – tak bardzo nietrudno!

Pamiętaj o obietnicy Bożego miłosierdzia w związku z odmawianiem ‘Koronki do Bożego
 Miłosierdzia’ :

„... Odmawiaj nieustannie tę Koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi
 wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę
 ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z
 nieskończonego miłosierdzia Mojego ...” (DzF 687).

Chodzi oczywiście o to jednorazowe jej odmówienie w klimacie rzeczywistego zawierzenia już tylko
 Bożemu miłosierdziu. W tym akcie zawarte jest wszystko inne, m.in. decyzja nie-grzeszenia więcej,
 poproszenia o rozgrzeszenia, naprawienia krzywd wyrządzonych Bogu i ludziom itd.

a) Jeden z wzorów modlitwy wieczornej
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A oto konkretne sugestie, które można wykorzystać jako ramy do utworzenia własnego wzorca
 ‘modlitwy wieczornej’ :

Wieczorna rozmowa z Trójjedynym

Jak rano, zacznij od przeżegnania się. Powoli, dużym znakiem Krzyża
 świętego:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 Amen.

Odłóż teraz wszystkie troski kończącego się dnia, a nawet jego dramaty.
 W tej chwili tylko Bóg ... i ja.

Aniele mój, Ty mój Ukochany Stróżu, pomóż mi skupić się i dobrze się
 pomodlić.

Maryjo, Matko! Ty zawsze jesteś przy mnie. Jesteś i teraz. Tyś zawsze
 tam, gdzie Twój Boski Syn doznaje wywyższenia. Ale tym bardziej tam,
 gdzie Jezusa spotyka poniżenie, a nawet ... ponownie zadana Mu zostaje
 śmierć przez ... ukrzyżowanie! Ty tam wtedy stoisz – pod krzyżem. Ale
 właśnie tam Twój Boski Syn dał i mnie – Ciebie za ... Matkę. Tyś i mnie
 tam przygarnęła za ... syna!

Matko moja, Maryjo! Czy możesz mnie i teraz ... przyjąć? Czy się mną
 ... nie brzydzisz? Czy sobie nie poplamisz Twego Macierzyńskiego
 płaszcza, gdy pozwolisz mi schronić się pod nim?

Dopomóż mi Matko, spojrzeć na kończący się dzień tak jak go widzi
 Twój Boski Syn: Stworzyciel i Odkupiciel. Z Tobą Maryjo, jest mi zawsze
 ... lżej.

Jeszcze raz: odłóż kłopoty kończącego się dnia. Wszystko co jest poza
 mną, nie wyłączając rodziny, niech pozostaje w Bożym Sercu i
 Niepokalanym Sercu Maryi.

Rachunek sumienia

Co dziś zrobiłem dobrego?

Czy jakimś czynem – z intencją ‘dla Chrystusa’ (por. DzF
 742), sprawiłem drobną radość Chrystusowi, ale i bliźnim: w
 domu, w rodzinie, sąsiedztwie, w środowisku pracy, dla
 Ojczyzny ?

Czy modliłem się wśród zająć dnia za moich
 najbliższych? Za grzeszników, zwłaszcza tych umierających
 i zagrożonych? Za dusze w czyśćcu?



Czy żyłem według Prawdy, chociaż było to ryzykowne i
 musiałem się narażać ‘dla’ Chrystusa?

Czy naprawiłem wyrządzoną krzywdę – czynem, słowem,
 ewentualnie modlitwą?

Czy świadomie unikałem sposobności, które by wiodły
 do niewierności względem Chrystusa?

Czy komuś wyrządziłem krzywdę?

W domu, temu drugiemu w małżeństwie, dziecku? W
 środowisku pracy, w kontaktach ze spotkanymi
 przypadkowo?

Może dałem zły przykład moim postępowaniem
 niekonsekwentnym w stosunku do wyznawanych zasad?
 Bezsłownie uczyłem, jak się grzeszy i jak deptać Boże
 przykazania: słowem, krzykiem, czynem? Tchórzliwie
 milczałem tam, gdzie trzeba było stanąć jednoznacznie po
 stronie Boga. Działania te były wyraźnie sprzeczne w
 stosunku do: tego, tego i tamtego jeszcze przykazania ...

Ponadto zaś ... poniżyłem bliźniego, żeby jego kosztem
 siebie przedstawić w lepszym świetle?

W czym dziś zawiodłem Chrystusa?

Przejdę w duchu po kolei Boże przykazania. Bóg mi je
 dał, żeby zarówno mnie, jak i bliźnim było dobrze. I żebym
 mógł dojść do życia – wiecznego.

Ty zaś, Jezu, ukazałeś mi ich właściwego ducha: w
 Kazaniu na Górze, w Ośmiu Błogosławieństwach, w
 przykazaniu miłości Boga i bliźniego ...

Widzę Jezu, że zawiodłem Cię w tylu sprawach.
 Zasmuciłem Twoje Serce, gdy Cię wprost zdradziłem.
 Działałem wyraźnie przeciwko przykazaniu: temu, i
 tamtemu, i temu też jeszcze ...

Co więcej, tym moim czynem i tym moim słowem
 dopuściłem się grzechu cudzego. Nauczyłem bliźnich
 grzeszyć. A nawet: potwierdziłem to mym życiem jako
 anty-świadectwa.

Jakaż to odpowiedzialność i ciężar: grzech cudzy ... !
 Zwłaszcza wobec tych moich: domowników!

A ten mój postępek ...! Jezu, widzę to teraz jasno: był
 gatunkowo tak dalece sprzeczny z Twoją Nieskalanością,
 że musiałeś w tymże momencie opuścić natychmiast
 domek mojego serca. Zostałem sam. Z grzechem ciężkim
 na sumieniu. A ponadto grzechem ... cudzym ... !

W skrusze serca
już tylko do Boga jako ... Miłosierdzia

Świadom swych win i – nie daj Bożej – grzechu ciężkiego, tym bardziej
 jednak świadom swej nieprawdopodobnej słabości i niewierności



 wielokrotnie ponawianym przyrzeczeniom, zwróć się do Bożego
 miłosierdzia już tylko o ... litość.
 Nieustanną pomocą ku życiu wiecznemu jest ci w tej chwili bardziej niż
 kiedy indziej Anioł Stróż. Ale tym bardziej niezmiennie za tobą orędująca
 Niepokalana.

Jezu! Widzę jeden raz więcej, jak bardzo nie jestem
 godzien Twojego wejrzenia. Nie mam odwagi wznieść oczu
 ku Tobie. Znieważyłem Twoje Oblicze. I ja – w sposób
 Tobie wiadomy – byłem przy Twoim biczowaniu, cierniem
 ukoronowaniu, Twoim Ukrzyżowaniu ...

Kazałem Ci opuścić domek mego serca. A Ty ten mój
 rozkaz ... natychmiast wykonałeś! Ty Stwórca, który
 podporządkowujesz się z bólem Serca swojemu
 stworzeniu! Niemożliwe, żebyś mógł przebywać dalej w
 sanktuarium duszy, gdzie na tronie zasiadł ... Zły!

Ale chociażbym nawet nie dopuścił się grzechu
 ciężkiego, zasmucałem dziś przecież tyle razy Twoje
 Oblicze, Ty Synu Boży Jezusie Chrystusie!
 – Ból sprawiałem Ojcu Niebieskiemu, który mnie tak
 bardzo umiłował, że mi Ciebie podarował jako Odkupiciela.
 – Zasmucałem Ducha Świętego, który wyrył na mnie swą
 pieczęć w sakramencie bierzmowania. I przyrzekałem Mu
 uroczyście, że będę zdawał egzamin: nie tylko z ‘wiary’, ale
 i z ... ‘charakteru’!

Do Kogóż jednak mam się udać, Jezusie, jak nie do
 Ciebie? Tylekroć postanawiałem nie popełnić więcej tego
 oto czynu ... ! Obiecywałem zachować się w tej konkretnej
 sytuacji według Twojego upodobania. Zawiodłem Cię,
 Jezu. Wyzwoliłem tylko Twoje, Ojcze, zagniewanie.
 Sprzeciwiłem się ponownie Twojemu prowadzeniu, Ty
 Duchu Święty.
 Ojcze, nie jestem już godzien zwać się jeszcze ‘synem’
 Twoim ...

Jezusie, Synu Ojca Przedwiecznego, ale i Synu Maryi !
 Ja jeszcze żyję. Nie odebrałeś mi życia – w moim grzechu
 ... !
 – Jestem grzesznikiem, ale grzeszyć – nie chcę. Nie
 umiem jednak wytrwać w dobrych postanowieniach ...

Jezusie, Tyś mnie takiego ... odkupił. Mnie całego:
 grzesznika. Nie zasługuję na Twoje przebaczenie.
 Przebaczałeś mi tyle razy. A ja wciąż wracam do tych
 samych grzechów ...

Proszę Cię Jezusie, ulituj się nade mną niegodnym! Nie
 dopuść, bym odszedł od Ciebie, i ... miał umrzeć w grzechu
 ... ! Błagam Cię Odkupicielu: uratuj mnie od potępienia,
 choć je tak wiele razy wybierałem: przez zaciągniętą winę
 wieczną i konsekwentnie karę wieczną. Jezusie, NIE chcę



 trwać w grzechu. Wyrwij mnie ze szpon Szatana, który jest
 mocny i nie daje za wygrane. On mnie wciąż zwodzi. A ja w
 momencie pokusy o Tobie całkowicie zapominam! Nie
 pamiętam o Słowie, jakie Ci dałem! Ulegam temu który jest
 Zły. I daję się ponosić mej nędzy.

Nie pozostaje mi nic innego, jak ponownie odwołać się
 już tylko do Twojej litości ... ! Ty, Synu Boży, i Synu
 Maryi!
 – Wiem Jezu, że Ty przebaczeń nie liczysz (zob. DzF 1488).
 Przyjmujesz za każdym razem tak, jakby to się działo ...
 dopiero po raz pierwszy! Wiem też, że najwyższą Ci
 sprawiam radość Jezusie, gdy Ci pozwolę być jeden raz
 więcej ... Odkupicielem!

Niech Twoja Krew i Woda nie spływa z Krzyża na darmo:
 dla mnie, a także dla innych grzeszników!
 – Jezusie, Synu Człowieczy! Zanurz w przepaści swojego
 Miłosierdzia głęboko: i mnie, i nas wszystkich grzesznych!
 Proszę Cię Jezu z wielką ufnością, bo Ty wszystko
 możesz: nie dozwól mi więcej oddalić się od Ciebie. Nie
 dopuść, bym Cię jeszcze kiedykolwiek miał wyprosić ze
 swego serca!

Jezu, ufam ... Tobie! Ufam Miłosierdziu Twojemu.
 – Zawierzam Ci siebie, a raczej zawierzamy Ci siebie
 wszyscy – w życiu, kiedyś w umieraniu, i tym bardziej na
 wszystko, co się zacznie od śmierci wzwyż.
 – A Ty, Maryjo, przyjmij mnie i nas wszystkich ze Swym
 Synem, i świętym Józefem!

Ojcze mój w Niebie, Ty Abbá – Ojcze! Twój Syn
 powiedział o Tobie: że tak umiłowałeś świat – i mnie także,
 że Syna swojego Jednorodzonego dałeś, ażeby każdy, kto
 w Niego wierzy – nie zginął, ale miał ... życie wieczne (J
 3,16).
 – Twój Syn powiedział też o Tobie, że to jest Wolą Ojca,
 ażeby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie
 wieczne i że On go wskrzesi w dniu ostatecznym (J 6,40).
 – Ty zaś, Synu Boży, Odkupicielu dodałeś, że tego, który
 do Ciebie przychodzi, Ty precz nie odrzucisz (J 6,37).

Jezu, daję Ci to co mam jako ściśle ‘moje’: moje grzechy,
 moją niestałość, niewierność, niewdzięczność i siebie
 całego: bezdeń mojej nędzy. Wierzę w Ciebie, Jezu! Ufam
 Tobie! Chcę być Twoim. Nie umiem jednak wytrwać.
 Wierzę, że mnie niegodnego precz ... nie odrzucisz.
 – Wierzę zwłaszcza, proszę gorąco o to i ufam, że w
 godzinę śmierci – kiedyś, zawołasz mnie jak Piotra, bym
 przyszedł do Ciebie po falach wzburzonego jeziora (zob. Mt
 14,28). Wierzę, że choć jestem grzesznikiem, znajdę się
 kiedyś w przepaści Twojego Miłosierdzia – na zawsze. Ku
 radości Twojej, Jezusie – Odkupicielu! Ku weselu Maryi,



 którą mi dałeś za Matkę. Ku uspokojeniu mojego Anioła
 Stróża. Ku radości Trójcy Świętej i całego Nieba.

b) Inne wzory modlitwy wieczornej

Skorzystaj też z wdzięcznością z któregoś z drukowanych wzorów modlitw wieczornych. Znajdziesz
 je w każdej książeczce do nabożeństwa. Oto niektóre z takich wzorów, modlitwy zwięzłej a równie
 głębokiej. Np.:

Modlitwa wieczorna (a)
‘OPOKA’ i inne modlitewniki

Wszechmogący, wieczny Boże,
 dziękuję Ci z całego serca za
 wszystkie łaski i dobrodziejstwa dnia
 dzisiejszego; za wszystkie radości i
 smutki, za osiągnięcia i
 niepowodzenia. Przyjmij wszystko ku
 większej Twej chwale.

Pragnę również za wszystko Cię
 przeprosić.

Tu przypomnij sobie swoje grzechy i
 zaniedbania. Zrób krótki Rachunek Sumienia
 i wzbudź postanowienie poprawy.

Boże, Ojcze najlepszy, żałuję i
 ubolewam z całego serca mego,
 żem Ciebie – Najwyższe Dobro
 moje, grzechami obraził i zasmucił.
 Brzydzę się wszystkimi moimi
 grzechami i mocno postanawiam
 poprawić się z pomocą łaski Twojej,
 o którą proszę Cię pokornie.

Akt skruchy i miłości

Ach, żałuję za me złości
 Jedynie dla Twej miłości
 Bądź miłościw mnie grzesznemu,
 Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Zawierzenie na dalsze życie

Modlitwa wieczorna (b)
‘Błogosławieni’ Tarnów Biblos, 125nn

Panie, dzień dobiega końca

Do Ciebie, Panie, należą dni i
 noce. Przy końcu tego dnia znów
 przychodzę do Ciebie. Z Twej
 ojcowskiej ręki wszystko dziś
 otrzymałem. Dziękuję Ci więc, o
 Boże: za zdrowie duszy i ciała, za
 siły do pracy, za każde dobro, które
 dziś z Twoją pomocą wykonać
 mogłem.

Ty, który wszystko wiesz,
 przeniknij do głębi moje serce, bym
 poznał i zrozumiał, co niedobrego
 zrobiłem przed Twoim Obliczem.

Rachunek sumienia:
Czy byłem wdzięczny i chętnie pomagałem
 bliźnim? Czy bliźnim nie zaszkodziłem? Czy
 kierowałem się miłością i wyrozumiałością? A
 może dałem okazję do złego? Co
 zaniedbałem?

Panie, zmiłuj się nade mną!
 Chryste wspieraj mnie w miłosierdziu
 swoim. W Twoje ręce, o Dobry Boże
 Ojcze, oddaję siebie i wszystkich
 moich bliskich. Polecam Ci
 bezradnych i prześladowanych,
 chorych i konających. Pomóż, Panie,
 wszystkim utrudzonym. Wszystkich
 zmarłych obdarz wiekuistym



Chroń mnie, dobry Boże,
 Gdy się spać położę.
 Niech Twoi Anieli,
 Staną u pościeli.

Dałeś mi dzień cały
Żyć dla Twojej Chwały.
Daj bym powstał zdrowo,
Chwalić Cię na nowo.

 O Mario, strzeż serca mego!
 O Jezu, nie wychodź z niego.
 Póki mi tchu życia stanie,
 Nie opuść mnie, Jezu Panie!

Dla Jezusa i Maryi

Jezusie i Maryjo, kocham Was.
 Ratujcie grzeszników!

 pokojem w Domu Twoim. Amen.

Modlitwa Błog.
Karola de Foucauld

Ojcze, oddaję się Tobie. Uczyń
 ze mną, co zechcesz. Dziękuję za
 wszystko, cokolwiek ze mną
 uczynisz. Jestem gotów na
 wszystko. Przyjmuję wszystko. Niech
 Twoja Wola spełni się we mnie i we
 wszystkich Twoich stworzeniach. Nie
 pragnę niczego innego, mój Boże.
 Składam moją duszę w Twoje ręce.
 Oddaję Ci ją, Boże, z całą miłością
 mego serca. Kocham Cię i to jest
 potrzebą mojej miłości, żeby się
 dawać, oddawać się w Twoje ręce
 bez ograniczeń Twojej i mojej
 wolności, z nieskończoną ufnością.
 Bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen.

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7b.
 Stadniki, 10.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 23.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.

              

B. MODLITWA PORANNA I WIECZORNA
 Podstawowe artykuły wiary

1. Wstępne uwagi o modlitwie
Modlitwa przez Chrystusa a pośrednictwo Maryi
Znaczenie modlitwy rodziców dla dzieci
Cztery cele modlitwy
Najważniejsze aspekty pacierza porannego
Najważniejsze aspekty pacierza wieczornego
Klękanie do modlitwy
Wspólna modlitwa małżeńska-rodzinna

2. Modlitwy poranne
Znak Krzyża świętego i modlitwy poranne
Poranne dziękczynienie
Modlitwa Anioła z Fatimy
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga



Anioł Pański
Chwała Ojcu
Wieczny odpoczynek
Aniele Boży
Akt ofiarowania dnia (własnymi słowami)
Drukowana prośba poranna
Krótki wierszowany akt ofiarowania dnia

3. Modlitwy wieczorne
Klimat wewnętrzny przy pacierzu wieczornym
W przypadku popełnionego grzechu ciężkiego
Obietnica Bożego miłosierdzia: koronka

a) Jeden z wzorów modlitwy WIECZORNEJ
Wieczorny znak krzyża świętego
Przez Anioła Stróża i Maryję do Jezusa
Wyciszenie na rachunek sumienia
W skrusze serca już tylko do Boga jako ... miłosierdzia
Żarliwa modlitwa o miłosierdzie

b) Inne wzory modlitwy WIECZORNEJ
Modlitwa wieczorna (a)
Akt skruchy i miłości
Chroń mnie dobry Boże ...
Dla Jezusa i Maryi

Modlitwa wieczorna (b)
Panie, dzień dobiega końca
Modlitwa Karola de Foucauld
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Fot4-50. Służebnica Boża, dziecko Anne de Guigné
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C.    TRYBUNAŁ MIŁOSIERDZIA – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

1. Garść uwag wstępnych

Niniejsza część o spowiedzi – spowiedź a ‘chat’

Cała część IV, w której się obecnie znajdujemy, poświęcona jest praktycznemu omówieniu
 sakramentu spowiedzi świętej, z coraz innego kąta widzenia. Już i poprzedzające części: I, II, III – także
 przedstawiały wielorakie aspekty treści związanych ze spowiedzią świętą.

Na naszej stronie poruszamy zwłaszcza etyczną problematykę związaną z małżeństwem i
 przekazywaniem życia. Toteż nie ma potrzeby mówić tu na nowo o kwestii grzechu i pojednania z
 Bogiem, Kościołem i ludźmi m.in. poprzez trybunał miłosierdzia Bożego, jakim jest sakramentalna
 spowiedź święta. W następnej części, tj. części piątej ukazane będą różne aspekty Bożego miłosierdzia.
 Znajdzie się tam również swoista prezentacja nabożeństwa do Bożego miłosierdzia wraz z szczególnie
 użytecznymi fragmentami z ‘Dzienniczka’ św. S. Faustyny. Mieliśmy już zresztą po wielekroć razy
 sposobność sięgania po ten ‘Dzienniczek’, w którym znajduje się m.in. wiele wypowiedzi Jezusa wprost
 związanych ze spowiedzią i Komunią świętą. Z tego względu ograniczymy się w niniejszej części
 bieżącego rozdziału do modlitwy w oparciu o powszechnie dostępne modlitewniki.

Wypada tu wyraźnie zaznaczyć, że choć ‘internet’, łącznie z ‘chatem’ poprzez internet – to wynalazki
 cudowne i zachwycające (jeśli użyte ku dobru), nie ma jednak sakramentu spowiedzi świętej poprzez
 internet! Nie ma rozgrzeszenia drogą chociażby szczerego, pełnego skruchy ‘chat’u. Spowiedź święta
 indywidualna i rozgrzeszenie w ramach każdorazowo indywidualnego przystąpienia do spowiedzi świętej
 jest z ustanowienia Bożego, a nie Kościoła. Toteż Kościół, papież i biskupi itd. jest ‘za mały’, by móc tu
 zmienić cokolwiek.
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Poprzez internet można oczywiście uzyskać poszukiwane odpowiedzi w sprawie zaistniałych
 wątpliwości, można też poprosić kogoś kompetentnego o głębsze uzasadnienie w związku z
 nasuwającymi się pytaniami. Ale samo rozgrzeszenie nie może odbywać się inaczej, jak tylko w ramach
 absolucji (= rozgrzeszenia) przy spowiedzi świętej nie ‘generalnej’, lecz indywidualnej.

O niezwykle wyjątkowo zdarzających się okolicznościach, w których ważne jest tzw. rozgrzeszenie
 ‘ogólne’, tzn. bez aktualnej spowiedzi indywidualnej, mowa była w jednym z poprzednich rozdziałów (zob.
 dokładniej:  Rozgrzeszenie w formie absolucji generalnej – łącznie z całym owym ‘paragrafem’). Gdyby ktoś w takich
 okolicznościach uzyskał rozgrzeszenie, jest ono ważne zgodnie z Bożymi ustaleniami jedynie pod
 warunkiem, że każdy uczestnik owego rozgrzeszenia (np. uczestnicy jakiegoś kataklizmu) jest w sumieniu
 zdecydowany przystąpić w razie ocalenia w najbliższym możliwym terminie do spowiedzi świętej
 indywidualnej. Inaczej rozgrzeszenie byłoby z góry nieważne.

Strona Salwatorianów o spowiedzi

Dla poszukujących spowiednika oraz miejsca dyżuru spowiedziowego, by się umówić na
 ‘gruntowniejszą’ spowiedź świętą, odsyłamy do strony Księży Salwatorianów:
http://www.spowiedz.katolik.pl/ – O spowiedzi prawie wszystko.
 – Tamże znaleźć można wiele odnośników do nauczania Kościoła na temat spowiedzi świętej,
 dokumentację Urzędu Nauczycielskiego itd. Strona zawiera również szeroką prezentację porad
 duchownych w związku z problematyką spowiedzi świętej, grzechem, formacją sumień, uwagi praktyczne
 związane z wątpliwościami, skrupułami, trudnościami w wyznaniu przy spowiedzi krępujących treści itd.
 Podana jest również cała ‘baza adresowa miejscowości według alfabetu’, gdzie pełnione są dyżury
 spowiedziowe, łącznie z informacją o godzinach możliwości wyspowiadania się po polsku w Watykanie,
 oraz dyżurami spowiedziowymi pełnionymi w USA.

Modlitewnik Tarnowski dla Młodzieży i linki

Niemal każda diecezja w Polsce wydaje swoje własne modlitewniki. Są one wszystkie znakomite i
 bardzo pożyteczne. Wśród wielu różnych modlitewników, przystosowanych do wieku, stanu i zdrowia (np.
 z dużymi literami) itd. polecamy szczególniej – choć nie wyłącznie – wydany przez diecezję Tarnowską dla
 młodzieży, pt. „Błogosławieni ... Modlitewnik dla Młodzieży” (Tarnów 2000, Wyd. Biblos). Na temat spowiedzi
 świętej, przygotowania do niej, łącznie z obszernie przedstawionymi aspektami pracy nad sobą itd. zob.
 tamże str. 253-281. Jest tam ukazany również szczegółowy rachunek sumienia według Bożych
 przykazań z dostosowaniem m.in. do problematyki młodzieżowej i małżeńskiej.

Niezależnie od tego zachęcamy do skorzystania z podanych na początku niniejszego rozdziału o
 modlitwie wielu linków do stron religijnych w Polsce (i częściowo poza Polską) (zob. wyż. :  Garść adresów do
 Polskich stron religijno-modlitewno-duchowościowych).

2. W przygotowaniu do spowiedzi świętej

UWAGA. Zob. do tematu ‘Spowiedzi świętej’ m.in. z naszej strony: PORTAL, kolumna 4, nr 3; lub wprost: Spowiedź święta
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 małżonków-narzeczeństw-partnerstw z grzechów popełnianych przy przeżywaniu intymności.

Klimat modlitewny przed spowiedzią

W przygotowaniu do sakramentu pojednania przez spowiedź świętą należy zwrócić się usilnie przede
 wszystkim do Ducha Świętego. On bowiem, jak Chrystus zapewnia, „przekona świat o grzechu, o
 sprawiedliwości i o sądzie” (J 16,9). Przekona nie po to by człowiekowi uświadomić, że winien jest
 grzechu, tj. winy – być może wiecznej, i kary też wiecznej – i zostawić go w rozpaczy i oczekiwaniu
 potępienia. Duch Święty prowadzi natomiast każdego z osobna do uświadomienia sobie, że to ja
 osobiście zgrzeszyłem i ja osobiście jestem w obliczu Boga winien popełnionych grzechów. Ale też, że
 Bóg chce mi przebaczyć i cieszy się, gdy na Jego przebaczenie się otworzę.

Na tym polega skrucha serca. Nie chodzi zatem o dostrzeżenie jedynie istniejącego na świecie
 bezosobowego ‘zła’, ani nawet ‘struktur grzechu’, które grzech ułatwiają i do niego być może niemal
 nieuchronnie wiodą. Żadna zewnętrzna ‘struktura grzechu’, żadna przynależność np. do określonej grupy
 społecznej czy politycznej nie zwalnia w obliczu Boga, społeczeństwa i własnego sumienia od
 indywidualnej odpowiedzialności i poczytalności za każdy poszczególny czyn. Dla przypomnienia oto
 słowa Jana Pawła II:

„... w każdym człowieku nie ma
 niczego bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
 jak zasługa cnoty czy odpowiedzialność za winę” (RP 16).

Duch Święty daje proszącym o to – łaskę dostrzeżenia tej osobistej poczytalności za grzech. A
 jednocześnie On właśnie, dany Kościołowi i każdemu poszczególnemu człowiekowi „na odpuszczenie
 grzechów” (por. J 20,23; Dz 2,38), jest prawdziwym ‘Pocieszycielem’, który budzi zawierzenie we wszechmoc
 miłosierdzia tego Boga, który „nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył” (por. Ez 33,11; J 3,17;
 itd.). Dar Bożego przebaczenia jest owocem odkupieńczej śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa, który w
 dniu zmartwychwstania daje Kościołowi Ducha Świętego „na odpuszczenie grzechów” (Łk 20,23). Taka
 jest jednak wola Boża, żeby udzielenie każdego z osobna rozgrzeszenia dokonywało się poprzez
 posługę Kościoła, tj. kapłana, który w trybunale miłosierdzia działa „in persona Christi” – w
 sakramentalnym utożsamieniu się z Osobą Odkupiciela” (zob. m.in. RP 29; zob. KKK 1420-1498; oraz zob.
 wyż.: Chrystus uobecniony w osobie kapłana – z całym kontekstem).

Jest rzeczą jasną, że przed i przy spowiedzi świętej nie może zabraknąć ufnej, dziecięcej prośby do
 Niepokalanej. Jest ona Matką Odkupiciela, który Jej pieczy zwierzył z wysokości krzyża każdego
 człowieka. Jej wstawiennictwo u Trójcy Przenajświętszej za każdym z osobna grzesznikiem jest
 szczególnie przemożne – i napawa otuchą w zakradającej się być może rozpaczy i poczuciu bezdennej
 niegodności.

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

O dobrą Spowiedź

Boże Ojcze i Synu, i Duchu Święty, oto staję przed Tobą – ja
 Twoje umiłowane, ale tak bardzo grzechem poplamione dziecko.
 Chciałbym Cię prosić, Boże, o litość nade mną i przebaczenie mi
 popełnionych grzechów. A także o umocnienie mnie, bym się zdołał
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 wydźwignąć z moich upadków i więcej Cię nie zasmucał. Wiem, że
 ilekroć niedomagam, tyle razy staję się mocniejszy, gdy ponownie
 zawierzę Twej Łasce.

Wiem, Jezu, że Ty niczego tak bardzo nie pragniesz, jak umacniać
 mnie owocami swej odkupieńczej śmierci na krzyżu. Dlatego w
 poczuciu mej grzeszności i niegodności, ale i pełen ufności ośmielam
 się przyjść do Ciebie z prośbą, byś Ty sam, Jezu, i Ty cała Trójco
 Przenajświętsza, zechciał zanurzyć mnie ponownie w przepaści
 swego miłosierdzia.

Duchu Święty, proszę Cię: ukaż mi głębię mojego upadku i bólu,
 jaki sprawiłem Bogu i bliźnim. Żebym poznał ciężar mych grzechów,
 ale i drogę wyjścia z nich. Daj mi łaskę zrozumienia oczekiwań Ojca
 w Niebie w stosunku do mojej osoby i moich zachowań. Otwórz oczy
 mego serca, bym sobie jaśniej uświadomił, w czym tym
 oczekiwaniom się sprzeciwiłem i w czym Twoich natchnień, pełnych
 miłości, nie posłuchałem. Pozwól mi zrozumieć, na czym polega mój
 grzech główny, z którego jak z korzenia wywodzą się pozostaje moje
 zdrady i niewierności.

Dotknij mego serca darem skruchy i ukaż mi, jakich mam użyć
 środków, by do grzechów więcej nie wracać. Ponieważ jednak jestem
 nieprawdopodobnie niestały i tak łatwo ulegam w sytuacji byle pokusy,
 proszę Cię, Ty Duchu Dobry od Ojca i Syna, zechciej umocnić mą
 słabą wolę, bym odtąd grzechu naprawdę się wyrzekł i w decyzji NIE-
grzeszenia więcej, zwłaszcza w tej wciąż tak poranionej dziedzinie,
 prawdziwie wytrwał. Przez Chrystusa, Odkupiciela i Pana mojego i
 naszego. Amen.

Ty zaś Maryjo, Matko moja Ukochana, proszę gorąco, nie
 odwracaj się ode mnie i nie brzydź się mną, gdy ponownie staję
 zawstydzony przed trybunałem miłosierdzia. Poproś swego Boskiego
 Syna, by Jego krew i woda spłynęła na mnie jeden raz więcej ku
 oczyszczeniu z brudu grzechów, ale tym bardziej jako umocnienie
 życiem, jakiego mi użycza promieniem swej krwi, którą dla mnie
 przelał.
 – Ty zaś, mój Drogi Aniele Stróżu, który masz ze mną tyle kłopotu, nie
 zniechęcaj się mą niegodnością. Proszę bardzo, Ty Aniele, i Ty mój
 Ukochany święty Imienniku, wyproście mi – tak jak i wszystkim
 grzesznikom, łaskę przeżycia szczerej, przełomowej spowiedzi świętej.
 Amen.



3. Praktyczne wskazówki do rachunku sumienia i spowiedzi

Nieodzowność rachunku sumienia

Doszliśmy do momentu rzeczywistego przeprowadzenia rachunku sumienia. Najprościej uczynić to w
 oparciu o kolejne przykazania Boże (tekst przykazań Bożych zob. wyż. dokładniej: Dziesięć przykazań Bożych). Można
 oczywiście użyć jako punktu wyjścia np. dwuczłonowego największego przykazania: miłości Boga i
 bliźniego. Ewentualnie posłużyć się jeszcze innym kryterium do uporządkowania treści wyznania, np.:
 Bóg – bliźni – ja; itp.

Nie będziemy tu wchodzili w szczegóły rachunku sumienia. Cała obecna część czwarta obszernie
 omawia etyczne aspekty życia zwłaszcza w małżeństwie i narzeczeństwie, względnie związkach
 partnerskich, a także ogólną wizję człowieka w obliczu Boga niezależnie od określonego stanu
 życiowego. Strona nasza staje się tym samym nieustannym dogodnym punktem wyjścia dla
 przeprowadzenia ‘rachunku sumienia’

‘Rachunkowi sumienia’ przypada w ramach pięciu warunków dobrej spowiedzi znaczenie
 niewątpliwie zasadnicze, choć zarazem podporządkowane. Penitent [= osoba spowiadająca się] musi sobie
 zdać sprawę, o co pragnie prosić Trójjedynego, przychodząc po przebaczenie. Najważniejszym spośród
 pięciu warunków dobrej spowiedzi jest ten drugi: żal za grzechy. Do tego stopnia, iż w nagłej sytuacji (np.
 w katastrofy) on sam wystarczy do uzyskania Bożego przebaczenia.

W normalnych warunkach: spowiedzi świętej indywidualnej, musi jednak penitent przeprowadzić
 rzetelny rachunek sumienia. Nie można przystępować do sakramentu będąc nie przygotowanym – m.in.
 poprzez gruntownie przeprowadzony rachunek sumienia. Taka spowiedź byłaby ze strony penitenta
 zniewagą wielkości i świętości sakramentu w samym założeniu, mimo iż takie właśnie – niemal w ogóle
 nie-przygotowane spowiedzi, są u wielu osób niemal regułą ich życia ‘religijnego’.

Nie można obarczać zadaniem pomocy w przeprowadzeniu rachunku sumienia spowiednika już w
 czasie spowiedzi świętej. To nie jego sprawa! Spowiednik postawi dodatkowe pytanie jedynie w
 przypadku, gdy bądź nie zrozumiał penitenta (= nie dosłyszał go), bądź gdy uzna wyznanie z innego tytułu
 za nie wystarczające do uzyskania Bożego przebaczenia poprzez pośrednictwo Kościoła.

Najczęstsze powody nieważnej spowiedzi

W ścisłym nawiązaniu do sakramentu przebaczenia wypada przypomnieć niektóre omówione już
 sprawy związane z ważnością sakramentu spowiedzi. Mówimy o warunkach pochodzących nie z
 ustanowienia Kościoła, lecz będących konsekwencją ustanowienia sakramentu przez Boga-Człowieka
 Jezusa Chrystusa. Chodzi zatem o ustalenia Prawa Bożego, których Kościół zmienić nie może. Oto
 nasuwające się uwagi.

1) Do ważności spowiedzi świętej trzeba wymienić każdy popełniony grzech ciężki, wyraźnie
 podając jego ilość oraz okoliczności, które modyfikują jakość samego grzechu.
 – Przykładowo: gdy penitent popełnił grzech z drugą osobą, okoliczność ta zmienia zasadniczo
 samą jakość grzechu: doszła wina popełnionego grzechu cudzego.
 – Podobnie gdy jeden partner grzechu lub oboje byli związani ślubem małżeńskim. A z kolei gdyby
 osoba jednego z grzeszących była związana ślubami zakonnymi względnie celibatem kapłańskim. 
 – Przemilczenie którejkolwiek z tych okoliczności sprawia, że spowiedź święta będzie z góry
 nieważna, a konsekwentnie: świętokradzka. Żadnego rozgrzeszenia wówczas nie ma, chociażby
 kapłan wypowiedział formułę rozgrzeszenia.
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2) Okoliczność ‘ilości’ grzechów. Przykład:
 – Nie wystarczy wyznać: ‘Opuszczałem Mszę św. niedzielną’, jeśli penitent nie poda ilości Mszy św.
 opuszczonych z zawinionego zaniedbania. A ponadto oczywiście: warunkiem uzyskania
 rozgrzeszenia jest ... decyzja – a nie tylko ‘chęć’, nie-grzeszenia już w ten sposób.
 – Podobnie też nie wystarczy powiedzieć ogólnie: ‘Grzeszyliśmy przy stosunkach małżeńskich’.
 Penitent musi podać zarówno ilość tych grzechów, jak tym bardziej ich szczegółową jakość, do
 czego zaraz jeszcze wrócimy.
 – Jeśli trudno zliczyć ilość popełnionych grzechów, można powiedzieć ogólniej: codziennie, tyle
 razy w tygodniu itp. Spowiednik musi wiedzieć – mocą ustanowienia Bożego, jaką ilość grzechów
 przebacza w Imieniu Bożym oraz jaki to był rodzaj grzechów.

3) Konsekwentnie nie wystarczy wyznać grzechy małżeńskie np. następująco:
 – „Nadużywałem małżeństwa”. Jest to ogólnik, który może oznaczać wszystko i nic, w każdym razie
 stanowczo nie wystarcza do uzyskania Bożego przebaczenia zapośredniczonego przez posługę
 kapłana.
 – Kapłan postawi wówczas co prawda (prawdopodobnie!) dodatkowe pytanie, nieprzyjemne dla niego i
 dla penitenta: co ma przez to rozumieć. Dowie się chyba, iż chodzi o systematyczne podejmowanie
 stosunków przerywanych, względnie np. z prezerwatywą itd.
 – Jednakże samo już nie-wyznanie według nazwy tych przecież etycznie zróżnicowanych rodzajów
 grzechów, ani ich ilości, jest wyrazem świadomego zatajenia grzechów. Świadczy to zatem o z góry
 założonej blokadzie, która uniemożliwia uzyskanie rozgrzeszenia.
 – Jeśli spowiedź ma być ważna, penitent musi wyznać sam od siebie, nie czekając na dodatkowe
 pytanie ze strony spowiednika: co to był za grzech i ile razy został popełniony, a przynajmniej czy
 tak się dzieje za każdym razem, gdyby chodziło o grzechy popełniane przy współżyciu małżeńskim
 itp.

4) W nawiązaniu do grzechów ‘małżeńskich’ popełnianych przy współżyciu (to samo dotyczy tym bardziej
 sytuacji narzeczeńskiej i wszelkich jedynie ‘wolnych-przypadkowych’ partnerów) należy przypomnieć co następuje.
 – W przypadku stosowania jakichkolwiek środków zapobiegania ciąży trzeba wyznać do ważności
 spowiedzi – już pomijając wypracowanie decyzji nie-grzeszenia odtąd w ten sposób – precyzyjnie:
 jakość stosowanego określonego środka według jego nazwy. Chodzi tu m.in. o to, czy to był środek
 hormonalny, czy mechaniczny, jak założona spirala, itd.
 – Ponadto trzeba oczywiście wyznać, jak długo ci dwoje stosują dany środek, zwłaszcza środek
 poronny. Współczesne technologie zmierzające do wyeliminowania poczęcia są zawsze środkami
 poronnymi – bezpośrednio lub pośrednio, a nie środkami zapobiegającymi samemu tylko poczęciu.
 Stosowanie środków poronnych np. przez jeden rok równa się akceptacji na zgładzenie ok. 12
 dzieci. Stąd też sama ta okoliczność czasu całkowicie zmienia oblicze popełnianego grzechu.
 – Zresztą – jak to wykazano wyżej w części II, nawet ‘najzwyczajniejsze’ środki dotąd zdawałoby
 się jedynie antykoncepcyjne też działają poronnie (zob. wyż. Chemia plemnikobójcza i prezerwatywa: jako
 środki również poronne). Zmienia to całkowicie kwalifikację etyczną popełnianego grzechu, który jest nie
 tylko ‘grzechem’, ale ponadto ... zbrodnią.

 Decydując się na użycie takiego środka: poronnego, ci dwoje z góry akceptują wszystkie jego
 konsekwencje, czyli chcą – w przypadku gdyby doszło do nie-chcianego poczęcia, żeby poczęty
 mały człowiek zginął w konsekwencji użytej czy to chemii (tabletki-pigułki itp.), czy środka
 mechanicznego (spirala; itd.).
 – Spowiednik może nie być w pełni zorientowany co do mechanizmu zabójczego działania użytego
 środka. Wtedy obowiązkiem sumienia i warunkiem uzyskania rozgrzeszenia jest uświadomić
 spowiednikowi krótko te właśnie śmiercionośne skutki.
 – Oczywiście w założeniu, że penitent decyduje się definitywnie nie stosować więcej jakichkolwiek
 środków przeciw-rodzicielskich.

5) Jeśli penitent nie zamierza wyznać szczerze, jakim środkiem ‘zapobiegania’ posługują się w
 swym małżeństwie czy partnerstwie, a ewentualne pytanie pomocnicze spowiednika zbywa być
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 może z oburzeniem, powinien odstąpić od trybunału miłosierdzia. Podejście po rozgrzeszenie
 przemieniłoby się w szyderstwo z sakramentu krwi Odkupiciela – z całą za to poczytalnością w
 obliczu Boga.
 – Rozgrzeszenie jest Bożym darem, a nie należnością, ani musem. Jeśli penitent nie spełnia
 podstawowych warunków, wymaganych do uzyskania ważnego rozgrzeszenia, rozgrzeszenia po
 prostu nie będzie.
 – Nie ma wymuszenia rozgrzeszenia przez coś w rodzaju zastraszenia spowiednika i szantaż, że
 inny spowiednik rozgrzeszenia w tym wypadku ‘udzieli’.
 – Gdyby z kolei penitent tak sformułował swoje wyznanie, że byłoby ono świadomym
 wprowadzeniem spowiednika w błąd, np. poprzez ubranie swego wyznania w tak zgrabnie ujęte
 słowa, iż spowiednik nie zorientuje się ‘do końca’, o co tu właściwie chodzi, rozgrzeszenia
 oczywiście z góry – nie będzie.
 – Nie pomoże fakt, że spowiednik, nie zdając sobie w pełni sprawy, wypowie formułę
 rozgrzeszenia. Taka spowiedź przemieniłaby się w zdecydowany krok ku potępieniu, a nie ku
 zbawieniu.

6) Dalszym warunkiem ważnej spowiedzi jest z kolei decyzja zerwania z danym grzechem. Łącznie
 z szczegółowym przemyśleniem środków, jakie należy zastosować, żeby dany grzech się już nie
 powtórzył.
 – Odnosi się wrażenie, że z samego tego tytułu mnóstwo spowiedzi może być nieważnych i
 świętokradzkich. Penitenci w najlepszym wypadku wyznają gatunek grzechu i ich ilość, nie mając
 jednak najmniejszego zamiaru wyeliminowania grzechu na przyszłość.
 – I tak, gdy np. zarówno mąż, jak i żona nie czynią w ogóle nic, żeby grzechy zapobiegania ciąży
 definitywnie wyeliminować, nie ma się co łudzić: rozgrzeszenia ponad wątpliwość wtedy nie ma.
 Chociażby spowiednik wypowiedział formułę rozgrzeszenia, nie wiedząc, że penitent nie wzbudza
 decyzji nie-grzeszenia. Blokada nie dopuszczająca strumienia łaski Bożej krwi i wody tkwi nie po
 stronie spowiednika, lecz tego, kto w tym wypadku nie ma najmniejszego zamiaru zmienić jakości
 pożycia małżeńskiego.
 – W ramach decyzji nie-grzeszenia więcej, gdyby chodziło o grzechy ciężki, względnie wręcz
 zbrodnie popełniane przy współżyciu w małżeństwie, warunkiem uzyskania rozgrzeszenia jest m.in.
 nauczenie się biologicznego rytmu płodności w taki sposób, by z tej wiedzy rzeczywiście skorzystać
 zgodnie z Bożym ładem przeżywania wzajemnej bliskości. Jeśli małżonkowie tę szansę z góry
 odrzucają, powinni nie usiłować podejść do konfesjonału: rozgrzeszenia nie będzie z samego tylko
 tego powodu: odrzucenia Bożego rozwiązania ich problemu.
 – Decyzja nie-grzeszenia więcej dotyczy w podobny sposób oczywiście również każdego innego z
 Bożych przykazań. Jeśli ktoś pali, pije – i prosi o rozgrzeszenie, a nie podejmuje żadnej skutecznej
 decyzji nie-czynienia tego więcej, niech do spowiedzi świętej nie przystępuje. Żeby Boża krew i
 woda, którą dla siebie wzywa, nie stała się dla niego źródłem potępienia – zamiast zbawienia.

7) Czym innym jest decyzja nie-grzeszenia więcej, a czym innym poczucie własnej, może
 przerażającej słabości. Znając siebie i swą słabą wolę, penitent może przypuszczać, że pomimo
 szczerego postanowienia wyeliminowania grzechu, chyba długo w stanie łaski nie wytrwa.
 – Do ważności rozgrzeszenia wymagane jest szczere wzbudzenie w tej chwili aktu woli, iż: nie chcę
 więcej popełniać – szczególnie tego konkretnego grzechu ciężkiego. W tym wypadku rozgrzeszenie
 będzie ważne i godziwe.
 – Jeśli jednak ktoś upija się systematycznie i wyznaje: „Upijałem się tyle razy, wydałem na alkohol,
 na papierosy – tyle a tyle pieniędzy – nie swoich”, natomiast nie podejmuje żadnej w ogóle decyzji,
 iż pić już nie będzie, nie ma się co łudzić: rozgrzeszenia wtedy nie ma.

8) Trzeba jeszcze i to właśnie przypomnieć: zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim. Warunkiem
 uzyskania rzeczywistego rozgrzeszenia jest m.in. przemyślana decyzja zwrotu zarówno dóbr
 materialnych, jak i duchowych, których zagarnięcie względnie zniszczenie stało się grzechem. O
 tym też już wyżej mówiono, toteż nie wchodzimy w te sprawy szczegółowo (zob. wyż.: Zadośćuczynienie
 Bogu i bliźnim – w kontekście rozważań poprzedzających). W przypadku niemożności naprawienia, np. komuś
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Objaśnienie

 zniszczonego zdrowia, systematycznie deptanej miłości w małżeństwie i rodzinie itp. – pozostaje
 zawsze jeden sposób spełnienia 5-go warunku dobrej spowiedzi: przeproszenie skrzywdzonych –
 ‘dla Imienia Bożego’. Jeśli otoczenie zobaczy szczerość nawrócenia, przebaczy nawet
 największemu winowajcy. Ale też: bez takiej decyzji: naprawienia wyrządzonych krzywd, nie ma się
 co ubiegać o rozgrzeszenie: w następstwie nie-dopełnienia 5-go warunku dobrej spowiedzi świętej.

Sposób mówienia w konfesjonale

Jeśli penitent ma zamiar uzyskać rozgrzeszenie, musi
 wypowiadać swoje wyznanie na tyle wyraźnie-głośno, żeby
 spowiednik je dosłyszał i wiedział dokładnie, z jakich grzechów
 ciężkich – co do ilości i ich jakości – ma udzielić rozgrzeszenia.
 – Nierzadko się zdarza, że penitenci wypowiadają stosunkowo
 wyraźnie formułę wstępną i zakończeniową spowiedzi,
 natomiast wybitnie ściszają głos przy wymienianiu samych
 grzechów. Nie ma się wtedy co łudzić: za takim przyciszeniem
 tkwi intencja utajenia właściwego stanu rzeczy. Rozgrzeszenia
 wtedy nie ma, chociażby spowiednik zrezygnował z kolejnej
 prośby do penitenta, by ten powtórzył wyznanie jeszcze raz,
 widząc że to i tak ‘nie pomoże ...’
 – Dodatkowym utrudnieniem w zrozumieniu treści wyznania

 jest oczywiście śpiew i gra na organach. Jeśli penitent pragnie uzyskać rzeczywiste rozgrzeszenie, musi
 zdobyć się na tak wyraźne-głośne wypowiadanie swego wyznania, żeby spowiednik je dosłyszał i
 zrozumiał.

Z tym wiąże się jeszcze inna uwaga praktyczna. Wielu penitentów wypowiada swoje wyznanie nie w
 kierunku tego miejsca przy kratkach konfesjonału, gdzie po drugiej stronie znajduje się głowa-ucho
 spowiednika, lecz zupełnie w bok, tzn. zwykle w kierunku ściany, tak iż spowiednik przy najlepszej dobrej
 woli nie jest w stanie dosłyszeć jakiegokolwiek słowa.
 – Zwykle nie na wiele pomagają ponawiane prośby spowiednika do penitenta, żeby zechciał mówić do
 kratek, a nie do ściany czy do deski przy konfesjonale. Nie jest to kwestia ‘ciekawości’ spowiednika, lecz
 ważności spowiedzi sakramentalnej. Jeśli penitent po jednej i drugiej prośbie spowiednika mimo
 wszystko nadal wypowiada swoje wyznanie ‘na wiatr’ a nie w kierunku głowy spowiednika, nie ma się co
 łudzić: rozgrzeszenia wtedy nie ma.
 – Jakże często zdarza się, że spowiednik ‘widzi’ w najlepszym wypadku jedynie poruszające się wargi
 penitenta który w sam raz się spowiada, natomiast nawet Pan Bóg nie zdoła wtedy dosłyszeć
 jakiekolwiek słowo jego wyznania. Niemożliwe, by kapłan mógł wtedy spełnić warunek Odkupiciela
 ustanawiającego sakrament przebaczenia: „Komu odpuścicie ...; komu zatrzymacie ...’.

4. Formuła spowiedzi świętej

Czego przy spowiedzi należy unikać
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Nasuwają się kolejne praktyczne uwagi. Oto sprawy, których zdecydowanie należy unikać.

  Przy spowiedzi świętej należy powiedzieć to co dotyczy grzechu.

  Spowiedź nie jest opowieścią, lecz wyznaniem grzechów w obliczu Bożego miłosierdzia, które penitent
 prosi o przebaczenie.

  Toteż samo wyznanie powinno być zwięzłe, skupione na tym co jest prawdziwie ważne dla
 przedstawienia stanu duszy i istotnych aspektów popełnionych grzechów.

  Spowiedź święta jest oskarżeniem się z grzechów własnych, a nie cudzych. Tymczasem nierzadko się
 zdarza, że penitent 90% czasu spowiedziowego poświęca na ‘obmowę’ innych, by siebie zaprezentować
 w jak najbardziej korzystnym świetle.

  Jeśli ktoś przychodzi z swoimi ‘problemami’ natury duchowej w poszukiwaniu kierownictwa
 duchowego czy innych porad, powinien najlepiej umówić się na rozmowę z kapłanem poza
 konfesjonałem, by nie blokować czasu spowiednikowi oraz pozostałym osobom, czekającym być może
 niecierpliwie w kolejce.

Co przy spowiedzi należy powiedzieć

Penitent powinien na samym początku przedstawić swoją osobę. Nie chodzi o podanie imienia-
nazwiska: istnieje przecież tajemnica spowiedzi, która obowiązuje spowiednika, a z kolei penitentów
 także. Wymóg przedstawienia się spowiednikowi ma swe wielorakie uzasadnienie.
 – Najczęściej do spowiedzi świętej przystępuje się w konfesjonale. Konfesjonały bywają często takie, że
 spowiednik penitenta nie widzi. Szczególnie gdy konfesjonał mieści się w mało oświetlonym zakątku
 kościoła. Kapłan nie będzie oczywiście ‘ciekawy’ by się przyglądać, kto w tej chwili podchodzi do
 konfesjonału. Niemniej jeśli ma zwrócić się do penitenta z jakimś słowem zachęty itd., powinien
 przynajmniej w przybliżeniu wiedzieć, kogo ma przed sobą.
 – Zdarza się, że ocena penitenta głównie na podstawie barwy głosu okaże się nieprzyjemnie mylna.
 Kapłan może się nawet pomylić co do tego, czy penitent jest mężczyzną czy kobietą, szczególnie gdy w
 kościele jest głośno (śpiew, organy).

Z tego względu należy powiedzieć na samym początku:
  Jestem człowiekiem stanu wolnego, mam tyle lat.
  Jestem studentem, licealistą itd.
  Żyję w stanie małżeńskim, mamy tyle ... dzieci. Czy też: jestem wdową-wdowcem.
  Jestem kapłanem, zakonnikiem. Żyję we Wspólnocie zakonnej bezhabitowej; itd.
  Ewentualnie: czy pracuję, czy jestem bezrobotnym, bezdomnym ...

Trzeba powiedzieć: kiedy przystąpiłem ostatni raz do ważnej spowiedzi świętej.
  Czy ta spowiedź była integralna-pełna.
  Czy wtedy otrzymałem rozgrzeszenie.
  Czy odprawiłem zadaną mi pokutę.

Po wyznaniu grzechów trzeba wyraźnie przedstawić dwie sprawy:

  1. Muszę wyraźnie powiedzieć, że za wszystkie wymienione grzechy szczerze żałuję, czyli Boga za
 nie przepraszam.

  2. Ponadto zaś muszę wyraźnie stwierdzić, że proszę spowiednika, żeby mi udzielił rozgrzeszenia
 wyznanych grzechów.



Teoretycznie biorąc, spowiednik powinien się ‘domyśleć’, że skoro ktoś przystępuje do konfesjonału,
 uczynił to w tym celu, by uzyskać rozgrzeszenie. Zdarza się jednak nie tak rzadko, że penitent zakończy
 wyliczanie grzechów np. zwrotem:
 – „... To wszystko !”
 – Kapłan ma wtedy prawo zapytać (jeśli kolejka nie jest zbyt długa ...): „Czy sobie czegoś życzysz ...”?
 – Tym razem z kolei penitent może być zdziwiony pytaniem.
 – Co jednak ma powiedzieć w tej chwili kapłan, gdy penitent nie wspomniał najmniejszym słówkiem, czy
 Boga za wymienione grzechy w ogóle przeprasza? Ani też nie wspominia jakimkkolwiek słowem, czy
 prosi spowiednika o rozgrzeszenie? W tej sytuacji wypowiedziane przez penitenta: „To wszystko” może
 mieć tylko jedno znaczenie: ‘Pochwaliłem się z tego, czego dokonałem. I wracam do siebie”.

Innymi słowy penitent powinien po wyznaniu grzechów wyraźnie stwierdzić: że za to wszystko co
 wyznałem, Boga z serca przepraszam. Oraz : „A ciebie, Ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie
 kapłańskie” .

Formuła spowiadania się

Dobrze będzie przytoczyć tu samą formułę spowiadania się. Są osoby, które po pierwszej spowiedzi
 świętej następnie długo, niekiedy całymi latami – do następnej spowiedzi świętej już nie przystępują.
 Odpowiedzialni za ten stan rzeczy są w pierwszym rzędzie najbliżsi z rodziny. Ich życie jest być może
 jednym anty-świadectwem wiary. Aż wreszcie człowiek ten, duchowo zagubiony, przeżyje całkiem od
 nowa dotknięcia łaski. Widocznie znalazł się ktoś, kto modlił się bardzo za tym poranionym, który od
 dawna stał się ‘synem marnotrawnym’ ...

W każdym modlitewniku znaleźć można jakiś wzorzec tego, co i jak należy powiedzieć przy
 spowiedzi świętej. Nie znaczy to, że jest to schemat jedyny możliwy. Z jednej strony chodzi o to, by
 niepotrzebnie nie przedłużać samej spowiedzi świętej, m.in. przez recytowanie formuł wstępnych, które
 nie należą do samej spowiedzi, lecz które odmówić należy np. przed przystąpieniem do samego
 konfesjonału. Dotyczy to m.in. modlitwy podobnej do tej na początku Mszy św.: „Spowiadam się Bogu
 wszechmogącemu ...”. Tę właśnie tzw. ‘spowiedź powszechną’ można odmówić z pożytkiem, ale już
 przed przystąpieniem do konfesjonału.
 – A oto ogólnie przyjęta formuła spowiadania się, dostępna w niemal wszystkich modlitewnikach.

W konfesjonale ...

Przebieg spowiedzi świętej

Gdy zbliżasz się do konfesjonału, odmów jeszcze zanim uklękniesz w
 konfesjonale, modlitewkę (nieobowiązkowo) do Jezusa Chrystusa – jako
 wyraz wdzięczności, że mocą Jego męki, którą poniósł z miłości również dla
 ciebie, będziesz mógł tak łatwo poprosić o przebaczenie każdego – bez
 wyjątku – grzechu:

Twojej, o Jezu, miłości, oraz krwi z miłości dla
 mnie przelanej zawdzięczam, że mogę się podnieść



 z moich upadków!
Spraw, niech ten nowy dowód Twojej miłości, z

 którego dusza moja ma skorzystać, będzie dla mnie
 pobudką do jeszcze większego Cię umiłowania.
 Amen.

Uklęknij obecnie przy konfesjonale (jeśli pozwala ci na to stan zdrowia) i
 pozdrów kapłana, który uobecnia ci w tej chwili w sposób sakramentalny
 Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. Módl się jednocześnie w sercu w intencji
 Spowiednika, żeby ci powiedział to, czego sobie życzy Odkupiciel.

Rozpocznij z głęboką wiarą od pozdrowienia Chrystusowego:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowie:

Na wieki wieków. Amen.

Przeżegnaj się w tej chwili, czyniąc powoli duży znak krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

W tejże chwili z kolei kapłan kreśli nad tobą znak krzyża świętego i modli się
 nad tobą do Bożego miłosierdzia:

Niech Bóg będzie w twoim sercu, abyś skruszony
w duchu – wyznał swoje grzechy.

Możesz na to odpowiedzieć:   Amen.

Zaczyna się właściwa spowiedź
Przedstaw się, żeby się spowiednik zorientował, jakiego ‘syna
 marnotrawnego’ wypada mu pojednać z Bogiem:

Mam lat ...



Jestem ... (uczę się przed maturą, studiuję, pracuję;
 stan małżeński, ilość dzieci ...)

Ostatni raz spowiadałem się ... (tydzień temu, miesiąc,
 rok ...)
 Grzechu żadnego nie zapomniałem ani nie zataiłem.
 Pokutę odprawiłem.

Zgrzeszyłem przeciw Bogu (Ojcu Najlepszemu) i
 bliźnim następującymi grzechami:

Lub nieco inaczej:
Oskarżam się przed Odkupicielem, całą Trójcą Świętą,
 niebem i ziemią – z następujących z grzechów:

Rozpocznij wyznawanie swych grzechów ze skruchą serca, a zarazem
 pełnią ufnego zawierzenia we Wszechmoc Bożego miłosierdzia – tak jak je
 zapamiętałeś w szczerym, pełnym rachunku sumienia.

Nie używaj kartki z zapisem swych grzechów. Po prostu je zapamiętaj.
 Gdybyś mimo wszystko użył kartki, zniszcz ją natychmiast po spowiedzi:
 spal ją.

Jeśli jakiś grzech zapomnisz i przypomnisz go sobie dopiero po
 spowiedzi, rozgrzeszenie jest ważne, a jedynie wyznaj zapomniany grzech
 przy następnej spowiedzi.

Mów zwięźle, ale bez omijania istotnych spraw, które rzutują na jakość i
 ilość twych grzechów.

Najlepiej powiedzieć to co najtrudniejsze i może szczególnie
 upokarzające na samym początku. Reszta wyznania będzie znacznie
 lżejsza. Gdybyś zamierzał postąpić odwrotnie, może nietrudno dojść do
 spowiedzi nie-pełnej, a może ... świętokradzkiej, gdy tego co szczególnie
 obciążające sumienie ostatecznie nie wyznasz ...

Zakończ wyznanie stwierdzeniem, że za te wszystkie grzechy Boga
 serdecznie przepraszasz. Po czym poproś spowiednika wyraźnie o
 rozgrzeszenie. Możesz to uczynić następująco:

Więcej grzechów nie pamiętam.
 Za wszystkie te grzechy bardzo żałuję.
 A ciebie, Ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan przystąpi w tej chwili do dialogu w nawiązaniu do treści
 wyznania. Nie jest wykluczone, że uzna za konieczne zadać jakieś pytanie
 w związku z okolicznościami, które mogły wpłynąć na zmianę jakości
 popełnionych grzechów.

Może zasugeruje jakiś sposób naprawienia wyrządzonej krzywdy – Bogu
 i ludziom. Wskaże też, jak uchronić się na przyszłość przed tym czy innym
 grzechem.



W pewnych przypadkach musi się upewnić, czy penitent jest zdecydowany
 podjąć konkretne środki dla zerwania z grzechem. Dotyczy to m.in.
 grzechów zapobiegania ciąży: chodzi o usunięcia spirali, całkowitego i
 natychmiastowego odstawienia tabletek – jako warunku uzyskania
 rozgrzeszenia.
 – Gdyby penitent nie chciał się zdecydować na usunięcie spirali, nie
 zrezygnował z dalszego stosowania tabletek, użycia prezerwatywy itp., nikt –
 nawet sam Pan Bóg – nie może udzielić penitentowi rozgrzeszenia.
 Zatajenie zaś tej okoliczności sprawiłoby, że spowiedź byłaby już z góry
 nieważna i ... świętokradzka!

W przypadku morderstwa własnego dziecka (przerywanie ciąży; ale
 dokładnie to samo dzieje się w przypadku użycia środków poronnych w
 postaci tabletek, plastrów, spirali, prezerwatywy itp.) spowiednik dopomoże
 ci prawdopodobnie najpierw przeprosić tego Zabitego (tych Zabitych), by tak
 uzyskać najpierw ICH przebaczenie. Potem dopiero można zwrócić się o
 przebaczenie z kolei ze strony samego Boga.

W końcu spowiednik nałoży ci ‘pokutę’. Nie jest to ‘opłata’ za uzyskane
 rozgrzeszenie, lecz symboliczny gest włączenie się chociażby tylko tym
 drobiazgiem w bolesną mękę Chrystusa-Odkupiciela, mocą której tak łatwo
 w tej chwili uzyskać odpuszczenie: zarówno winy wiecznej, jak i kary
 wiecznej.

Gdybyś się zorientował, że nałożonej ci pokuty nie będziesz mógł
 wykonać, poproś wyraźnie – od razu jeszcze w konfesjonale – o jej zamianę
 na jakiś inny rodzaj pokuty, możliwy do wykonania w twoich warunkach.

Podobnie również gdybyś nie dosłyszał, jaką ci spowiednik zadał pokutę,
 poproś go od razu, by zechciał ci ją jeszcze raz powtórzyć.

Po otrzymaniu ‘pokuty’ powiedz półgłosem w duchu pokory i ufności,
 bijąc się w piersi:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu ! (3 x)

Kapłan wypowiada w tej chwili formułę rozgrzeszenia. W rozgrzeszeniu
 obecna jest cała Trójca Przenajświętsza.

Miej wyraźną świadomość, że w tym momencie spływają na Ciebie te
 dwa promienie z przebitego boku Chrystusowego: krew i woda, tzn.:
 oczyszczenie z brudu grzechów, a jednocześnie obdarzenie cię nowym
 życiem, które jest uczestnictwem w życiu samego Trójjedynego.
 – Kapłan wypowiada słowa:

Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze
 sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego
 Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie



 grzechów,
 niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez
 posługę Kościoła.

I ja odpuszczam Tobie grzechy
w Imię Ojca + i Syna, i Ducha Świętego.

Przeżegnaj się w tej chwili znakiem Krzyża świętego i odpowiedz:

Amen.

Kapłan dopowie jeszcze:

Wysławiajmy Pana, bo jest DOBRY !

Odpowiedz:

Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki

Kapłan odsyła cię słowami:

Pan odpuścił ci grzechy. Idź w pokoju!

Odpowiedz:

Bogu niech będą dzięki

Odchodząc od konfesjonału, ucałuj stułę kapłańską. Nie obawiaj się, że
 przez to nabawisz się ‘infekcji’. Święte rzeczy nie infekują! Gdy kapłan
 spowiada się u innego kapłana, też stułę swojego spowiednika ... pocałuje.

A jest za co dziękować. Przede wszystkim podziękować Odkupicielowi za
 bezcenny dar: sakramentu kapłaństwa. Gdyby go nie było, nie byłbyś nigdy
 miał pewności, czy Bóg ci naprawdę przebaczył.

Toteż podziękuj spowiednikowi za łaskę rozgrzeszenia i posługi w
 konfesjonale. Chociażby w słowach:



Objaśnienie

Bóg zapłać Księdzu !

Gdyby spowiednik skrzyczał ...

Gdyby się zdarzyło, że spowiednik cię ‘skrzyczy’ lub potraktuje szorstko, pomódl się za niego. Może
 właśnie on, kapłan – bardzo potrzebuje czyjegoś braterskiego i siostrzanego wsparcia modlitewnego?

Czy ty wiesz, jakie w tej chwili problemy przeżywa ten właśnie kapłan? Może czeka go sto innych
 obowiązków, które również musi spełnić, i trwa w posłudze spowiednika tym razem ‘jakby na szpilkach’,
 bo tamte inne sprawy też są ważne, albo nawet domagają się jego natychmiastowej interwencji.

Albo z kolei jest on po prostu przemęczony, u krańca wytrzymałości fizycznej i psychicznej, chociażby
 się na zewnątrz wydawało, że jest okazem zdrowia.

A może on w sam przeżywa głęboki kryzys wewnętrzny, bo przecież i tak się zdarzyć może? I jest mu
 nagląco potrzebna pomoc: Boża i ludzka?

Przyjmij to jakieś ‘upokorzenie’, albo wręcz krzywdzące potraktowanie w ramach zadośćuczynienia i
 pokuty za zniewagi wyrządzone przez Ciebie i Bogu i bliźnim. Ileż znieść musiał zniewag i upodlenia
 swej godności – już nie Boskiej, ale tej zwyczajnej, ludzkiej – Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, dzięki
 którego męce tak łatwo ci w tej chwili o pojednanie z Bogiem, Kościołem i ludźmi!

5. Przeżycie samej spowiedzi świętej

Nie poradnia lecz trybunał ... miłosierdzia

Jak wypada przeżywać sam w sobie sakrament spowiedzi świętej, wyczytać można z obfitego
 materiału przedstawionego w niniejszej czwartej części naszej strony. A także w bezpośrednio po niej
 następującej części piątej, poświęconej Bożemu miłosierdziu.

Należy jedynie przypomnieć, że spowiedź
 święta sakramentalna to w żaden sposób wizyta u
 psychologa, ani psychiatry. Jest jasne, że do
 spowiedzi świętej przystępuję nie jako ‘święty’, lecz
 jako grzesznik. Przychodzę po rozgrzeszenie. I –
 co więcej wierzę najmocniej, choć mnie samemu
 trudno w to uwierzyć, że mocą miłości, z jaką podjął
 i znosił do samej śmierci bezmiar odkupieńczych
 mąk Syn Boży Jezus Chrystus, Bóg mi
 rzeczywiście przebaczy. Nawet i te największe
 grzechy, których – samym moim zdaniem –
 powinien właściwie nie przebaczyć.

Z samego faktu, że Ojciec Niebieski Syna
 swojego Jednorodzonego „dał, ażeby każdy, kto w
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 Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J
 3,16) wynika ponad jakiekolwiek nieufne podejrzenie i ponad wszelką wątpliwość, że Bóg wyraźnie
 człowiekowi grzechy przebaczać chce. I że nie ma grzechu ‘przewyższającego’ możliwości uzyskania dla
 niego Bożego przebaczenia. Dla przypomnienia przytoczymy tu ponownie słowa Jana Pawła II:

„Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych
 wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc przebaczenia, mająca swe stałe
 pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna.
 – Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza.
 Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli
 pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa Krzyża i
 zmartwychwstania Chrystusowego” (DiM 13).

Dwa Promienie ...

Wypada gorąco zachęcić, żeby przed spowiedzią świętą i podczas spowiadania się wypracować w
 sobie z Bożą pomocą – a niewątpliwie i z pomocą św. Faustyny, jeśli już pominąć stałą pomoc Anioła
 Stróża oraz Niepokalanej naszej Matki Maryi – postawę świadomego niejako ‘nasiąkania’ mocą,
 promieniującą z owych błogosławionych dwóch promieni, jakie tryskają z przebitego boku Jezusa
 ukrzyżowanego – a zarazem zmartwychwstałego. Tak przedstawiony jest z Bożego daru Odkupiciel,
 Jezus Chrystus, na obrazie „Jezu ufam Tobie”. Chodzi o dwa promienie, które oznaczają krew i wodę z
 przebitego Chrystusowego boku.

Nawiązywaliśmy do tej rzeczywistości już parokrotnie – i wrócimy do tego tematu szczegółowo w
 następnej części piątej (poświęconej w całości Bożemu miłosierdziu). Obecnie przypominamy jedynie – jako
 wynik interpretacji tych ‘promieni’ podanej przez samego Jezusa miłosiernego:

  Promień ‘wody’ oznacza oczyszczenie duszy z brudów grzechu w obliczu Ojca Niebieskiego. Woda
 służy do mycia. W tym wypadku chodzi o wodę, która wypłynęła z przebitego boku Jezusa Chrystusa
 wiszącego na krzyżu. Jezus powiedział do św. S. Faustyny Kowalskiej, że „Blady promień oznacza
 wodę, która usprawiedliwia dusze” (DzF 299). Podobnie jak Woda Chrzcielna oczyszcza z grzechu
 pierworodnego duszę osoby przyjmującej Sakrament Chrztu.

  Natomiast ten drugi promień – czerwony, to krew Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: „Czerwony
 promień oznacza krew, która jest życiem dusz ... Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia
 Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie
 osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego ...” (DzF 299).

W nawiązaniu do sakramentu spowiedzi, który Jezus lubi określać jako „trybunał miłosierdzia”,
 powiedział Jezus przez św. S. Faustynę:

„... kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na
 twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z Serca Mojego – i uszlachetnia twą duszę.
 Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi św., zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką
 ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski.
 Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam
 się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia.
 Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli
 ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne.
 Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich – do dusz pokornych” (DzF
 1602).

Słowa te nie wymagają komentarza. Dokładniejsze omówienie wymogu ‘ufności’, która ponad
 wątpliwość jest synonimem (równoważnikiem) innych wyrażeń z Ewangelii, jak: wiara, uwierzenie, ufaj synu



 itp., podane będzie w następnej części niniejszej strony (zob. dokładniej:  Treść ufności w czci dla miłosierdzia).

Toteż gdy się już spowiadasz – i grzechy swoje chociażby bardzo upokarzające wyznajesz, dziękując
 zarazem Bożej dobroci i Maryi, że Ci pozwoliła wszystko szczerze, bez upiększania, przedstawić,
 zamknij oczy, słuchaj co ci w tej chwili mówi kapłan, i ciesz się, że na pewno uzyskasz przebaczenie
 swych może okropnych win i zdrad, których twoim własnym zdaniem Bóg powinien właściwie więcej nie
 przebaczyć ...

Boża ‘niepamięć’

Jak bardzo chętnie wskazuje Jan Paweł II na jeden z bezpośrednich owoców dobrej spowiedzi
 świętej: radość w Duchu Świętym. Jest to znak, że tu zagościło ponownie życie Trójcy Przenajświętszej –
 mocą promienia: najpierw tego ‘bladego’, tj. wody z boku Chrystusowego, który brud grzechów zmył-
zniszczył – i brudu tego więcej nie ma. Natomiast zaraz po tym promieniu wkracza w ‘akcję’ ten drugi
 promień: ‘czerwony’, mianowicie krew Chrystusowa. A krew to życie. W tym wypadku: życie
 Trójjedynego, ponownie wskrzeszone z martwych mocą odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania
 Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. O błogosławione – możliwie najbardziej totalne zawierzenie Bożemu
 miłosierdziu w słowach: ‘Jezu Ufam Tobie’ !

Pamiętaj jeszcze na wszelki wypadek o jednym szczególiku: Bóg ma ‘słabą pamięć’ ! On liczyć ... nie
 umie! Jest ‘kiepskim matematykiem’. Daje zawsze stanowczo za dużo! Bo jest „Królem królów i Panem
 panujących” (1 Tm 6,15). Toteż przyjmuje ciebie, kochany grzeszniku, każdorazowo naprawdę tak jakby
 się to działo dopiero po raz pierwszy. Oto słowa Jezusa do św. Faustyny – do każdego z nas:

„Masz do czynienia
z Bogiem MIŁOSIERDZIA,

 nędza twoja nie wyczerpie go:
przecież nie określiłem
liczby przebaczenia ...”

(DzF 1488).

Czy można spodziewać się bardziej zachęcających słów otuchy? Dotyczy to m.in. chyba szczególniej
 tych wszystkich, którzy popełniają grzechy nałogowe: wciąż takie same, z których nie mają sił powstać.

Dokładnie taką samą postawę Bożego miłosierdzia ukazuje Jan Paweł II w swej encyklice o Bożym
 miłosierdziu. Oto jego słowa, które działają szczególnie kojąco na wszystkich, którzy być może już
 zwątpili, czy im Bóg przebaczy i ich jeszcze kiedykolwiek przyjmie. W fragmencie który w tej chwili
 przytaczamy, Jan Paweł II nawiązuje do zdumiewającej radości z odnalezionego syna, który co prawdę
 zmarnował majątek, ale ocalała perła jego godności osobowej:

„A ta radość wskazuje na dobro nienaruszone:
 przecież syn, nawet i marnotrawny,
 nie przestał być rzeczywistym synem swego Ojca ...” (DiM 6).

6. Dziękczynienie za odpuszczenie grzechów
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Chwile po spowiedzi świętej

Po uzyskaniu rozgrzeszenia sakramentalnego pozostaje kilka zobowiązań ściśle związanych z tym
 tak nieprawdopodobnym darem: całkowitego zgładzenia-zniszczenia-unicestwienia winy grzechowej,
 oraz kary należnej za grzech.
 – Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że kara wieczna może być w ramach spowiedzi świętej zgładzona
 całkowicie, albo też zamieniona na tzw. doczesną. Pozostanie ona do odpokutowania bądź kiedyś w
 czyśćcu, bądź już tu na ziemi – w postaci trudności życiowych, niepowodzeń i różnego rodzaju ‘krzyży’.
 Jeśli będą ona przyjmowane i znoszone z cierpliwością i poddaniem woli Ojca Niebieskiego, stają się
 jednym z zasadniczych sposobów ‘skrócenia’ sobie kiedyś czyśćca.

Nałożoną przez kapłana pokutę związaną ze spowiedzią świętą należy odprawić najlepiej
 natychmiast po spowiedzi, względnie w tym terminie, jaki określił spowiednik. Za wszelką cenę należy
 wypełnienia ‘pokuty’ nie odkładać na ‘kiedyś’. Nieodprawioną pokutę trzeba będzie ‘odrobić’ – nie daj
 Boże – w czyśćcu. Tam jednak wszystko będzie nieporównalnie trudniejsze, niż tu na ziemi.

Niezależnie od ‘pokuty’ sakramentalnej pozostaje do wykonania piąty warunek dobrej spowiedzi:
 „Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom”. Wykonania i tego warunku należy nie odkładać na niewiadomy
 termin. Spełnienie tego zadania bowiem nie ulegnie przedawnieniu!
 – W przypadku grzechów małżeńskich itp. związanych ze stosowaniem jakichkolwiek środków przeciw-
rodzicielskich będzie to wymagało rzeczywistego np. usunięcia wprowadzonej spirali, względnie
 rzeczywistego definitywnego odstawienia tabletki, rzeczywistego nie-używania już prezerwatywy itd.
 Przyjęcie tej decyzji było warunkiem, który upoważnił kapłana do udzielenia rozgrzeszenia
 sakramentalnego. Sprawa ta została już parokrotnie szczegółowo omówiona (zob. dokładniej: Antykoncepcja
 plemnikobójcza jako również poronna – oraz: Decyzja NIE-grzeszenia więcej – z całym poprzedzającym i następującym
 kontekstem).

 – Podobnie również pozostaje do wykonania naprawienie szkód i krzywd wyrządzonych bliźnim.
 Zarówno dóbr materialnych-fizycznych, jak i duchowej natury. Decyzja w tej sprawie podjęta przed
 rozgrzeszeniem była warunkiem rzeczywistego rozgrzeszenia – z wszystkimi tego konsekwencjami.

Pozostaje wreszcie jeszcze jedno do wykonania po spowiedzi świętej: serdeczne podziękowanie
 Trójcy Przenajświętszej za otrzymane przebaczenie grzechów i umocnienie w dalszej drodze do życia –
 wiecznego. Nie ulega oczywiście wątpliwości, że najlepszym ‘podziękowaniem’, jakiego Bóg oczekuje w
 związku z dostąpieniem odpuszczenia i win i kar grzechu, będzie wprowadzenie w czyn postanowień
 podjętych w nawiązaniu do poszczególnych, wyznanych i odpuszczonych grzechów.

Nie ulega jednak wątpliwości, że należy się również wyraźne podziękowanie za dary łask
 otrzymanych w przejściu przez trybunał miłosierdzia w postaci szczerego, serdecznego podziękowania
 zaraz po odejściu od konfesjonału. Bóg zapewne nie jest zanadto zainteresowany tym, co Mu
 ‘przeczytamy’ z książeczki do nabożeństwa, lecz tym, co Mu powiemy ‘uśmiechem rozradowanego
 serca’, przepełnionego wdzięcznością za dostąpienie łaski podarowania win i kar grzechowych. Niechby
 to było wyrażone chociażby takim oto krótkim, szczerze wypowiedzianym słowem wdzięczności:

Wdzięczność za otrzymane rozgrzeszenie
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Spontaniczne podziękowanie
za rozgrzeszenie

Dziękuję ci Ojcze, żeś mi podarował wszystkie te grzechy, które
 mnie tak bardzo przygniatały!

Dziękuję Ci Synu Boży, Jezusie Chrystusie, Ty mój Odkupicielu z
 krzyża! Któryś cierpiał za nas – za mnie – rany. I obmyłeś moją
 zbrukaną ‘szatę godową’ w krwi swojej męki. Podarowałeś mi
 ponownie uczestnictwo w Bożym życiu tym cudownym promieniem
 ‘czerwonym’: krwią swoją, tj. życiem prawdziwie Bożo-ludzkim
 Twojego Boskiego Serca!

Dziękuję Ci Duchu Święty. Tyś to Jezusa wiódł w Jego miłości do
 Ojca i do nas, gdy przeżywał On lata swego pobytu na naszym globie.
 Aż Go zaprowadziłeś na szczyt Kalwarii, gdzie z ran ukrzyżowania On,
 Syn Boży, podarował nam Ciebie, Boży Duchu Święty: „na
 odpuszczenie grzechów”.

Dziękuję Ci Maryjo, Matko moja – Matko nasza spod krzyża.
 Płakałaś nade mną: z powodu wszystkiego, czego dokonałem złego.
 Orędowałaś u Swego Boskiego Syna tak bardzo za mną, żeby mnie nie
 porzucił, choć na to zasłużyłem, ale przyciągnął ponownie do swojego
 Serca. I uzyskałaś tę łaskę dla mnie. I dla tylu innych! Jak Ci mam za tę
 Twoją miłość macierzyńską, Maryjo, podziękować?

Dziękuję i Tobie, Ty mój Ukochany, cierpliwy, tak często przeze
 mnie zasmucany Aniele Stróżu. Że i w moim odejściu od Pana mnie
 nie opuszczałeś. Ale tym bardziej żarliwie błagałeś Stworzyciela – i
 Odkupiciela, by mi nie pozwolił zginąć na wieki!

Kocham Cię, Boże Trójjedyny!
Jezu, ufam Tobie!

 Zawierzam Ci siebie ponownie: w życiu, w umieraniu, i na to wszystko
 co nastąpi po mojej śmierci!

 Maryjo, przyjmij mnie – ze Swym Synem, i św. Józefem!

Inna krótka modlitwa po spowiedzi świętej

A oto chociażby tylko jedna ‘gotowa’ modlitwa dziękczynna do odmówienia po spowiedzi świętej,
 jedna spośród wielu możliwych, coraz to piękniejszych i bardziej wzruszających, jakie znaleźć można w
 coraz innej książeczce do nabożeństwa.



Modlitwa po spowiedzi świętej
(‘Błogosławieni ...’, Biblos, 275)

Dziękuję Ci, Ojcze, że znów okazałeś mi swoje
 miłosierdzie. Tak często staję się synem marnotrawiącym
 Twoje dary, a Ty nieustannie czekasz, abym wrócił do Ciebie.
 Dziękuję Ci, Ojcze, że przygarniasz mnie do siebie. Dziękuję
 Ci, że mnie kochasz nie za coś, ale dlatego, że jestem Twoim
 dzieckiem. Dziękuję za Twoje hojne dary, których mi
 udzieliłeś w tym Sakramencie. Dziękuję Ci za kolejną
 szansę, którą mi dałeś.

Proszę Cię, Panie, umocnij mnie, abym wytrwał w moich
 dobrych postanowieniach. Broń mnie od zasadzek
 nieprzyjaciół. Nie pozwól, abym zszedł z Twojej drogi, ale daj
 wytrwać na niej do końca.

Zob. tamże, str. 276-281: pięknie rozpracowany
 program pracy nad swym charakterem

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7c.
 Stadniki, 10.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 23.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.

              

C. TRYBUNAŁ MIŁOSIERDZIA – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

1. Garść uwag wstępnych
Niniejsza część o spowiedzi – Spowiedź a ‘chat’
Strona Salwatorianów o spowiedzi
Modlitewnik Tarnowski dla Młodzieży i linki

2. W przygotowaniu do spowiedzi świętej
Klimat modlitewny przed spowiedzią
Modlitwa przed rachunkiem sumienia 
Modlitwa o dobrą spowiedź

3. Praktyczne wskazówki do rachunku sumienia i spowiedzi
Nieodzowność rachunku sumienia
Najczęstsze powody nieważnej spowiedzi
Sposób mówienia w konfesjonale

4. Formuła spowiedzi świętej
Czego przy spowiedzi należy unikać
Co przy spowiedzi należy powiedzieć
Formuła spowiadania się
W konfesjonale ...
Przebieg spowiedzi świętej
Modlitwa: „Twojej, o Jezu, Miłości...”



Formuła rozgrzeszenia
Gdyby spowiednik skrzyczał ...

5. Przeżycie samej spowiedzi świętej
Nie poradnia lecz trybunał ... miłosierdzia
Dwa Promienie ...
Boża ‘niepamięć’
Przecież nie określiłem liczby przebaczenia

6. Dziękczynienie za odpuszczenie grzechów
Chwile po spowiedzi świętej
Wdzięczność za otrzymane rozgrzeszenie
Spontaniczne podziękowanie za rozgrzeszenie
Inna krótka modlitwa po spowiedzi świętej
Modlitwa po spowiedzi świętej

Obrazy-Zdjęcia

Fot4-51. Spowiedź na Jasnej Górze
Fot4-52. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
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D.    EUCHARYSTIA – KOMUNIA ŚWIĘTA

1. Klimat adoracyjny w obliczu Eucharystii

Ciało i Krew na odpuszczenie grzechów

W niniejszej czwartej części naszej strony przedstawiony jest dość dokładnie nie tylko sakrament
 pokuty, ale i Eucharystii. Z tego względu wypada jedynie odesłać do tego, co już powiedziano o
 Eucharystii, jeśli chodzi o zagadnienie przygotowania do przyjęcia Eucharystii, samego jej przyjęcia oraz
 następującego potem dziękczynienia (zob. także: Eucharystia: przedziwny sakrament „przebicia” – oraz cały dalszy
 ciągu tego rozdziału). Podkreśliliśmy również pewne szczególne aspekty tego najświętszego z sakramentów,
 zwłaszcza zaś Eucharystii w jej charakterze ofiary, a z drugiej strony nieustannego przebywania
 Odkupiciela w Eucharystii ze swymi uczniami – aż do skończenia świata (zob. wyż.: Priorytetowy wymiar
 Eucharystii jako ofiary – wraz z kontekstem. – Oraz: Adoracyjny wymiar Eucharystii – aż do końca rozdziału).

W tej chwili pragniemy skupić się przede wszystkim na następujących zagadnieniach: przygotowaniu
 do przyjęcia Eucharystii, przyjmowania Komunii świętej, oraz dziękczynienia po Komunii świętej.

Z tego jednak względu odsyłamy tym bardziej nagląco do encykliki omówionej w poprzednim
 rozdziale: „Ecclesia de Eucharystia – Kościół rodzi się z Eucharystii”, którą Jan Paweł II podarował
 Kościołowi w Wielki Czwartek 2003 r. Był to jednocześnie ‘Rok Różańca świętego’. Jako uwieńczenie
 początkowych lat rozpoczętego Trzeciego Millennium, ogłosił Ojciec święty w końcu jeszcze Rok
 Eucharystyczny: Październik 2004 – Październik 2005. Kościołowi całemu podarował wtedy kolejny
 przedziwny, szczególniej ciepło ujęty List Apostolski: „Mane nobiscum, Domine – Pozostań z nami,
 Panie”, który również został już poprzednio dość szczegółowo omówiony (zob. dokładniej: ‘Mane nobiscum,
 Domine’: Rok Eucharystyczny 2004-2005). Mimo to w niniejszym rozdziale trzeba podjąć jeszcze raz niektóre
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 zagadnienia związane z Eucharystią, z tym że obecnie pod kątem bezpośredniego przeżywania tej
 tajemnicy – jako przygotowania i dziękczynienia po przyjęciu Komunii świętej.

Eucharystia to w najdosłowniejszym znaczeniu Sakrament Naj-Świętszy. Jest to bowiem nigdy się nie
 nużąca, na wszelką wzajemność – ale i zniewagi oraz przerażającą obojętność wystawiona obecność
 Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa wśród nas „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
 Jest to Jezus, Syn Boży wcielony – umęczony na krzyżu, ale i zmartwychwstały, który „umiłowawszy
 swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1).

Sam On, Jezus Chrystus, ‘wymyślił’ taki sposób przebywania wśród swych ludzkich braci i sióstr: pod
 postacią niepozornych drobin chleba i wina. Od momentu konsekracji stają się one Jego rzeczywistym
 Ciałem ofiarowanym za nasze grzechy – i Krwią przelewaną „na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). W
 ten sposób sam Bóg daje Siebie, a raczej po prostu: wydaje siebie na ‘zjedzenie, wypicie’ ku życiu
 wiecznemu tych, którzy Go z wiarą przyjmują. Tą drogą jednak sam Jezus Chrystus „pociesza” swych
 uczniów – po swym powrocie do Ojca w dniu wniebowstąpienia. Ponadto zaś w ten właśnie sposób:
 poprzez Eucharystię, nieustannie ponownie ‘przychodzi’ do nich, stając się ich „Pierwszym
 Pocieszycielem” (por. DeV 3; 1 J 2,1). Obiecał bowiem zesłać – i obietnicy tej dochował – jeszcze „Drugiego
 Pocieszyciela” : Ducha Świętego, „aby z nami zawsze BYŁ” (por. J 14,13.16n).

Przynajmniej raz w roku

Tego to Jezusa Chrystusa, Syna Ojca Przedwiecznego, ale i rzeczywistego Syna Maryi, Jego
 Niepokalanej Matki, wolno nam w sensie dosłownym „spożywać” i „pić”, ilekroć przystępujemy do
 Eucharystii. Jest to sakrament, który trzeba przeżywać stale w jego trzech zasadniczych wymiarach:

 sakramentu ofiary,

 sakramentu uczty

 oraz sakramentu naszego zjednoczenia z Nim, a przez Niego – w Duchu Świętym, naszego
 zjednoczenia z całą Trójcą Świętą.

Skoro Jezus wymyślił taki sposób umacniania nas w zaofiarowanym nam życiu Bożym: w postaci
 pokarmu i napoju życia, znaczy to, że jest Jego gorącym pragnieniem, byśmy Eucharystię, tj. Jego
 samego – przyjmowali często, a nawet codziennie: ilekroć to tylko będzie możliwe. Bez jedzenia i bez
 picia człowiek długo nie przeżyje. Syn Boży pomyślał o Chlebie i Napoju również w wymiarze ducha,
 nieodzownym dla wewnętrznego przeżycia i wzrastania. Po to stał się pokarmem „codziennym,
 powszednim”. Nie ma wątpliwości, że w modlitwie „Ojcze nasz” Jezus ma na myśli m.in. pokarm
 powszedni ten Eucharystyczny, o który należy prosić Ojca Niebieskiego: „Chleba naszego
 powszedniego, daj nam dzisiaj ...”! (Mt 6,11).

Ileż jednak najgłębszej wiary i czci wymaga takie
 ‘spożywanie’ Boga samego od tych, którzy odważają się
 skorzystać z tego hojnego zaproszenia na ucztę
 ofiarniczą Chleba i Krwi Pańskiej! Jak bardzo czysta
 powinna być dusza, by móc w sposób jak najmniej nie-
godny przyjąć do serca samego Boga – w tym Synu
 Bożym, który jest naszym Panem i Odkupicielem. On to,
 Syn Boży i jednocześnie Syn Człowieczy, zechciał w
 Eucharystii uobecniać swą odkupieńczą mękę, chociaż
 również swoje zmartwychwstania „dla naszego
 usprawiedliwienia” (Rz 4,25)!



Objaśnienie

Mocą przykazania kościelnego każdy uczeń
 Chrystusa obowiązany jest „przynajmniej raz w roku, w
 okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą” (KKK 2042;
 KPK 920). Przyjęcie zaś Komunii św. zakłada uprzednie
 przystąpienie do sakramentu pojednania, czyli spowiedzi świętej.

Wspomniany obowiązek przystąpienia przynajmniej raz w roku do sakramentu spowiedzi świętej
 został ujęty w drugim z przykazań kościelnych (por. m.in. KKK 2042.1389; KPK 989). Ustalenie to jest
 oczywiście dramatycznym ‘minimum’ wymogów związanych z życiem w łasce uświęcającej. Zaproszenie
 ze strony Chrystusa, a także gorące pragnienie i wysiłki ze strony Pasterzy Kościoła zmierzają
 zdecydowanie w kierunku częstej, jak najczęstszej Komunii świętej.

Niedziela: Dzień Pana, Dzień Pański

Z kolei zaś, gdy zwrócimy uwagę na przykazania kościelne, w tej chwili najpierw to pierwsze z
 przykazań kościelnych, stwierdzamy, że stawia ono każdemu wierzącemu wymóg uczestniczenia „w
 niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane ... we Mszy świętej” KKK 2042; zob. tamże, KKK 2180.1389; KPK
 1246-1251). Uczestnictwo we Mszy św. w każdą niedzielę oraz wspomniane święta obowiązuje pod
 grzechem ciężkim (zob. KKK 2181; KPK 1246-1248).
 – Na temat świętowania dnia niedzielnego, czyli Dnia Pańskiego jako cotygodniowej pamiątki
 zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, wydał szczególnie cenny List Apostolski Jan Paweł II – pt. „Dies
 Domini – Dzień Pański” (1998 r.). Powoływaliśmy się już niejednokrotnie na ten List Apostolski.

Uświadamiamy sobie niedwuznaczne zamierzenie Odkupiciela: Jezus Chrystus w sensie dosłownym
 ‘wprasza się’ w Eucharystii do serca każdego ze swych uczniów. Czeka na nich na każdej Mszy św., ale
 niewątpliwie szczególniej na tej uprzywilejowanej Mszy św.: w każdą niedzielę. Jest to ten dzień, który
 On sobie zastrzegł jako dzień ‘swój’ – i go uświęcił. W tym dniu pragnie dla danego pokolenia, danej
 miejscowości, kontynentu i okresu dziejów ponownie uobecnić swoją odkupieńczą ofiarę, która
 jednocześnie jest uwieńczeniem Bożego Miłosierdzia względem człowieka: mężczyzny i kobiety.

Jezus czyni to przy użyciu nawet swoistego ‘nacisku miłości’: przykazania zobowiązującego do
 uczestnictwa w sprawowanej Eucharystii tego właśnie ‘Dnia Pańskiego’. Taka przyjęła się nazwa: „Dzień
 Pański” – na oznaczenie „Pierwszego dnia po Szabacie”. Zresztą sam Jezus wskazał całkiem
 niedwuznacznie na ten właśnie dzień: ów „pierwszy dzień po Szabacie”. Nazwy tej używali już pierwsi
 uczniowie Chrystusa po Jego wniebowstąpieniu na oznaczenie zgromadzenia pierwotnego Kościoła,
 żeby wtedy obchodzić obrzęd „Łamania Chleba”. Mianowicie tego dnia obchodzili uczniowie Chrystusa
 od samego początku pamiątkę Chrystusowego zmartwychwstania (zob. Mk 16,2.9; Dz 1,10; DD 1). Z tego
 właśnie powodu dzień ten powinien był stać się dniem radości i Bożego wesela Ludu Bożego
 odkupionego za cenę nieprawdopodobną: śmierci krzyżowej Syna Bożego. Stąd akcent radości,
 wdzięczności i ufności, z jakim obchodzili ten właśnie dzień – Pański: „Oto dzień, który Pan uczynił:
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 Radujmy się zeń i weselmy” (Ps 118 [117],24).

W tym dniu cotygodniowej pamiątki cudu odkupieńczego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
 przypadającego na pierwszy dzień po żydowskim szabacie, Apostołowie zaczęli regularnie gromadzić
 uczniów Chrystusa, by przede wszystkim sprawować Eucharystię. Przeżywano ją od początku jako
 uobecnienie odkupieńczej ofiary Chrystusa, wprowadzając w życie Jezusowe polecenie: „To czyńcie na
 Moją pamiątkę” (Łk 22,19). Pierwsze pokolenie chrześcijan określało Mszę św., szczególnie tę niedzielną,
 jako obrzęd „Łamania Chleba” (Dz 2,42; por. Łk 24,32.35; DD 1).

Obchodzenie niedzieli jako dnia Pańskiego jest zatem mocno zakorzenione w najczystszym źródle
 wiary Kościoła: w tradycji apostolskiej oraz apostolskiej praktyce. Ta zaś jest miarodajna dla Kościoła
 wszystkich wieków. Nie ulega wątpliwości, że sam Jezus Chrystus zmartwychwstały, który przez
 czterdzieści dni, aż do swego wniebowstąpienia – z Apostołami i uczniami „mówił o Królestwie Bożym”
 (Dz 1,3), musiał im wydać szczegółowe polecenia m.in. odnośnie do odprawiania Mszy św. i obchodzenia
 dnia niedzielnego, jeśli już pominąć Jego pouczenia dotyczące pozostałych sakramentów, liturgii, ustroju
 hierarchicznego Kościoła, zrębów prawodawstwa Kościoła oraz całokształtu nauczania zarówno wiary,
 jak i postępowania moralnego.

Tylko w ten sposób da się wyjaśnić od samego początku utrwaloną praktykę pierwotnego Kościoła
 dotyczącą obchodzenia niedzieli jako Dnia Pańskiego. Za tą praktyką apostolską dostrzegamy z
 łatwością Osobę zarówno samego Jezusa Chrystus, jak i Ducha Świętego. Tak Jezus bowiem, jak i Duch
 Święty pozostają z nami „przez wszystkie wieki aż do skończenia świata” (Mt 28,20; J 14,16). Tu ma swe
 uzasadnienie przykazanie kościelne, które nakazuje uczestnictwo w każdorazowy Dzień Pański i
 świąteczny pod grzechem ciężkim. Jest to jedynie uściślenie trzeciego Bożego przykazania, które zostaje
 autorytatywnie związane z rzeczywistością nowotestamentalną: już dokonanego odkupienia. Że
 mianowicie odtąd nie szabat, lecz ‘pierwszy dzień po szabacie’ przejmuje wszystkie przywileje i
 obowiązki sumienia związane z dotychczasowym ‘szabatem’.

Czystość serca

Przyjmowanie Eucharystii, Jezusa ofiarującego się ze względu na nasze grzechy i dla ich odkupienia,
 wymaga czystego serca. Podkreśla to w niemal jaskrawych słowach już św. Paweł:

„Ilekroć bowiem spożywacie ten Chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
 Dlatego też kto spożywa Chleb lub pije Kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto
 bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije ...” (1 Kor 11,26-29).

Innymi słowy, nie można przystępować do Komunii świętej, gdy sumienie jest zbrukane grzechem
 ciężkim.
 – Tak może się przykładowo zdarzyć, gdy ktoś z własnej winy opuścił uczestnictwo we Mszy św. w
 poprzednią niedzielę. W tej sytuacji nie może przystąpić do Komunii świętej w następną niedzielę – bez
 uprzedniego przejścia przez trybunał miłosierdzia z wszystkimi jego wymogami, w tym wypadku decyzją
 nie-grzeszenia więcej tym właśnie grzechem.
 – To samo dotyczy oczywiście każdego innego grzechu ciężkiego. W małżeństwie niestety częstym
 powodem, dlaczego mąż i żona nie mogą przystąpić do Komunii św. niedzielnej, jest grzeszne pożycie
 małżeńskie w międzyczasie.

Innymi słowy, ilekroć ktoś poczuwa się do popełnionego jakiegoś grzechu ciężkiego, zobowiązany
 jest przed przystąpieniem do Komunii świętej najpierw oczyścić duszę z grzechów przez szczerą
 spowiedź świętą, tzn. połączoną z wypełnieniem wszystkich pięciu warunków ważnej spowiedzi.
 Przypomina o tym z wznowionym naciskiem Jan Paweł II w swojej Encyklice o Eucharystii (2003 r.):

„... Idąc po tej linii, słusznie stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego:



 ‘Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do
 sakramentu pojednania’.
 Pragnę zatem przypomnieć, że obowiązuje i zawsze będzie miała moc prawną w Kościele norma, jaką
 Sobór Trydencki skonkretyzował surowe napomnienie Apostoła Pawła, potwierdzając, że w celu
 godnego przyjęcia Eucharystii ‘ci, którzy świadomi są ciężkiego grzechu, jakkolwiek sądziliby, że za
 niego żałują, o ile mogą mieć spowiednika, powinni najpierw odbyć sakramentalną spowiedź’.
 – Sakramenty Eucharystii i pojednania są ze sobą ściśle związane. Jeśli Eucharystia w sposób
 sakramentalny uobecnia odkupieńczą ofiarę krzyża, oznacza to, iż wynika z niej nieustanna potrzeba
 nawrócenia, osobistej odpowiedzi na wezwanie, jakie św. Paweł skierował do chrześcijan w Koryncie:
 ‘W imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem!’ [2 Kor 5,20]. Jeżeli więc chrześcijanin ma na
 sumieniu brzemię grzechu ciężkiego, to, aby mógł mieć pełny udział w Ofierze Eucharystycznej,
 obowiązkową staje się droga pokuty, poprzez sakrament pojednania” (EdE 36-37).

Dwukrotnie każdego dnia

W przypadku, gdy ktoś nie poczuwa się do żadnego grzechu ciężkiego, wolno każdego dnia
 przyjmować Komunię świętą dwukrotnie. Możliwość taka otwierała się dla wszystkich wiernych od bardzo
 dawna dwa razy w roku: gdy ktoś uczestniczył w Eucharystii w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką
 Niedzielę (Wielkanoc) oraz na Pasterce o północy w Wigilię Bożego Narodzenia. W tych dwóch wypadkach
 od dawien dawna przyjęty był zwyczaj, że wierni uczestniczący we Mszy św. o północy – mogli następnie
 w ciągu dnia przystąpić do Komunii świętej jeszcze raz.

Swoistym ‘novum’ jest ustalenie w tej sprawie w Kodeksie Prawa Kanonicznego wydanego w r. 1983
 przez Jana Pawła II. Odnośny kanon brzmi następująco:

„Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas
 sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921, § 2” (KPK 917).

Końcowe doprecyzowanie przytoczonego kanonu dotyczy przypadku, gdy ktoś znajdzie się w
 niebezpieczeństwie śmierci. Oto odnośne słowa z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Wierni znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci, powinni być umocnieni
 Komunią świętą na sposób wiatyku.
 Chociażby tego dnia przyjęli już Komunię świętą, to jednak bardzo się zaleca, aby – znalazłszy się w
 niebezpieczeństwie śmierci – otrzymali ponownie Komunię świętą.
 Gdy niebezpieczeństwo śmierci trwa dłużej, zaleca się, aby Komunia święta była udzielana
 wielokrotnie, w poszczególnych dniach” (KPK kan. 921, § 1-3).

Post eucharystyczny

Wzgląd na uszanowanie względem Najświętszego Sakramentu kazał Kościołowi od wieków ustalić
 czas powstrzymania się od spożywania innych pokarmów przed przyjęciem Komunii świętej. W obecnym
 prawodawstwie kościelnym czas ten został ograniczony do jednej godziny. Oto słowa z Kodeksu Prawa
 Kanonicznego, uwzględniające również chorych:

„Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem
 Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i
 lekarstwa.
 Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą
 przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej” (KPK kan. 919,
 § 1.3; KKK 1387).



Komunia małych dzieci

Nasza strona jest w znacznej miersze poświęcona problematyce małżeństwa i rodziny. Toteż dla
 wielu małżonków bardzo aktualne staje się pytanie, kiedy dzieci mogą już przystępować do Komunii
 świętej. Jak to dobrze, że w niektórych parafiach kapłani mają na tyle poświęcenia, by wyodrębnić te
 dzieci przedszkolne, których rodzice zobowiązują się do chodzenia wraz z nimi na lekcje
 przygotowawcze do wczesnej pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii świętej, i sami z całą powagą
 wprowadzają w czyn swoją wiarę i przynależność do Kościoła. Jak wzruszające bywają spowiedzi święte
 dzieci ‘wczesno-komunijnych’, które być może jeszcze nawet czytać nie umieją, a przeżywają swą
 każdorazową i spowiedź świętą i Komunię świętą niezwykle intensywnie i z całą przejrzystą czystością
 swego serca. Takie dzieci mają niewątpliwie podarowany im przez rodziców – i Bożą Opatrzność –
 znacznie lepszy start do życia w pełni chrześcijańskiego, aniżeli dzieci religijnie zaniedbane, które niemal
 na co dzień są świadkami anty-świadectwa religijnego ze strony swych rodziców.

Papieżem, który przypomniał światu o dzieciach oraz że należy je przyprowadzać do Chrystusa
 Eucharystycznego jak najwcześniej, był św. Pius X (+ 1914 r.). A oto fragment z Kodeksu Prawa
 Kanonicznego dotyczący dzieci – w nawiązaniu do ich przyjmowania Komunii św.:

„Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są
 dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości zrozumiały tajemnicę Chrystusa oraz
 mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.
 Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej
 Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć
 Komunię świętą.
 Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza
 troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak
 najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi ...” (KPK, kan.
 913, § 1-2; kan. 914).

Są rodzice, którzy są zdumiewająco ofiarni, gdy chodzi o odpowiedzialne przygotowanie kolejnych
 spośród swoich dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Ma to szczególne znaczenie w krajach
 lub środowiskach, gdzie katolicy żyją w diasporze i przeżywają duże trudności w znalezieniu w pobliżu
 kościoła katolickiego z Mszą św. Niektórzy tacy rodzice potrafią ofiarnie dowozić swoje dzieci na lekcje
 przygotowania do spowiedzi i Komunii św. po 2-3 razy w tygodniu do ‘swojego kościoła’ nawet po 100 i
 więcej km w jedną stronę. Oto odpowiedzialność małżeńsko-rodzicielska, którą zapewne ze
 wzruszeniem przyjmuje Maryja i samo Słowo Wcielone – Odkupiciel człowieka.

Postawa przy przyjmowaniu Eucharystii

W jakiś czas po zakończonym Soborze Watykańskim II (1962-1965 r.) tu i ówdzie zaczął przyjmować
 się – w ramach błędnie pojmowanej ‘odnowy soborowej’ – zwyczaj przyjmowania Eucharystii nie jak
 dotąd przez całe wieki: w postawie klęczącej, lecz na stojąco.
 – Ponadto zaś zaczęło pojawiać się coraz więcej zapalonych promotorów przyjmowania Komunii św. nie
 doustnie, jak to było praktykowane dotąd, lecz na dłoń: przystępujący do Komunii św. miał ją otrzymywać
 od kapłana na lewą dłoń, po czym miał ją prawą swoją ręką ująć i tak dopiero spożyć Hostię świętą
 zaraz, w obecności kapłana.
 – Kompetentne Władze Kościoła zatwierdzały wspomniane nowe zwyczaje: zrazu przez okres próbny, po
 czym jako przyjętą możliwość. Działo się to w odpowiedzi na prośby i właściwie naciski na Stolicę
 Apostolską Konferencji Episkopatu danego kraju.

Przyjmowanie Eucharystii nie do ust, ale najpierw na dłoń, odbywa się na ogół w skupieniu i z
 pobożnością. Sposób ten staje się jednak znacznie łatwiej aniżeli Komunia święta przyjmowana do ust –
 punktem wyjścia do niekiedy dramatycznych, świętokradczych nadużyć. Pozostaje też pytanie: Kto



 zwraca uwagę na okruszyny, jakie być może ułamały się z Hostii świętej, albo też spadają na ziemię?

Nic dziwnego, że zwłaszcza w niektórych zainteresowanych krajach sprawa postawy przy
 przyjmowaniu Eucharystii – na dłoń, czy też do ust, a ponadto w postawie klęczącej czy na stojąco,
 wyzwala niekiedy gwałtowne dyskusje. Wypowiadają się tu przede wszystkim wierni świeccy, którzy
 dostrzegają być może łatwiej niż duchowni oznaki braku szacunku, albo nawet i w ogóle wiary w
 obecność Jezusa w Eucharystii u tych, którzy do niej przystępują i przyjmują ją na rękę, a nie do ust, a
 ponadto nie zamierzają uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem.

Wyrazem braku wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa jako Boga-Człowieka w Eucharystii jest
 spotykane w niejednym kraju Europy (a może i poza Europą) przekonanie, że Komunia św. jest tylko
 „Świętym Chlebem”, względnie czymś, co jest przypomnieniem Chrystusie. Co w każdym razie nie ma
 nic wspólnego z rzeczywistą obecnością Odkupiciela pod postacią konsekrowanego Chleba i Wina.

UWAGA: Świętokradcze potraktowanie Hostii świętej. Dla ilustracji trudnych do pojęcia zniewag wyrządzanych Jezusowi
 obecnemu pod postacią zakonsekrowanej Hostii przytoczymy 3 fakty.
1) Donosi S. Lina Ackermann, OSB, z Peramiho w Tanzanii, jednym z krajów misyjnych Afryki. Misjonarka pisze:
 „Przewodniczący Legionu Maryi w Njombe wyrażał się już od lat, ... że trudno znaleźć kogoś, kto by wierzył w Bóstwo
 Chrystusa pod Najświętszymi Postaciami. W tamtych stronach wierni przyjmują Hostię tylko jako symbol – na stojąco i na
 rękę. Dopiero po uświadomieniu tego tamtejszemu Proboszczowi zarządził on ponownie przyjmowanie Komunii św. jedynie na
 klęcząco i do ust, za co wierni byli mu bardzo wdzięczni.
 – W innej parafii pewien mężczyzna po przyjęciu Hostii świętej na rękę wyszedł z kościoła. W odpowiedzi na pytanie
 katechisty powiedział szczerze: ‘Dostanę za to 1000.- franków’. W paru parafiach wprowadzono w związku z tym natychmiast
 przyjmowanie Komunii świętej jedynie do ust i na klęcząco.
 – Zob.: SKS = Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt, nr 18, z dnia 8 maja 2005, str.18.

2) Z dni inauguracji Pontyfikatu Benedykta XVI: Hostie na międzynarodowej aukcji internetowej „e-Bay”.
a) Amerykanin z USA, Nie-katolik, przyniósł 9.IV.2005 do Domu Aukcji Internetowej eBay Hostię świętą, którą podał mu w
 czasie Mszy św. Papieskiej kapłan dnia 18.X.1998 Pierwszą Hostię wtedy spożył, a za chwilę podszedł po następną, drugą
 Hostię. Tę właśnie przechowywał starannie, wraz z paroma innymi pamiątkami związanymi z Janem Pawłem II. Dnia 9.IV.2005 r.
 zdecydował się wnieść tę Hostię na aukcję z cenę wywoławczą najpierw 100.- dolarów. Po 2 dniach cena wynosiła do 2000.-
 dolarów. Wspomniany Amerykanin twierdził, że nie jest katolikiem i nie sądzi, by się miał dostać do piekła z racji sprzedaży tej
 kosztowności.
 – Pewien zakonnik zatrudniony od wielu lat w Watykanie, dowiedziawszy się o tej aukcji, stwierdził natychmiast, że skandaliczny
 sposób rozdawania Komunii św. na Mszach św. Papieskich stwarza od dawna wielkie zgorszenie. Dziesiątki kapłanów rozdaje
 Komunię św. w wielkim ścisku, a wierni podają te hostie często dalej z rąk do rąk, gdyż kapłanom trudno dotrzeć do wszystkich
 miejsc ...
 – Firma aukcyjna eBay broniła się, że sama z siebie Hostia nie wywołuje wyraźnie ani uczuć gwałtu, ani nienawiści, oraz że nie
 do Firmy należy pilnowanie czyich świętości.
 – Do eBay nadpływały masowo protesty, listy, emaile, wezwania z całego świata w sprawie świętokradczego potraktowania
 Hostii świętej. W międzyczasie udało się administratorowi diecezji Sioux-City, prałatowi Roger J. Augustine, nawiązać
 bezpośredni kontakt z właścicielem wykradzionej Hostii. Mieszkał on na terenie tej właśnie diecezji. Wyraził on podobno w końcu
 skruchę za swój czyn. Aukcja została wycofana, a sprawca zwrócił Hostię świętą.
 – Kierownictwo Firmy Aukcyjnej wyraziło jednak swe krańcowe zdziwienie z powodu Kościoła Katolickiego. Skoro mianowicie
 Hostia przedstawia dla Katolików naprawdę tak wielką wartość, powstaje zdumienie w obliczu niesłychanej łatwości, z jaką
 Kościół umożliwia złodziejom wykradanie Hostii. Jeśli Hostie mają rzeczywiście nie podlegać aukcjom, powinien Kościół
 Katolicki lepiej ich pilnować.

b) W niecały tydzień po tym wydarzeniu pojawiła się Druga Hostia święta z Papieskiej Mszy św. Jana Pawła II – w tej samej
 Firmie Aukcyjnej eBay. Okazało się, że tym razem Hostię z Mszy św. Papieskiej zabrała w 1996 obywatelka Wielkiej Brytanii.
 Chciała ona spieniężyć Hostię za cenę wywoławczą 100.- funtów. Pani ta zabezpieczała się z góry przed ewentualnymi
 oskarżeniami twierdząc, że pragnie sprzedać Hostię tylko osobie godnej zaufania, wykazującej się dobrymi intencjami.
 – Jednakże w ciągu paru godzin od ogłoszenia ‘przetargu’ na Hostię nadeszło do eBay 9000 protestów, emailów i listów. Firma
 musiała ustąpić i wycofała aukcję kolejnej Hostii. Szczególną rolę odegrał w tym wypadku arcybiskup Charles Chaput z
 Denver, stolicy Stanu Colorado w USA. Zwrócił się on wprost do prezesa eBay, Meg Whitman'a. Początkowo nie przemawiały
 żadne względy i argumenty religijne. W pewnej chwili zadziałał jednak niemal natychmiast argument ‘finansowy’: groźba
 całkowitego zbojkotowania Firmy eBay ze strony większości klientów. Firma jednak nadal wykazywała, że „... nie ponosi winy z
 racji tego, że Kościół Katolicki tak bardzo ułatwia ludziom o innych poglądach wykradanie Hostii ...”.
 – Firma eBay ostatecznie zmieniła taktykę i zadecydowała, że nigdy już nie przyjmie Hostii na aukcję. Hostia dostała się na
 ‘Czarną Listę obiektów zakazanych do aukcji’. 
 – Niemniej raz otwarta furtka może się niebawem ponownie otworzyć – pod być może inną nazwą. Nietrudno bowiem o inne,



 pomniejsze firmy aukcyjne internetowe, które dla dodania sobie ‘prestiżu-rozgłosu’ ogłoszą sprzedaż kolejnych wykradzionych
 Hostii. W konkluzji serii artykułów referujących te wydarzenia pisze autor: „Dopóki Odpowiedzialni w Kościele będą obstawali
 przy Komunii świętej na rękę – ze względów ideologicznych oraz trendów rozwojowych ostatnich czasów, sytuacja nie ulegnie
 rozładowaniu. Można przewidzieć, że kolejne świętokradztwa są już z góry zaprogramowane”.

 Dokumentacja. Omówione wydarzenia są streszczeniem 5 następujących po sobie artykułów na strony: ‘Wiadomości Katolickie’:
http://www.kreuz.net – Katholische Nachrichten (Wiadomości Katolickie). A oto szczegółowe linki do wspomnianych 5
 szczegółowych relacji – z podanym numerem odnośnego artykułu na poruszony temat:
 1. Z dnia: 13 kwietnia 2005, 09:27 – Hostie aus einer Papstmesse versteigert (Hostia z Mszy Papieskiej na aukcji)
 2. Z dnia 15 kwietnia 2005, 08:52 – eBay-Skandal: Behandelt uns wie Fettsüchtige (Skandal Firmy aukcyjnej eBay: traktuje nas
 jako spaśnych)
 3. Z dnia 18 kwietnia 2005, 17:39 – Die Hostie ist zurück - die Verwunderung bleibt (Hostia z powrotem – pozostaje jednak
 zdziwienie)
 4. Z dnia 25 kwietnia 2005, 10:52 – Wer ist schuld an den Hostienversteigerungen (Kto ponosi winę za aukcję Hostii)
 5. Z dnia 04 maja 2005, 09:05 – Hostie weg – Problem bleibt (Nie ma już Hostii, ale problem pozostaje).

Pojawia się jeszcze kolejny, nie mniej poważny problem: przyjmowanie Eucharystii w postawie
 stojącej, czy też – zgodnie z dotychczasową wielowiekową praktyką – w pozycji klęczącej. Nie chodzi tu
 o osoby starsze lub chore, którym trudno uklęknąć, lecz o wiernych fizycznie sprawnych. Inna rzecz, że
 chyba w większości kościołów doszło pochopnie do zlikwidowaniu balasek w prezbiterium, przy których
 wierni dotąd przystępowali do Komunii świętej, i gdzie można było oprzeć się w razie potrzeby, ułatwiając
 sobie uklęknięcie.
 – Ponadto zaś nierzadko w rachubę wchodzi okoliczność szczególna: ciasnoty pomieszczenia, kościoła
 czy kaplicy, gdzie klękanie poszczególnego wiernego do Komunii świętej przy najlepszej dobrej woli staje
 się praktycznie niemożliwe.

Z kolei zaś bywają środowiska z często zdarzającymi się małżeństwami wyznaniowo ‘mieszanymi’
 (np. ewangelicko-katolickimi), gdzie ze względów rzekomo ‘ekumenicznych’ katolicy nie chcą drażnić
 odmiennego przekonania wiary tego drugiego w małżeństwie, nie-katolika, który jest obecny na Mszy św.
 w kościele katolickim, wskutek czego strona katolicka ... nie klęka ani na podniesienie w czasie Mszy
 św., ani przy przyjmowaniu Eucharystii.
 – Taki wzgląd świadczy oczywiście o obłudnym podejściu do problematyki ekumenizmu. Nie należy
 wstydzić się swojej wiary, której okazywanie nie musi wcale oznaczać ostentacyjnego wywyższania się,
 a jest po prostu wyrazem głębokiej, przekonanej wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa pod
 postaciami Chleba i Wina. Postawa klęcząca nie powinna w tym wypadku w najmniejszej mierze ‘razić’
 tego drugiego w małżeństwie, wyznania nie-katolickiego.

Gdy Jezus Chrystus u progu swej działalności publicznej pozwolił się kusić Szatanowi, ten odezwał
 się do Jezusa – po parokrotnych wstępnych porażkach swej dyskusji z Synem Bożym:

„Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich
 przepych i rzekł do Niego: ‘Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon’.
 Na to odrzekł mu Jezus: ‘Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz
 oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz’ ...” (Mt 4,8-11).

Oby zwolennicy przyjmowania Eucharystii w postawie stojącej dostrzegli, jak bardzo im zależy na
 przyjęciu dokładnie tego, na czym zależy samemu diabłu! Diabeł za nic sobie ma cały przepych świata,
 wszystkie królestwa itd. Zależy mu natomiast na tym jednym: żeby ludzie jemu – Diabłu, się kłaniali i
 jemu hołdy składali i przed nim klękali. Byle nie uklęknęli przed Bogiem prawdziwym!

Na swój sposób zaznacza to z innej strony Apostoł Narodów, św. Paweł. Mówi on w znanym
 fragmencie swego Listu do Filipian, w Hymnie o ‘wyniszczeniu’ Syna Bożego – i Jego wywyższeniu przez
 Ojca:

„On [= Chrystus Jezus], istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
 aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,

http://www.kreuz.net/
http://www.kreuz.net/
http://www.kreuz.net/article.1007.html
http://www.kreuz.net/article.1016.html
http://www.kreuz.net/article.1035.html
http://www.kreuz.net/article.1080.html
http://www.kreuz.net/article.1128.html


Objaśnienie

 przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
 A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie,
 stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
 Dlatego też Bóg [= Ojciec] Go nad wszystko wywyższył, i darował Mu Imię,
 ponad wszelkie imię, aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano,
 istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest Panem [= gr. Kýrios = Jahwe !] – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,6-11).

Zdumiewające to: diabeł uklęknie w obliczu Boga. Tylko człowiekowi trudno przed Bogiem uklęknąć.
 Czy nie jest to zastanawiające?

Promotorzy przyjmowania Eucharystii na stojąco,
 a ponadto na dłoń – a nie do ust, wytaczają w
 dyskusji natychmiast cały arsenał kontr-argumentów,
 które mają zdyskwalifikować tradycyjną postawę
 przy przyjmowaniu Sakramentu Eucharystii. Nie
 wiadomo tylko, czy te ich argumenty dorównują
 głębokiej, pełnej czci wierze człowieka prostego,
 wierzącego, który by nie miał odwagi przyjmować
 Eucharystię na dłoń, ani na stojąco, lecz właśnie
 jedynie do ust – i w kornej, klęczącej postawie.

Jest mianowicie zastanawiające: co właściwie
 jest najgłębszym, może podświadomie skrywanym
 motywem, który promotorom przyjmowania
 Eucharystii na stojąco – i na dłoń a nie do ust – każe
 tak zaciekle forsować postawy gruntownie
 przeciwstawne wielowiekowej praktyce Kościoła,
 wypływającej z najgłębszego przeżycia wiary w
 obliczu Boga żywego, którego wolno nam przyjmować i adorować „w doświadczeniu milczenia i
 modlitwy”, jak to wyraża Jan Paweł II (por. NMI 20)?

Jak już wspomniano, tu i ówdzie po świecie dochodzi w tym zakresie do zasadniczych nadużyć
 również ze strony niektórych duszpasterzy, którzy odmawiają udzielenia Eucharystii osobom pragnącym
 przyjmować ją w postawie klęczącej.

Ponieważ niektórzy wierni przedłożyli w końcu napotykane przez niektórych duszpasterzy trudności
 pod arbitraż Stolicy Apostolskiej, nadeszła ze strony najwyższych Władz Kościoła kompetentnych w tym
 zakresie niezwykle mocno sformułowana odnośna odpowiedź. Wspomniany dokument Kongregacji do
 spraw Kultu broni przede wszystkim podstawowego prawa każdego wierzącego do odwoływania się w
 razie potrzeby do Stolicy Apostolskiej, oraz potwierdza i broni prawa przyjmowania Eucharystii właśnie
 na klęcząco. Praktyka ta jest głęboko zakorzeniona przede wszystkim w ‘zmyśle wiary’, jak i w
 odpowiadającej mu ‘analogii wiary’. Zezwolenia Stolicy Apostolskiej w sprawie przyjmowania Eucharystii
 do ust i w postawie stojącej, udzielane w odpowiedzi na nalegania z dużym naciskiem ze strony
 niektórych Episkopatów, są jedynie ustępstwem, a nie ideałem. W obliczu zbyt daleko idących nadużyć w
 tym zakresie Kościół zmuszony jest stopniowo wycofywać niektóre zezwolenia, które na dłuższą metę
 okazały się zbyt ryzykowne i przyniosły już gorzkie owoce.

Magisterium a postawa przy przyjmowaniu Eucharystii

Dopiero co wspomniano o odpowiedzi Stolicy Świętej, która broni podstawowego prawa każdego
 wierzącego odnośnie do przyjmowania Eucharystii w postawie klęczącej – i do ust. Chodzi o pismo
 Kongregacji do spraw Kultu i Dyscypliny Sakramentów, ogłoszone 1 lipca 2002 r. (Rzym, 1.VII.2002, Prot. nr
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 1322/02/L, opublikowany w: Notitiae, 2002, str. 582-585). Kongregacja ta, współpracująca bezpośrednio z Ojcem
 świętym, podkreśla m.in. prawo każdego wiernego do bezpośredniego odniesienia się do najwyższych
 władz Stolicy Apostolskiej. Ponadto przypomina szereg szczególnych przepisów Kodeksu Prawa
 Kanonicznego w nawiązaniu do przyjmowania Komunii świętej. (zob. CIC, can. 213; 843, § 1). Dochodzi z
 kolei nowe, ponownie przez Stolicę Świętą opracowane ‘Institutio Generalis’, czyli zrewidowane „Ogólne
 Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” (z 2002 r.), gdzie wyraźnie podkreślone jest to właśnie prawo
 wiernych (zob. tamże: 160, § 2; 161).

Ponieważ wyżej wspomniane dyskusje tu i ówdzie po świecie nadal się utrzymują, przytoczymy ze
 wspomnianego Dokumentu Kongregacji do spraw Kultu jeden wymowny fragment:

„Chociaż zaś Kongregacja zatwierdziła przepis prawny dotyczący przyjmowania Komunii świętej w
 postawie stojącej – zgodnie z dostosowaniami, dopuszczonymi przez Konferencje Episkopatów w
 Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (nr 160, § 2), dzieje się to przecież z zastrzeżeniem, że
 tym osobom, które pragną przyjąć Komunię świętą w postawie klęczącej, z tego właśnie powodu nie
 wolno jej udzielenia odmówić.
 Istotnie też, Jego Eminencja Kard. Józef Ratzinger podkreślił ostatnio, że praktyka przyjmowania
 Komunii świętej na klęcząco ma za sobą wielowiekową tradycję. Jest ona szczególnie wyrazistym
 znakiem adoracji, w pełni stosownym w świetle prawdziwej, realnej i substancjalnej obecności Pana
 Naszego Jezusa Chrystusa pod konsekrowanymi postaciami” (Rzym, 1.VII.2002, Prot. Nr 1322/02/L,
 opublikowany w: Notitiae, 2002, str. 582-585)

W międzyczasie zmieniła się na szczęście omawiana sytuacja. Mianowicie, dnia 25 marca 2004 r.
 ukazały się normy wykonawcze, ściśle związane z encykliką o Eucharystii: „Ecclesia de Eucharistia” i
 przez nią zapowiedziane (zob. EdE 52). Chodzi o poprzednio wspomnianą „Instrukcję Redemptionis
 Sacramentum” (zob. wyż.: Instrukcja „Redemptionis Sacramentum”). Ojciec święty zatwierdził ją i nakazał ją
 ogłosić, zaznaczając iż przysługuje jej moc obowiązująca od zaraz:

„Instrukcja ta, z polecenia Ojca świętego Jana Pawła II. przygotowana przez Kongregację ... ,
 zatwierdzona przez tegoż Ojca świętego, który polecił ją wszystkim ogłosić i nakazał jej
 natychmiastowe zastosowanie przez wszystkich, których to dotyczy” (RedS 186; data: 25.III.2004 r.).

A oto dopiero co wspomniane zarządzenia Instrukcji ‘Redemptionis Sacramentum’ odnośnie do
 Eucharystii. Podzielimy je na zarządzenia o charakterze ‘ogólnym’ (a), oraz szczegółowym, dotyczącym
 postawy przy przyjmowaniu Komunii świętej (b):

a) Ogólne uwagi związane z dyspozycją wiernych przystępujących do Eucharystii:

Nr 80. „... Akt pokutny, znajdujący się na początku Mszy św., zmierza do wewnętrznego przygotowania
 wszystkich, żeby byli zdolni do sprawowania tych świętych tajemnic. Aktowi temu ‘nie przysługuje
 jednak skuteczność sakramentu pokuty’ i nie może on być uważany za akt zastępczy zamiast
 sakramentu pokuty, jeśli chodzi o odpuszczanie grzechów ciężkich. Duszpasterze powinni zwracać
 przy pouczeniach katechetycznych pilną uwagę, żeby przekazywać wierzącym doktrynę
 chrześcijańską w tym względzie (RedS 80).

Nr 81. Zwyczaj Kościoła każe, że każdy powinien przeprowadzić dogłębne przebadanie siebie samego,
 żeby ktoś świadom grzechu ciężkiego nie sprawował Mszy świętej, ani nie przyjmował Ciała
 Pańskiego bez uprzedniej spowiedzi świętej, chyba że istnieje poważny powód, a brak sposobności do
 wyspowiadania się. W takim przypadku powinien pamiętać, iż musi wzbudzić akt żalu doskonałego, w
 którym zawiera się postanowienie wyspowiadania się jak najrychlej (RedS 81).

Nr 82. Ponadto zaś, ‘Kościół wydał już normy, mające na celu dopomożenie wiernym, żeby mieli częsty
 i owocny dostęp do stołu Eucharystycznego i żeby można było określić warunki, kiedy to należy
 wstrzymać się stanowczo od udzielenia Komunii świętej” (RedS 82).
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Nr 84. Poza tym, gdy Mszę świętą odprawia się dla wielkiej ilości ludzi, albo też, przykładowo, gdy
 Msza św. odprawiana jest w dużych miastach, trzeba czuwać, żeby do Komunii Świętej nie
 przystępowali z niewiedzy również nie-katolicy, albo nawet nie-chrześcijanie, nie zważając na
 wypowiedzi Magisterium Kościoła odnośnie do doktryny i dyscypliny w tym względzie. Jest
 obowiązkiem pasterzy, żeby w odpowiednim momencie przestrzegali obecnych o ścisłym
 przestrzeganiu prawdy i dyscypliny (RedS 84).

Nr 86. Należy wychowywać wiernych z dużym naciskiem do zwyczaju przystępowania do sakramentu
 pokuty poza Mszą świętą, szczególnie w ustalonych na to godzinach, tak żeby korzystanie ze
 spowiedzi świętej mogło się odbywać ze spokojem i prawdziwym pożytkiem penitentów, i żeby sama
 spowiedź nie stanowiła dla nich przeszkody w aktywnym uczestniczeniu we Mszy świętej. Tych, którzy
 przystępują do Komunii świętej codziennie względnie często, trzeba zachęcać, żeby do sakramentu
 pokuty przystępowali w słusznych odstępach czasu, zależnie od wewnętrznej potrzeby każdego z
 osobna (RedS 86).

Nr 87. Pierwszą Komunię dzieci powinna zawsze poprzedzać spowiedź sakramentalna i
 rozgrzeszenie. Ponadto, pierwszej Komunii powinien udzielić zawsze kapłan. Nigdy też nie należy jej
 udzielać poza Mszą świętą. ...
 ‘Dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu’, lub takie, które zdaniem proboszcza ‘nie są
 wystarczająco przygotowane’, nie powinny przystępować do przyjęcia Eucharystii.
 Jeśli się jednak zdarzy, że jakieś dziecko pomimo swego wieku zostanie wyjątkowo uznane za
 dojrzałe do przyjęcia sakramentu, należy takiemu nie odmawiać przyjęcia pierwszej Komunii świętej,
 byle by było dostatecznie pouczone” (RedS 87).

b) Przepisy wykonawcze odnośnie do postawy przy przyjmowaniu Eucharystii:

Nr 88. „Wierni powinni przyjmować Komunię Eucharystyczną z zasady w czasie samej Mszy świętej, w
 momencie czasowym przepisanym przez ryt jej celebracji, to znaczy tuż po Komunii świętej kapłana
 celebrującego. Rozdzielanie Komunii świętej należy do kapłana celebrującego. Mogą mu dopomóc
 inni kapłani względnie diakoni. Nie należy kontynuować Mszy świętej, dopóki rozdawanie Komunii
 świętej nie będzie ukończone.
 Jedynie w przypadku naglącej konieczności mogą wspomagać kapłana celebrującego zgodnie z
 normami prawa również szafarze nadzwyczajni (RedS 88).

Nr 90. Wierni przyjmują Komunię świętą na klęcząco lub stojąco, zgodnie z postanowieniem
 Konferencji Episkopatu i po uzyskaniu zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Jeśli przystępują do niej
 stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wyrazili należny akt czci, który
 winien być określony tymi samymi postanowieniami (RedS 90).

Nr 91. Przy rozdzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że święci szafarze nie mogą odmówić
 sakramentów tym, którzy proszą o nie w ustalonym czasie, są do nich należycie przygotowani i prawo
 nie zabrania im ich przyjmowania. Toteż każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie wzbrania,
 powinien być dopuszczony do Komunii świętej.
 Stąd też nie jest dozwolone odmówić któremukolwiek z wiernych Komunii świętej np. z samego tylko
 tego powodu, że pragnie on przyjąć Eucharystię na klęcząco względnie stojąco (RedS 91)

Nr 92. Chociaż każdy wierny powinien mieć zawsze prawo przyjmowania Komunii świętej wedle
 własnego wyboru do ust, to przecież jeśliby komunikujący chciał przyjąć Sakrament na rękę – w
 regionach gdzie Konferencja Episkopatu na to zezwoliła i po zatwierdzeniu tego ustalenia przez
 Stolicę Apostolską, należy mu Hostię świętą udzielić.
 W takim przypadku należy jednak pilnie zważać, żeby osoba komunikująca spożyła Hostię
 natychmiast wobec szafarza, żeby nikt nie oddalił się z postaciami eucharystycznymi w ręku. Jeśli
 istnieje niebezpieczeństwo profanacji, Komunii świętej nie należy udzielać wiernym na dłoń (RedS 92).



Nr 94. Wiernym nie wolno brać Hostii Świętej ani Świętego Kielicha sobie samym, ani tym bardziej
 przekazywać go sobie z rąk do rąk.
 W związku z tym należy ponadto usunąć nadużycie polegające na tym, że nowożeńcy w czasie Mszy
 świętej ślubnej podają sobie nawzajem Komunię świętą (RedS 94).

Nr 95. Wierny świecki, który już przyjął Najświętszą Eucharystię, może ją przyjąć jeszcze raz tego
 samego dnia jedynie w czasie celebracji Eucharystycznej w której uczestniczy, z zachowaniem kan.
 921 § 2 (RedS 95).

Nr 96. Wyeliminować należy zwyczaj, że wbrew przepisom Ksiąg Liturgicznych podczas sprawowania
 Mszy świętej względnie przed nią, rozdawane są na sposób Komunii czy to hostie nie konsekrowane,
 czy też inne artykuły jadalne lub niejadalne. Taki bowiem zwyczaj w żaden sposób nie zgadza się z
 tradycją Obrzędu Rzymskiego i niesie z sobą niebezpieczeństwo wprowadzenia wiernych w
 zamieszanie co do nauczania Kościoła o Eucharystii.
 Jeśli w pewnych miejscowościach istnieje na podstawie zezwolenia szczególny zwyczaj
 błogosławienia chleba i rozdzielania go po Mszy świętej, zwyczaj ten powinien być bardzo troskliwie
 wyjaśniony przez należytą katechezę. Nie wolno jednak wprowadzać innych tego rodzaju zwyczajów,
 przede wszystkim zaś nie wolno nigdy używać do tego celu hostii nie konsekrowanych” (RedS 96).

Przytoczone ustalenia nie wymagają szczególnego komentarza. Wystarczy przeczytać je uważnie.

 a) W nawiązaniu do postawy przy przyjmowaniu Komunii świętej wypada tylko podkreślić jeszcze raz:
 postawa klęcząca wymieniona jest stale na pierwszym miejscu. Taka właśnie powinna być zwyczajna
 postawa należna ze strony wiernych w obliczu Najświętszego Sakramentu. Tam, gdzie udzielone zostało
 zezwolenie Stolicy Świętej na przyjmowanie Komunii świętej w postawie stojącej, wymagane jest obecnie
 każdorazowo ponowne rozpatrzenie poprzedniego zezwolenia.

 b) To samo dotyczy przyjmowania Komunii świętej do ust, czy też na rękę. Na pierwszym miejscu
 wymieniane jest ciągle przyjmowanie Eucharystii bezpośrednio do ust. Jeśliby wierny życzył sobie
 otrzymywania Komunii świętej na dłoń, jest to uwarunkowane m.in. wymogiem, żeby osoba
 komunikująca spożyła zakonsekrowaną Hostię bezpośrednio, na oczach szafarza (RedS 92).

Dla dopełnienia tego zagadnienia przytoczymy jeszcze słowa wyżej wspomnianego, w 2002 r.
 opublikowanego, zrewidowanego ‘Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego’ (Missale Romanum,
 Institutio Generalis, 22.III.2002). Zauważymy od razu, że słowa te zostały wkomponowane w dopiero co
 przytoczone ustalenia Instrukcji ‘Redemptionis Sacramentum’ z r. 2004:

Nr 160. „... Nie wolno samym wiernym brać konsekrowanego Chleba ani kielicha Krwi Pańskiej, ani tym
 bardziej przekazywać między sobą z rak do rąk.
 Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem
 Konferencji Episkopatu.
 Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali
 należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem.

Nr 161. Jeżeli udziela się Komunii świętej tylko pod postacią Chleba, kapłan każdemu z przyjmujących
 ukazuje nieco uniesioną Hostię mówiąc: ‘Ciało Chrystusa’. Przystępujący do Komunii świętej
 odpowiada: ‘Amen’ i przyjmuje Najświętszy Sakrament do ust lub, jeśli jest to dozwolone, na dłoń,
 według swego uznania. Przystępujący do Komunii spożywa całą świętą Hostię tuż po jej przyjęciu ...”
 (Missale Romanum, Institutio Generalis, 160-161).



2. Przygotowanie do Komunii świętej

Tęsknota Jezusa za zaproszonymi

Po uświadomieniu sobie ogólnych wymogów, wymaganych do przyjęcia Najśw. Sakramentu, można
 obecnie podsunąć z większym poczuciem odpowiedzialności parę sugestii w związku z przygotowaniem
 do Komunii świętej.

Zakładamy oczywiście, że serce jest w tej chwili czyste, tzn. nie jest obciążone grzechem ciężkim.
 Grzechy powszednie co prawda nie mogą nie sprawiać Bogu bólu i być dla Niego jednym ciągiem
 zniewagi. Niemniej sam Bóg w swym miłosierdziu ustalił, że grzechy lekkie, określane też jako
 ‘powszednie’, nie stanowią przeszkody w przyjmowaniu Jego Ciała i Krwi.

Sam Jezus po ludzku – i po Bożemu niewątpliwie żarliwie pragnie łączyć się z nami w tajemnicy
 Eucharystii. Daje to sam do zrozumienia chociażby w swej przypowieści o uczcie weselnej, jaką ‘pewien
 człowiek’ wyprawił i ‘zaprosił wielu’. Jednakże zaproszeni wymawiali się z coraz innych powodów.
 Wówczas rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze, by „wyszedł co prędzej na ulice i zaułki miasta
 i wprowadził tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych” (Łk 14,21). Okazało się, że były jeszcze
 miejsca wolne. Wtedy Gospodarz polecił słudze: „Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia,
 aby mój dom był zapełniony ...” (Łk 14,23).
 – Czy w tych słowach Jezus nie mówi o sobie? I czy nie są wymowne dalsze jeszcze słowa, jakimi
 kończy tę przypowieść: „Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie
 skosztuje mojej uczty” (Łk 14,24)?

Zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie Komunii św. to nie tylko uczta. I nie tylko zjednoczenie z
 Chrystusem. To w pierwszym rzędzie uobecnienie Jego ofiary odkupieńczej: Ciało wydane, Krew wylana
 ...! A przecież jednocześnie prawdziwa uczta – uczta ofiarnicza, w której człowiek otrzymuje jako Pokarm
 i Napój Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Z jakąż tęsknotą, owocem żaru swej miłości „do końca” i poza koniec – musi Jezus czekać na
 naszych ołtarzach, bym i ja ... zaproszony, podszedł do Stołu Pańskiego!

Można się wczuć w sytuację np. matki czy ojca, którzy tęsknie wypatrują, czy dziecko przyjedzie na
 niedzielę. Przygotowują ze swego ubóstwa to, co mają najlepszego, by z sercem ugościć zaproszone
 swe dziecko. Gdyby ono przygotowanym obiadem wzgardziło i powiedziało matce, ojcu: ‘Pójdę do
 restauracji, tam mi dadzą lepsze jedzenie ...’, odmowa ta stałaby się pchnięciem sztyletu w najczulsze
 struny matczynego i ojcowskiego serca.
 – O ileż bardziej musi ranić Serce Jezusa, gdy na co dzień zaproszeni ... Jego uczniowie do hojnie
 zastawionego Stołu Pańskiego nie przystępują i Bogiem na nich czekającym ... gardzą!

Modlitwa-Zaproszenie

Z uświadomienia sobie tego faktu wynika niedwuznacznie, że z naszej strony wypada wyrażać
 Jezusowi Eucharystycznemu jak najczęściej wyraźne zaproszenie Go do ‘domku swego serca’. On



 bowiem – Odkupiciel każdego z nas bez wyjątku, jest z tęsknoty za zjednoczeniem z nami poprzez
 ‘wejście-do-naszego-serca’ niejako aż ‘chory’. Gdyby został zaproszony, ponad wątpliwość obdarzyłby
 zapraszającego sobą całym – wraz z wszechmocną hojnością darów swego odkupienia.

Z tego względu najlepszym i najłatwiejszym przygotowaniem do Komunii świętej, a jednocześnie
 wyrazem może jedynie lichej naszej miłości do Jezusa Chrystusa, który staje codziennie od nowa u drzwi
 naszego serca i puka do niego z największą subtelnością (por. Ap 3,20), jest po prostu często ponawiane
 wyraźne zaproszenie Go do siebie.

Zaproszenie takie może oczywiście przybierać coraz to inną formę. Gdyby się komuś spodobało,
 może ono wyglądać chociażby następująco. W formie wierszowanej, a zarazem wyrażającej trzy
 podstawowe akty ‘teologalne’, mianowicie wiary-nadziei-miłości, a ponadto skruchy serca:

Przyjdź do mnie Jezu ... !

Przyjdź do mnie Jezu, bo mocno wierzę!
 Przyjdź do mnie Jezu, bo szczerze ufam!
 Przyjdź do mnie Jezu, bo Cię miłuję,
 i za me grzechy – bardzo żałuję!

Przygotowanie z pomocą modlitewnika

Zapewne każdy skorzysta w przygotowaniu się do przyjęcia Eucharystii z jakiegoś modlitewnika. W
 każdej książeczce do nabożeństwa znaleźć można z łatwością gotowe modlitwy-rozważania do
 odmówienia tak przed, jak i po Komunii św. Oto drobny wybór:

Rozmowa z Jezusem
‘Droga do Nieba’, Opole 1981, 241

O Jezu mój, najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej, cóż więcej
 mogłeś uczynić, aby mnie nakłonić do Twej miłości? Nie dość Ci było na
 tym, żeś za mnie umarł, o Miłości moja! Raczyłeś jeszcze ustanowić
 Przenajświętszy Sakrament i stać się moim pokarmem. Ty sam, Panie
 mój, wzywasz mnie, abym Cię przyjął. O miłości niezmierna! Bóg mój cały
 mi się oddaje! O Boże mój, Piękności nieskończona, nieskończonej
 miłości godna! Miłuję Cię więcej, niż siebie samego. Miłuję Cię nad życie
 własne. Miłuję Cię nade wszystko!

Precz więc z serca mojego wszelkie uczucie ziemskie! Tobie, mój



 Jezu, całą miłość poświęcam. Ty dziś cały mi się oddajesz. Ja cały
 oddaję się Tobie. Dozwól miłościwie, abym Cię miłował, gdyż prócz
 Ciebie nic innego nie pragnę. Tak jest, o Zbawco mój, miłuję Cię, i tę
 nędzną miłość moją łączę z miłością, jaką mają ku Tobie wszyscy
 Aniołowie, wszyscy Święci i Maryja, Twoja Najświętsza Matka. Amen.

Przed Komunią świętą – wraz z kapłanem

Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie
 na mnie (na nas) wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech
 mnie (nas) chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.

Akt wiary-nadziei-miłości
przed Komunią świętą

‘Błogosławieni ...’, Biblos, 241

Jezu, Prawdo odwieczna, wierzę, że prawdziwie jesteś obecny w
 Najświętszym Sakramencie. Tu przebywasz z Ciałem, Krwią, Duszą i
 Bóstwem. Słyszę Twoje zaproszenie: „Ja jestem Chlebem żywym, który
 zstąpił z nieba”. „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje”. Panie i Mistrzu,
 wierzę, ale wzmocnij moją słabą wiarę.

Jezu, jedyna drogo zbawienia! Kierujesz do mnie zaproszenie: „Uczcie
 się ode Mnie”. Ale ja tak mało upodabniam się do Ciebie!

Tutaj zrób krótki rachunek sumienia; następnie módl się dalej:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale jedno Twoje
 słowo wystarczy, aby mnie uzdrowić.

W Tobie, Jezu, Ojciec znajdzie upodobanie. Ty jesteś dla mnie
 wzorem. Przyciągnij mnie do siebie i daj mi łaskę naśladowania Cię
 zwłaszcza w tym, czego najbardziej potrzebuję.

Jezu, Mistrzu, Ty mówisz do mnie: „Ja jestem życiem”, „Kto spożywa
 moje Ciało, ma życie wieczne”. W Sakramencie Chrztu i Bierzmowania
 udzieliłeś mi tego życia, a teraz je umacniasz, stając się moim pokarmem.
 Weź moje serce; oderwij je od dóbr, przyjemności, pociech i marności
 ziemskich. Nieskończone Dobro i wieczna Szczęśliwości, kocham Cię z
 całego serca i ponad wszystko. Amen.

Pragnienie Komunii świętej
‘Błogosławieni ...’, Biblos, 242

O najukochańszy Jezu, przyjdź teraz do mnie! Dusza moja tak bardzo
 tęskni za Tobą, bo bez Ciebie żyć nie może. Przyjdź, o najukochańszy
 Jezu, do mego biednego serca, które powinno zupełnie do Ciebie należeć.
 U Ciebie tylko, o mój najdroższy Jezu, mogę znaleźć pociechę, spokój i
 prawdziwe szczęście. Przyozdób serce moje Twoimi cnotami, aby się
 Tobie podobało. Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko! Najsłodsze
 Serce mojego Jezusa, spraw, abym Cię coraz więcej kochał! O Jezu,



 przyjdź do mnie!

3. Komunia święta z pomocą św. Faustyny

Wraz ze św. S. Faustyną

Z dużym pożytkiem można skorzystać z licznych fragmentów „Dzienniczka” św. S. Faustyny
 Kowalskiej, w którym przedstawia ona z całą prostotą, jak sama przygotowywała się do Komunii św. – i
 jak po jej przyjęciu Jezusowi dziękowała. Oto parę fragmentów – dla dodania drogim czytelnikom otuchy.

W wątpliwości, czy przyjąć Komunię świętą

„W pewnej chwili bardzo pragnęłam przystąpić do Komunii św., ale miałam pewną wątpliwość i nie
 przystąpiłam. Cierpiałam z tego powodu strasznie. Zdawało mi się, że mi serce pęknie z bólu. Kiedy
 zajęłam się pracą, pełna gorzkości w sercu, nagle stanął Jezus przy mnie i rzekł mi:
 Córko Moja, nie opuszczaj Komunii św., chyba wtenczas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko, poza
 tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze Mną w Mojej tajemnicy miłości.
 Drobne twoje usterki znikną w Mojej miłości, jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że
 zasmucasz Mnie bardzo, kiedy Mnie opuszczasz w Komunii św.” (DzF 156).

W przygotowaniu do Eucharystii – grzechy języka

„Upokorzenie to pokarm codzienny. Rozumiem, że oblubienica przybiera wszystko, co się tyczy jej
 Oblubieńca, a więc szata zelżywości Jego musi okryć i mnie. W chwilach, kiedy bardzo cierpię, staram
 się milczeć, ponieważ nie dowierzam językowi, który w takich chwilach jest skłonny do mówienia o
 sobie, a przecież on ma mi służyć do chwalenia Boga za tyle dobrodziejstw i darów mi użyczonych.
 Kiedy przyjmuję Jezusa w Komunii św. proszę Go gorąco, aby raczył uleczyć język mój, bym nim nie
 obrażała ani Boga, ani bliźnich. Pragnę, aby język mój nieustannie wysławiał Boga. Wielkie są błędy
 języka. Dusza nie dojdzie do świętości, jeżeli nie będzie uważać na język swój” (DzF 92).

Któregoś razu, gdy sama była bardzo chora, a w dodatku stanął jej zegarek, czekała długo przed
 kaplicą w przygotowaniu i oczekiwaniu na Komunię św. Oto jej słowa:

„... Poszłam do kaplicy, ale jeszcze pozamykane i wszędzie cisza; pogrążyłam się w modlitwie,
 szczególnie za chorych. Teraz widzę, jak bardzo chorzy potrzebują modlitwy. Nareszcie kapliczka
 została otwarta; modlitwa przychodziła mi z trudem, bo czułam się bardzo wyczerpana, a po Komunii
 św. zaraz wróciłam do swej samotni. Wtem ujrzałam Pana, który mi powiedział:
 ‘Wiedz, córko Moja, że miły mi jest żar serca twojego, a jak ty gorąco pragniesz połączyć się ze Mną w
 Komunii św., tak i Ja pragnę ci się oddać cały, a w nagrodę twej gorliwości, odpocznij przy Sercu



 Moim’. W tej chwili zatonął duch mój w Jego Istocie, jako kropla w bezdennym oceanie, tonę w Nim,
 jako w jedynym skarbie swoim; w tym poznałam, że Pan dopuszcza pewne utrudnienia, dla większej
 chwały Swojej’ ...” (DzF 826).

Komunia św. a umocnienie duchowe

„Widzę się tak słaba, że gdyby nie Komunia św. upadałabym ustawicznie, jedno mnie tylko trzyma, to
 jest Komunia św., z niej czerpię siłę, w niej moja moc. Lękam się życia, w którym dniu nie mam
 Komunii św. Sama siebie się lękam. Jezus utajony w Hostii jest mi wszystkim. Z Tabernakulum czerpię
 siłę, moc, odwagę, światło; tu w chwilach udręki szukam ukojenia. Nie umiałabym oddać chwały Bogu,
 gdybym nie miała w sercu Eucharystii” (DzF 1037).

Z Maryją przed Komunią świętą

„ [Maj. 1.V.1937]. Dziś odczułam bliskość swej Matki – Matki Niebieskiej. Chociaż przed każdą Komunią
 św. gorąco proszę Matkę Bożą, aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy na przyjście Syna Swego i
 czuję wyraźnie Jej opiekę nad sobą. Bardzo Ją o to proszę, aby raczyła rozpalić we mnie ogień miłości
 Bożej, jaką płonęło Jej czyste Serce w chwili Wcielenia Słowa Bożego” (DzF 1114).

4. Z Jezusem po Komunii świętej

Stoję u drzwi i kołaczę ...

Chwile po przyjęciu Komunii św. są darem z nieba trudnym do porównania z czymkolwiek innym.
 Sam Stworzyciel – ale tym bardziej Odkupiciel jest w tej chwili Gościem w sercu człowieka. Jakże
 dosłownie sprawdza się w tych błogosławionych chwilach to, co Jezus powiedział w Apokalipsie przez
 św. Jana, swego Umiłowanego Ucznia:

„... Bądź więc gorliwy i nawróć się.
 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy,
 wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną ...” (Ap 3,20).

Jakąż można sobie wyobrazić intymność jeszcze dalej posuniętą? Zdumiewa jednak przedziwna
 subtelność Pana. On do ludzkiego serca na siłę nigdy nie wejdzie! Puka – cierpliwie, i nasłuchuje: czy to
 ludzkie serce Jego głos ... dosłyszy? A jeśli dosłyszy: Czy Mu drzwi serca otworzy?

W następnej części (zob. niż.: Jako ukrzyżowany Jezus ‘stoi u drzwi i puka’ – oraz cały dalszy ciąg tego rozdziału)
 przekonamy się z być może jeszcze większym zdumieniem, że tym stojącym u drzwi serca ludzkiego i
 pukającym jest Jezus ... ukrzyżowany: godny ... litości, i miłosierdzia z naszej strony. Stoi On u wrót
 ludzkiego serca nie po to, by mu zadać gwałt, lecz właśnie w imię tego, że jest Bogiem ukrzyżowanym, a
 w tym ukrzyżowaniu ... kochającym i wstawiającym się u Ojca za każdym z nas z osobna. W takim
 właśnie charakterze: ukrzyżowanego – chciałby wyzwolić odruch naszej miłości odwzajemnionej. Taka
 miłość byłaby tym przez Niego bardzo oczekiwanym aktem miłosierdzia względem Niego, który dał się
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 ukrzyżować i zabić, żebyśmy przez Jego śmierć – mieli życie: wieczne.

Pierwsze chwile po Komunii świętej

Trzeba zrobić wszystko, by nie zmarnować zwłaszcza pierwszych chwil po przyjęciu Pana Jezusa.

Jak wspomniano, gorącym życzeniem Kościoła, wyrastającym ponad wątpliwość z konstytutywnej
 tradycji apostolskiej, jest przyjmowanie Eucharystii w postawie klęczącej – i do ust, a nie na rękę. Nie
 usiłujemy podjąć zaciętych dyskusji tych, którzy są przeciwnego zdania, ani wnikać w ukryte intencje,
 które nimi w tej sprawie kierują.

Za podtrzymaniem dotychczasowej wielowiekowej tradycji przemawia ponad wątpliwość najgłębszy
 ‘zmysł wiary’ oraz elementarna cześć adoracji, czyli uwielbienia w obliczu Boga, który co prawda stał się
 prawdziwym człowiekiem, ale którego Osoba jest Osobą Bożą – i tylko Bożą.

Poza tym: ten Jezus Eucharystyczny – to Jezus ukrzyżowany, choć i zmartwychwstały. W Eucharystii
 spożywamy Jego Ciało wydane na odpuszczenie grzechów. Pijemy Jego Krew, wylewaną wciąż –
 aktualnie, na obmycie brudów grzechowych. Jednocześnie zaś ofiara Jezusa staje się ceną, dzięki której
 otrzymujemy ponownie życie w uczestnictwie z Trójjedynym. Cena ta, to przerażające tortury fizyczne i
 tym bardziej duchowe, którym Syn Boży był poddany. Znosił On je przez cały czas modlitewnie: jako
 swój dialog z Ojcem – w szczytowym wyrazie swej miłości do znieważanego w grzechach Ojca, ale i
 miłości do ludzi, którym groziłoby definitywne potępienie, gdyby nie ta Bożo-Ludzka ofiara Syna Bożego
 – i zarazem Syna Człowieczego.

W obliczu tak dokonującej się rzeczywistości naszego odkupienia, na ustach i w sercu uczestników
 ofiary Mszy św. i Eucharystii powinny pojawiać się jedynie słowa, jakie wypowiedział poganin – wojskowy
 w Kafarnaum, który prosił Jezusa, by zechciał uzdrowić jego sparaliżowanego, bardzo cierpiącego sługę
 (Mt 8,6). Gdy Jezus wyraził gotowość udania się do jego domu, ten mu odpowiedział:

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój,
 ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie ...” (Mt 8,8).

Czy ktoś, kto w minimalnym stopniu zdolny jest uświadomić sobie, co to znaczy, że Odkupiciel-z-
krzyża przychodzi do mnie, On Bóg Stworzyciel i Odkupiciel – będzie miał wątpliwość, jaką zająć wobec
 Niego postawę?

Jak Piotr nad Jeziorem Tyberiadzkim

W tych pierwszych, prawdziwie
 błogosławionych chwilach po Komunii
 świętej, należałoby najlepiej zamknąć
 oczy, może wtulić twarz w dłonie, by nic
 nie widzieć i właściwie też nic innego nie
 słyszeć, jak tylko wypowiedzieć
 Odkupicielowi to, na co On z kolei ... tak
 bardzo czeka. Nie ulega wątpliwości, że
 ten Bóg, ten Jezus – choć o wszystkim
 wie, ale mający też ludzkie Serce, tak
 bardzo wrażliwe na gesty miłości i
 wzajemności, chciałby usłyszeć to, co już
 wielokrotnie słyszał, a przecież ludzkie
 serce jest tak skonstruowane, że czeka



Objaśnienie

 na wciąż ponawiane potwierdzenie tego
 samego, chociażby po tysiące razy
 powtarzanego: „Kocham Cię, Jezu mój”.

Czy można mieć wątpliwość, że o to chyba chodzi Jezusowi naprawdę najbardziej? Czy nie o to
 właśnie zapytał Jezus Piotra nad Jeziorem Tyberiadzkim – już po swej Męce i swoim Zmartwychwstaniu
 (J 21,15nn)? Jezus nie zamierza wycofać się z obietnicy niegdyś mu danej, że na nim jako opoce zbuduje
 Kościół Swój (zob. Mt 16,18), tzn. Kościół nie Piotra, ale Swój – i tylko Swój.
 – Mimo trzykrotnego zaparcia się Piotra, Jezus chce ten wybór potwierdzić. Któż z nas jest w innej
 sytuacji? Kto z nas jest ... bez grzechu? Kto z nas nigdy Jezusa nie zdradził – przez grzech skierowany
 przeciw któremuś zprzykazań Bożych?

Na tym tle uświadamiamy sobie swoją własną sytuację w obliczu Odkupiciela. Czy Jezus
 przychodzący w Komunii świętej zaczyna od ... wytykania nam grzechów? Czy nie stawia raczej
 każdemu z przyjmujących Go w skrusze serca, ale i w zachwycie rozradowania, jak niegdyś
 rozradowany był z wizyty Jezusa Zacheusz celnik, który w opinii publicznej uchodził za grzesznika
 najgorszego gatunku (zob. Łk 19,6) – pytanie dotyczące tego, co się w sercu rozgrywa teraz:

„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?
 Odpowiedział Mu: ‘Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham’ ...” (J 21,15nn).

Jezus postawił to samo pytanie – z przerwami – aż trzykrotnie. Nie ulega wątpliwości, że było to
 niezwykle subtelną aluzją do trzykrotnego zaparcia się Jezusa przez tegoż właśnie Piotra. Fakt ten był
 wyrazem jego bardzo głębokiego upadku: zaparł się tego Mistrza, za którego dopiero co gotów był –
 według własnych słów – oddać życie swoje (zob. Mt 14,31). Jakże głęboko, a zarazem rozbrajająco prosto
 podkreśla ten właśnie moment Jan Paweł II w swym Liście Apostolskim o Różańcu (2002 r.), mianowicie
 szczegół uporczywego dopytywania się, czy Piotr Go naprawdę kocha:

„W Chrystusie Bóg przyjął naprawdę Serce z ciała. Ma On nie tylko Boże Serce, bogate w miłosierdzie
 i przebaczenie, ale również Serce ludzkie, zdolne do wszystkich poruszeń uczucia. Gdybyśmy
 potrzebowali do tego świadectwa Ewangelii, nie trudno byłoby znaleźć je we wzruszającym dialogu
 Chrystusa z Piotrem po zmartwychwstaniu: ‘Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?’ Aż trzy razy
 postawione jest to pytanie, aż trzy razy zostaje udzielona odpowiedź: ‘Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
 kocham’ [J 21,15nn].
 ... Niczyjej uwadze nie może umknąć piękno tego trzykrotnego powtórzenia, w którym powracające
 wciąż uporczywe pytanie i korespondująca z nim odpowiedź wyrażone są w terminach dobrze
 znanych z powszechnego doświadczenia ludzkiej miłości ...” (RVM 26).
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Oby to właśnie stało się zasadniczą treścią zwłaszcza pierwszych chwil po przyjęciu Pana Jezusa w
 Komunii świętej. Oby rodzice umieli tę właśnie treść przedstawić swoim dzieciom, m.in. tym
 przygotowującym się do pierwszej Komunii świętej, oraz gdy będą towarzyszyli im w następnych
 przyjmowanych Komuniach świętych. Żeby dziecko to właśnie z wielkim przejęciem i pokryciem w
 prawdzie potwierdzało na swój dziecięcy sposób Jezusowi w chwilach następujących zaraz po Komunii
 św.

Jeśli o tym winny Jezusowi mówić po przyjęciu Eucharystii dzieci, o ileż bardziej dotyczy to osób
 dorosłych!
 – Jeśli zaś ktoś poczuwa się do swej wielkiej niegodności i chronicznej grzeszności, czy nie należałoby
 wtedy przedstawiać Jezusowi swój właściwy status duszy – chociażby np. w taki oto sposób:

5. Rozmowa MIŁOŚCI i ZAWIERZENIA

Z Jezusem, Maryją, Aniołem
po przyjęciu Eucharystii

Witam Cię, Jezu, w Domu mojego serca! Jak bardzo się cieszę, że
 raczyłeś zawitać i do mnie, grzesznego. I nie brzydzisz się, ani się nie
 gorszysz brudem, którego w sercu moim jest ... pełno!

Wiem Jezu, że czekasz tak bardzo na moje słowo: Czy Cię
 kocham?

Jak Ci mam odpowiedzieć na to Twoje, wciąż ponawiane pytanie? Ty
 mnie znasz, Jezu, na wskroś ...!

W poczuciu mojej niegodności chciałbym Ci powiedzieć trochę jak
 Piotr:

Jezu, Ty wszystko wiesz! Ty wiesz, że chciałbym
 Cię kochać.

A przecież Cię wciąż ... zdradzam, wciąż się Ciebie
 zapieram. Gorzej niż Piotr.

Ulituj się Jezusie, Boże wielkiego miłosierdzia, nad
 moją niegodnością! Nie chcę stać po stronie Szatana! Uratuj mnie z
 zasadzek, jakie on wciąż na mnie zastawia. A ja – jakże często daję się
 mu tak łatwo uwieść!

Odwołuję się, Jezu, już tylko do Twojej litości. Wyrwij mnie,
 Jezusie Odkupicielu, z szpon tego, który jest Zły. On mnie wciąż
 pokonuje! Mnie tak nieprawdopodobnie słabego i niestałego w miłości
 ku Tobie!

Jezusie, pomimo wszelkich niewierności i zdrad z mojej strony, nie



 chcę Cię więcej zdradzać! Nie dozwól, bym miał Cię kiedykolwiek
 wyprosić z domku mojego Serca!

Jezu, ufam ... Tobie!
Zawierzam Ci siebie: w życiu, w umieraniu, i po śmierci!

Maryjo – przyjmij mnie: ze Swym Synem, i świętym Józefem!

 A teraz proszę Ciebie, Maryjo, Ty moja Matko-spod-
krzyża, dana mi wtedy przez Twojego Boskiego Syna:
 ugość żarem swej MIŁOŚCI swego Boskiego Syna,
 który w tej chwili przyszedł do mojego serca. Proszę Cię z
 wielką ufnością, Matko moja Maryjo: umilaj Mu chwile,

 gdy On we mnie przebywa. Żeby dla Niego nie było zniewagą, gdy we
 mnie stwierdzi tyle brudu grzechowego, tyle niestałości i ... właściwie
 braku samej w ogóle miłości!

Zapraszam Cię również Ty, mój Ukochany Aniele Stróżu! Ukochaj
 Stworzyciela i Odkupiciela, wraz ze mną: jest On w tej chwili we mnie!
 Nie zostawiaj mnie w tych momentach samego, ani tym bardziej nie
 zostawiaj samego – Jezusa: Twojego i Mojego – naszego Stworzyciela i
 mojego ... Odkupiciela. Szepnij Ukrzyżowanemu – Zmartwychwstałemu
 Oblubieńcowi mej duszy, że chciałbym bardzo Go kochać: kochać na
 zawsze. Poproś Go ładnie, żeby tę ledwo, nikłym płomieniem palącą się
 moją miłość – bezmiarem swojej Miłości rozpalił i nigdy już nie pozwolił
 mi oddalić się od Siebie.

Jezusie, kocham Cię !
Maryjo, kocham Cię!
Mój Ukochany Aniele: i Ciebie kocham: uproś mi dar posłuszeństwa i

 wierności wszystkiemu, co mi zasugerujesz.

Jezusie, Synu Boży, Synu Maryi: kocham Cię! Uratuj – mnie, ale
 uratuj też wszystkich bez wyjątku, za Których przelałeś swą Bożo-
Ludzką Krew.

A teraz pozwól mi, Ukochany Odkupicielu, Oblubieńcze-z-krzyża, że
 wycałuję Twoje Przenajświętsze Rany:
 te na Twoich przebitych nogach: lewej – i tej prawej ...
 tę na Twojej Ręce lewej ...
 tę na Twej Ręce prawej ...
 te na Twych barkach, które Cię tak bardzo bolały: dźwigały one ciężki
 Krzyż ...

Pozwól, że skruszonym sercem i ... moją odrobinką miłości do
 Ciebie, wycałuję:
 Rany Twojej Przenajświętszej Głowy. Sprawiały one ból nie do
 wytrzymania z powodu korony z cierni, którą żołnierze wbijali kijami ...
 Całuję Twoje Ukochane ... Oczy. To jedno oko było chyba przebite na
 wylot cierniem. Na to zdają się wskazywać badania Całunu ...



 Całuję Rany zadane Ci na Twoim Obliczu: zniekształconym tyloma
 policzkami ...
 Całuję Rany Twej zbitej szczęki, gdy Cię szarpano za brodę, jak to
 zapowiadał już na wieki wcześniej Izajasz ...
 Całuję Ranę Twojego przebitego boku. Stąd wypłynęły promienie Krwi
 i Wody ...

Chciałbym Cię delikatnie ... objąć i ukochać: Ukrzyżowanego – a
 kochającego i przebaczającego. Tą moją tak słabą, a przecież trochę ...
 kochającą miłością! Chciałbym Ci choć troszeńkę ulżyć.

Dziękuję Ci, Jezu, żeś mnie ... żeś nas ... odkupił. Żeś za mnie – i
 za nas ... cierpiał Rany ...

Dziękuję Ci, o Drogi Jezusie, żeś potem zmartwychwstał. I że mi
 wciąż od nowa ofiarujesz w swych zachęcających słowach:
„Pokój Wam! Pokój Tobie, Dziecku Mojego Bólu, ale i Mojej Radości!”
 –
 Dar nowego Życia: życia którym pulsuje Serce Trójcy Przenajświętszej.
 I w którym mi nieustannie ponawiasz obietnicę, że mnie chcesz
 wprowadzić do Domu Twojego – i mojego – Ojca.

Jezu, kocham Cię! Całuję Cię!
Maryjo, naucz mnie kochać Twojego Syna.
Amen.

6. Modlitwy po Komunii św. z książeczek

W każdej książeczce do nabożeństwa znaleźć można modlitwy do odmówienia po przyjęciu Komunii
 świętej. Przedrukujemy tu parę szczególnie znanych i użytecznych. Na pierwszym miejscu modlitwa
 odmawiana po Komunii św. już przez wieki: „Oto ja, o Dobry i Najsłodszy Jezu ...”:

Oto ja, o Dobry i Najsłodszy Jezu

Oto ja, o Dobry i Najsłodszy Jezu, upadam na
 kolana przed obliczem Twoim i z największą
 żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś
 najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me
 wlać raczył wraz z prawdziwą za grzechy moje



 skruchą i mocną wolą poprawy; podczas gdy z
 wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej
 Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich
 zatapiam, mając przed oczyma, co już mówił o Tobie,
 o dobry Jezu, święty król, prorok Dawid: „Przebili ręce
 moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”.
 Amen.

A oto inna modlitwa: „Duszo Chrystusowa ...”, ulubiona m.in. ze względu na tę prośbę do Chrystusa,
 by w chwili śmierci ‘zawołał’ mnie i kazał przyjść do siebie:

Duszo Chrystusowa ... !

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. * Ciało
 Chrystusowe, zbaw mnie. * Krwi Chrystusowa, napój
 mnie. * Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. *
 Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. * O dobry Jezu,
 wysłuchaj mnie. * W ranach swoich ukryj mnie. * Nie
 dopuść mi oddalić się od Ciebie. * Od złego ducha broń
 mnie. * W godzinę śmierci wezwij mnie. * I każ mi
 przyjść do Siebie, * Abym z świętymi Twymi chwalił
 Cię, * Na wieki wieków. * Amen.

Z kolei modlitwa św. Tomasza z Akwinu: „Dzięki Ci składam, Panie ...”, również mająca już
 wielowiekową tradycję za sobą:

Dzięki Ci składam ...: Modlitwa św. Tomasza

Dzięki Ci składam, Panie, Ojcze święty, wszechmogący,
 wieczny Boże, za to, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę
 swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego
 miłosierdzia, posilić raczył Najdroższym Ciałem i Krwią
 Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla mnie
 wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym
 zadatkiem twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i
 puklerzem dobrej woli. Niech mnie uwolni od mych występków,



 wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni
 miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo, i wszystkie cnoty.
 Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom
 nieprzyjaciół tak widzialnych, jak niewidzialnych. Niech
 całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe.
 Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego,
 prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie szczęśliwym
 zakończeniem mojego życia.

Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika, raczył doprowadzić
 do tej niewymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem
 Świętym jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością,
 całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią
 szczęścia i radością doskonałą. Amen.

Akty strzeliste po Komunii świętej

Oto garść aktów strzelistych, jakie można wykorzystać po Komunii św. Dobrze jest mieć jakiś własny
 ‘zapas’ takich modlitewek, zapamiętać je i użyć w ‘wolnych’ chwilach, np. w drodze do pracy, przy
 zajęciach fizycznych, przy przygotowaniu posiłków itd. Żeby te ‘wolne chwile’ nie były zmarnowane dla
 wieczności – oraz bliźnich (Dalszy zbiór Aktów Strzelistych zob. w rozdz. 7:  Wybór innych aktów strzelistych ).

Akty Strzeliste
do wykorzystania po Komunii świętej

Modlitwa Anioła z Fatimy: jako pozdrowienie i wynagrodzenie Panu
 Jezusowi w Eucharystii:

O Boże mój: wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham
 Ciebie.
 Proszę Cię, byś przebaczył tym, którzy w Ciebie: nie wierzą, Ciebie nie
 uwielbiają, Tobie nie ufają, Ciebie nie kochają.

Ponowne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu po Komunii świętej:

Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie! Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w
 życiu, w umieraniu, i po śmierci!
 Maryjo – przyjmij mnie (nas): ze Swym Synem – i świętym Józefem.

Inne pożyteczne akty strzeliste:

Mario, naucz nas kochać Jezusa.

 Matko Pięknej Miłości, naucz nas tej miłości.
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 Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi – i nad naszym
 skonaniem.

 Któryś cierpiał za nas Rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
 I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 O mój Jezu, miłosierdzia i przebaczenia – przez zasługi świętych Ran
 Twoich.

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A Światłość wiekuista niechaj
 im świeci.
 Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 Jezusie i Maryjo – kocham Was. Ratujcie grzeszników.

Modlitwa przebaczenia i zdania na Jezusa

Jezusie i Maryjo, przebaczam z serca (temu: ... i temu: ... i ....) wszystkim,
 którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili.
 Nie chcę do tego wracać: ani w myśli, ani w słowie – chyba w
 przebaczeniu.

A naprawienie wyrządzonych mi krzywd? Sponiewieranego mojego
 dobrego imienia ...? 
 Dojmująco boli doznana krzywda, niesłuszne posądzenia, latami
 ciągnące się niesprawiedliwości ... !.
 Proszę Cię jednak, Jezu: zdaję to wszystko na Ciebie. Ty to wyjaśnisz
 najlepiej.
 Kiedy ... ?
 O Jezu – po prostu: ufam Tobie! Niech się spełni Twoje Najświętsze
 upodobanie!

Komunia święta duchowa

Jeśli się tak złoży, że pomimo najlepszej dobrej woli nie możesz przyjąć Eucharystii, przyjmij ją
 chociażby tylko przez tzw. ‘Komunię świętą duchową’. Zachęca do tego gorąco m.in. Jan Paweł II w swej
 Encyklice o Eucharystii (zob. EdE 34.56). Oto jeden taki wzór modlitwy będącej aktem Komunii świętej
 duchowej (zob. m.in. ‘Błogosławieni ...’, Biblos, 244n):

Komunia święta Duchowa

Jest to akt osobowej łączności z Chrystusem przez wiarę, nadzieję i
 miłość. Kiedy nie możemy przyjąć Komunii świętej pod sakramentalnymi
 postaciami, możemy się łączyć z Chrystusem przez akt rozumu, woli i



 uczucia. Jeżeli znajdujemy się w stanie grzechu ciężkiego, nie możemy
 przyjąć Komunii świętej duchowej. Wtedy musimy się najpierw oczyścić
 przez pokutę i pojednanie. Lub wzbudzić przynajmniej akt skruchy za
 popełnione grzechy – z decyzją wyspowiadania się przy najbliższej
 okazji i spełnienia wszystkich pięciu warunków Dobrej Spowiedzi
 świętej.

Jezu, nieskończona Miłości, prawdziwy Boże i prawdziwy
 Człowiecze, przebywający w Najświętszym Sakramencie po to, aby być
 pokarmem i napojem duszy naszej! Jesteśmy niegodni, aby Cię przyjąć,
 a jednak pragniemy i chcemy Cię przyjąć z taką miłością, jaką żywią
 wszyscy Aniołowie i Święci, jaką żywi ich Królowa, Najświętsza Maryja
 Panna, oraz z miłością, jaka płonie w Sercu Twoim.

Zdając się na nieskończone miłosierdzie Twoje, które nie odrzuca
 nawet najnędzniejszych grzeszników, lecz przeciwnie, nawet ich
 poszukuje, pragniemy Cię przyjmować w każdej chwili na zawsze;
 pragniemy odprawiać od całej wieczności przez całą wieczność każdej
 chwili nieskończoności, tyle komunii duchowych, na ile aktów miłości,
 uwielbienia i wszystkich cnót zasługujesz, a wszystko to czynić chcemy
 dla wszystkich możliwych celów, które się Tobie podobają. Amen.

7. Po Komunii świętej ze św. Faustyną

Jakżeż nie skorzystać z ‘Dzienniczka’ św. Faustyny, podarowanego Kościołowi i całemu światu przez
 samego Jezusa Miłosiernego, m.in. do lepszego dziękczynienia i zjednoczenia z Odkupicielem – w ślad
 za tą Perłą, jaką Boża Dobroć obdarzyła świat na tym trudnym zakręcie dziejowym.
 – Jeśli ktoś ma swój własny egzemplarz „Dzienniczka” św. Faustyny, znajdzie na samym jego końcu
 zebranych 16 sposobów przeżywania Komunii świętej. Zapiski te noszą datę początku ostatniego roku
 życia Świętej (notatka: 10.I.1938; DzF 1804-1828).
 – Oto ‘na wyrywkę’ jeden czy drugi fragment z tego zbioru ‘przygotowań’ do przyjęcia Chrystusa
 Eucharystycznego oraz przeżywania obecności Jezusa po Komunii świętej:

a. „Najuroczystsza chwila w życiu moim, to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej
 Komunii świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. – Aniołowie,
 gdyby zazdrościć mogli, to by nam dwóch rzeczy zazdrościli: pierwszej – to jest przyjmowania Komunii
 św., a drugiej – to jest cierpienia” (DzF 1804).

b. „Wychodzę na Jego spotkanie i zapraszam Go do mieszkania swojego serca, uniżając się głęboko
 przed Jego majestatem. Lecz Pan podnosi z prochu mnie i jako oblubienicę zaprasza, abym usiadła
 obok Niego, abym Mu powiedziała wszystko co mam w sercu. A ja, ośmielona Jego dobrocią,
 pochylam swą skroń na pierś Jego i mówię Mu o wszystkim. Na pierwszym miejscu mówię o tym, o
 czym bym nigdy żadnemu stworzeniu nie powiedziała. A później mówię o potrzebach Kościoła, o
 duszach biednych grzeszników, jak bardzo potrzebują Twego miłosierdzia.



 – Lecz chwila szybko upływa. Jezu, muszę wyjść na zewnątrz do obowiązków, które czekają na mnie.
 Jezus mi mówi, że jest jeszcze chwila, aby się pożegnać. Wzajemne, głębokie spojrzenie i na chwilę
 pozornie się rozłączamy, ale nigdy rzeczywiście. Serca nasze są ustawicznie zjednoczone choć na
 zewnątrz jestem rozerwana różnymi obowiązkami, lecz obecność Jezusa, pogrąża mnie ustawicznie w
 skupieniu” (DzF 1806).

c. „Dziś, zapraszam Jezusa do serca, jak miłość. Ty jesteś samą miłością. Całe niebo od Ciebie się
 zapala i napełnia się miłością. A więc pożąda Cię dusza moja, jak żąda kwiat słońca. Jezu, przyjdź
 spiesznie do mojego serca, bo widzisz, jak kwiat rwie się ku słońcu, tak serce moje ku Tobie.
 Rozchylam kielich swego serca na przyjęcie Twojej miłości.
 Gdy Jezus przyszedł do mego serca, wszystko zadrżało życiem i ciepłem w mej duszy. Jezu, zabierz
 moją miłość z serca, a wlej w nie Swoją miłość. Miłość gorącą i promienistą, która umie nieść ofiarę,
 która umie całkowicie zapomnieć o sobie.
 Dziś dzień mój nacechowany ofiarą ...” (DzF 1808).

d. „Dziś, dusza moja przygotowuje się na przyjście Zbawiciela, Który jest dobrocią i miłością samą.
 Pokusy i roztargnienia szarpią mnie i nie dają mi się przygotować na przyjście Pana, dlatego goręcej
 pragnę przyjąć Cię Panie, bo wiem, że jak przyjdziesz do mnie, wybawisz mnie od tych udręk. A jeżeli
 wolą Twoją jest abym cierpiała, to wzmocnij mnie do walki.
 Jezu, Zbawicielu, który raczyłeś przyjść do mego serca, odpędź te roztargnienia, które mi
 przeszkadzają rozmawiać z Tobą.
 Jezus mi odpowiedział: ‘Chcę, abyś była jak rycerz wyćwiczona w boju, który umie wśród huku kul
 innym dawać rozkazy. Tak i ty, dziecko Moje, umiej wśród największych trudności panować nad sobą i
 niech cię nic nie oddala ode Mnie, ani nawet upadki twoje’.
 Dziś walczyłam przez dzień cały z pewną trudnością, o której Ty Jezu wiesz ...” (DzF 1823).

A oto kilka innych fragmentów z Dzienniczka św. Faustyny w nawiązaniu do Komunii świętej.
 Niektóre z nich przytaczaliśmy już poprzednio, względnie będą jeszcze przedrukowane w innym
 podobnym kontekście:

1. „[mówi Jezus:] Ach, jak Mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w Komunii św. Czekam na
 dusze, a one są dla Mnie obojętne. Kocham ich tak czule i szczerze, a one Mi nie dowierzają. Chcę je
 obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze Mną, jak z czymś martwym, a przecież
 mam Serce pełne miłości i miłosierdzia.
 Abyś poznała choć trochę Mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę która bardzo kocha swe dzieci,
 jednak te dzieci gardzą miłością matki, rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. – To słaby obraz i
 podobieństwo Mojej miłości” (DzF 1447).

2. „19.XI.1937. Dziś po Komunii św. powiedział mi Jezus, jak bardzo pragnie przychodzić do serc
 ludzkich.
 ‘Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi; rozkoszą Moją jest łączyć się z duszami. Wiedz o tym,
 córko Moja, kiedy przychodzę w Komunii św. do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i
 pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie, pozostawiają Mnie Samego, a
 zajmują się czym innym. O jak Mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze Mną, jak z
 czymś martwym‘.
 – Odpowiedziałam Jezusowi: O Skarbie mojego serca, jedyny przedmiocie mojego serca i cała
 rozkoszy mojej duszy, pragnę Cię uwielbiać w swym sercu, jako jesteś uwielbiany na tronie Swej
 wiekuistej chwały. Miłość moja pragnie Ci choć w cząstce wynagrodzić za oziębłość tak wielkiej liczby
 dusz. Jezu, oto serce moje jest dla Ciebie mieszkaniem, do którego nic wstępu nie ma, Ty Sam
 wypoczywaj w nim, jako w pięknym ogrodzie.
 O Jezu mój, do widzenia. już muszę stanąć do obowiązku, ale miłości swojej ku Tobie dowiodę Ci
 ofiarę, nie pomijając ani nie pozwolę się wymknąć żadnej sposobności ku temu” (DzF 1385).



3. „Jezu, kiedy przychodzisz do mnie w Komunii św., Ty, któryś raczył zamieszkać z Ojcem i Duchem
 św. w małym niebie serca mojego, staram się przez dzień cały Ci towarzyszyć, nie pozostawiam Cię
 Samego ani na chwilę, chociaż jestem w towarzystwie ludzi, czy razem z wychowankami, serce moje
 jest zawsze złączone z Nim. Kiedy zasypiam, ofiaruję Mu każde uderzenie serca swego, kiedy się
 przebudzę – pogrążam się w Nim bez słowa mówienia. Kiedy się przebudzę, chwilę wielbię Trójcę
 Świętą i dziękuję, że raczyła mi darować jeszcze jeden dzień, że jeszcze raz się powtórzy we mnie
 tajemnica Wcielenia Syna Twojego, że jeszcze raz w oczach moich powtórzy się bolesna Męka Twoja,
 wtenczas staram się ułatwić Jezusowi, aby przeszedł przeze mnie do dusz innych. Z Jezusem idę
 wszędzie, obecność Jego towarzyszy mi wszędzie” (DzF 486).

4. „... Nagle mi się tak pogorszyło zdrowie ... Kaszel męczył mnie tak strasznie, że zdawało mi się, jak
 się jeszcze parę razy powtórzy, to pewno będzie koniec. – Czternastego kwietnia [1937 r.] czułam się
 tak źle, że z trudem wstałam na Mszę św. Gorzej się czułam chora aniżeli wtenczas, kiedy mnie
 wysłano na kuracją. Wielkie miałam rzężenie i chrapanie w płucach i dziwne bóle. Kiedy przyjęłam
 Komunię św. sama nie wiem dlaczego, a raczej jakoby coś mnie przynagliło do tej modlitwy i zaczęłam
 się modlić w ten sposób:
 ‘Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa Krew zakrąży w organizmie moim schorzałym, a Ciało Twe czyste i
 zdrowe niech przemieni moje schorzałe ciało i niech zapulsuje we mnie zdrowe i silne życie, jeżeli jest
 Wolą Twoją świętą, abym przystąpiła do dzieła tego, a będzie mi to znakiem wyraźnym woli Twojej
 świętej’.
 Kiedy się tak modliłam, nagle uczułam jakby szarpnięcie całym organizmem i uczułam się nagle
 zupełnie zdrowa. Oddech mam czysty, jakbym nigdy na płuca nie chorowała i bólu nie czuję, a to mi
 jest znak, że mam przystąpić do dzieła ...” (DzF 1089).

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7d.
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 24.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.

              

D. EUCHARYSTIA – KOMUNIA ŚWIĘTA

1. Klimat adoracyjny w obliczu Eucharystii
Ciało i Krew na odpuszczenie grzechów
Przynajmniej raz w roku
Przykazania Kościelne. Obowiązek Mszy niedzielnej
Czystość serca
Dwukrotnie każdego dnia
Post eucharystyczny
Komunia Małych DZIECI
Postawa przy przyjmowaniu Eucharystii
Wypowiedź Magisterium o przyjmowaniu Eucharystii na klęcząco
Komunia święta na klęcząco
Instrukcja Redemptionis Sacramentum
Z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

2. Przygotowanie do Komunii świętej
Tęsknota Jezusa za zaproszonymi
Modlitwa-zaproszenie
Przyjdź do mnie Jezu ... !



Przygotowanie z pomocą modlitewnika
Rozmowa z Jezusem
Przed Komunią św. – wraz z kapłanem
Akt wiary-nadziei-miłości przed Komunią świętą
Pragnienie Komunii świętej

3. Komunia święta z pomocą św. Faustyny
Wraz ze św. S. Faustyną
W wątpliwości, czy przyjąć Komunię świętą
W przygotowaniu do Eucharystii – grzechy języka
W oczekiwaniu na Komunię świętą
Komunia a umocnienie duchowe
Z Maryją przed Komunią św.

4. Z Jezusem PO Komunii świętej
Stoję u drzwi i kołaczę ...
Pierwsze chwile po Komunii świętej
Jak Piotr nad jeziorem Tyberiadzkim

5. Rozmowa MIŁOŚCI i ZAWIERZENIA
Rozmowa ZAWIERZENIA i MIŁOŚCI po przyjęciu Eucharystii
Kocham Cię Jezu !

6. Modlitwy po Komunii św. z książeczek
Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu
Duszo Chrystusowa ... !
Dzięki Ci składam ... : Modlitwa św. Tomasza
Akty strzeliste po Komunii świętej
Modlitwa PRZEBACZENIA i zdania na Jezusa
Komunia święta duchowa

7. Po Komunii świętej z św. Faustyną

Obrazy-Zdjęcia

Fot4-53. Rozdawanie Komunii świętej
Fot4-54. Niepełnosprawni na Błoniach Krakowskich w
 2002 r. na Mszy św. Papieskiej
Fot4-55. O. Zovko Barbarić w Medjugorje prowadzi
 Procesję z Najśw. Sakramentem
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E.    MODLITWY DO OSÓB TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Wyjaśnienie wstępne: Jubileusz Roku 2000

Jan Paweł II myślał o Wielkim Roku Jubileuszu 2000 lat od Narodzenia Odkupiciela od samego
 początku swego Pontyfikatu (16.X.1978 r.; por. NMI 2). Konsekwentnie przygotowywał stopniowo Kościół i
 świat do tego niezwykłego Jubileuszu, nawiązując do oczekiwanego wydarzenia wielokrotnie w swych
 licznych dokumentach, encyklikach, Listach Apostolskich i innych wystąpieniach.
 – Pomocą w bezpośrednim przygotowaniu obchodów Roku 2000 stał się List Apostolski Jana Pawła II pt.
 „Tertio Millennio Adveniente – Zbliżające się Trzecie Tysiąclecie” (10.XI.1994). W Liście tym zaproponował
 Kościołowi po całym świecie, by ostatnie trzy lata przed rokiem 2000 przeżywać jako lata poświęcone
 poszczególnym Osobom Trójcy Przenajświętszej: Ojcu – Synowi – Duchowi Świętemu, by sam Rok
 Jubileuszu 2000 obchodzić jako Rok całej Trójcy Przenajświętszej.
 – Rozpoczęcie i zakończenie Wielkiego Roku Jubileuszu 2000 ogłosił Jan Paweł II w Bulli pt.
 „Incarnationis Mysterium – Wpatrzony w tajemnicę wcielenia” (29.XI.1998).

Poniżej przedrukujemy wzruszające, wciąż aktualne modlitwy do poszczególnych Osób Trójcy
 Świętej w kolejności, jaką zaproponował Jan Paweł II.

1. Modlitwa jubileuszowa do Syna Bożego
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Rok 1997
Rok Syna Bożego

Jan Paweł II: w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Panie Jezu Chryste,
 – pełnio czasu i Królu wieków
 przygotuj nasz umysł do świętowania z wiarą
 wielkiego Jubileuszu Roku Dwutysięcznego,
 tak, aby stał się rokiem łaski i miłosierdzia.
 Daj nam serce pokorne i proste,
 abyśmy mogli w wielkiej zadumie
 rozważyć tajemnicę Twojego Wcielenia
 i poznać, że Ty, Syn Najwyższego,
 w łonie Dziewicy, przybytku Ducha Świętego,
 stałeś się naszym Bratem.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała, – teraz i na wieki wieków!

 Jezu, początku i pełnio nowego człowieka,
 pociągnij ku sobie nasze serca,
 abyśmy porzuciwszy błędne ścieżki
 podążali Twymi śladami,
 drogą wiodącą ku życiu.
 Spraw, abyśmy wierni obietnicom chrzcielnym
żyli zgodnie z naszą wiarą,
 dawali gorliwie świadectwo Twemu słowu,
 tak, aby w rodzinie i w społeczeństwie
 zajaśniało żywe światło Twojej Ewangelii.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała, – teraz i na wieki wieków!

 Jezu, mocy i mądrości Boża,
 rozpal w nas miłość do Pisma Świętego,
 bo w nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca,
 który nas oświeca, karmi i pociesza.
 Jezu, Słowo Boga Żywego,
 odnów w Kościele zapał misyjny,
 aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie,
 prawdziwego Syna Bożego
 i prawdziwego Syna Człowieczego,
 jedynego Pośrednika między człowiekiem i Bogiem.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała, – teraz i na wieki wieków!

 Jezu, źródło jedności i pokoju,
 umocnij więź wspólnoty w Twoim Kościele,
 ożyw działalność ekumeniczną,
 aby wszyscy Twoi uczniowie,
 mocą Twojego Ducha stali się jedno.
 Ty, który dałeś nam jako zasadę życia,
 w którym wojnę zwycięży pokój,
 a cywilizację śmierci zastąpi umiłowanie życia.



Tobie, o Chryste, cześć i chwała, – teraz i na wieki wieków!

 Jezu, jednorodzony Synu Ojca,
 pełen łaski i prawdy,
Światłości oświecająca każdego człowieka,
 obdarz pełnią Twojego życia wszystkich ludzi
 szukających Ciebie szczerym sercem.
 Tobie Odkupicielu człowieka,
 któryś jest Początkiem i Końcem czasu i wszechświata,
 i Ojcu, który jest Źródłem niewyczerpanym wszelkiego dobra,
 i Duchowi Świętemu, pieczęci nieskończonej miłości,
 wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków.
 Amen.

2. Modlitwa jubileuszowa do Ducha Świętego

Rok 1998
Rok Ducha Świętego

Jan Paweł II – w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc,
 ukaż nam głębokie znaczenie Wielkiego Jubileuszu,
 aby dusze nasze mogły go świętować z wiarą,
 w nadziei, która nie zawodzi,
 w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian.

Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże,
żywa pamięci i proroctwo Kościoła,
 prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z Nazaretu
 Pana chwały, Zbawiciela świata,
 najwyższe spełnienie dziejów.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Stworzycielu,
 tajemniczy twórco Królestwa Bożego,
 mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół,
 aby odważnie przekroczył próg nowego Tysiąclecia
 i niósł przyszłym pokoleniom



światło zbawczego Słowa.
 Duchu świętości,
 Boskie tchnienie, które porusza wszechświat,
 przyjdź i odnów oblicze ziemi.

 Wzbudź w sercach chrześcijan
pragnienie pełnej jedności,
 aby byli dla świata skutecznym
 znakiem i narzędziem
 wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem,
 i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Komunii, duszo i podporo Kościoła,
 spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług
 umacniało jedność Ciała Chrystusowego;
 spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane
 i wyświęceni szafarze sakramentów
 wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu,
 niewyczerpane źródło radości i pokoju,
 pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących,
 dodaj chorym otuchy,
 wystawionych na próbę obdarz ufnością i nadzieją,
 ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania
 w budowanie lepszej przyszłości.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

 Duchu Mądrości,
 który nawiedzasz umysły i serca,
 spraw, aby postęp wiedzy i techniki
 służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi.
 Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,
 pomóż różnym kulturom otworzyć się
 na wartości Ewangelii.

Duchu Życia,
 za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem
 w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha.
 Ucz nas wrażliwości na natchnienia Twojej miłości
 i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu,
 które stawiasz na drogach historii.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Tobie, Duchu Miłości,
 wraz z Ojcem Wszechmogącym
 i Synem Jednorodzonym,
 wszelka cześć i chwała
 po wszystkie wieki wieków.



 Amen.

3. Modlitwa jubileuszowa do Boga OJCA

Rok 1999
Rok Ojca Niebieskiego

Jan Paweł II: 1999 r. – w przygotowaniu do Jubileuszu 2000

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi,
 Ojcze Jezusa i nasz Ojcze!
 Błogosławiony bądź, o Panie,
 bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu
 pochyliłeś się nad nędzą człowieka
 i dałeś nam Jezusa, Syna Twego, zrodzonego z
 Niewiasty,
 jako naszego Zbawcę, Przyjaciela i Brata.

Dzięki Ci, dobry Ojcze,
 za dar Roku Jubileuszowego;
 spraw, aby stał się czasem łaski,
 i wielkiego powrotu do rodzinnego domu,
 gdzie Ty, pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów,
 by objąć ich uściskiem pojednania
 i zaprosić do swego stołu,
 odzianych w szatę odzyskanej godności.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze najłaskawszy,
 rozpal w Roku Świętym
żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi:
 uczniowie Chrystusa niech szerzą sprawiedliwość i
 pokój,
 głoszą ubogim Dobrą Nowinę,
 a maluczkich i odepchniętych
 niech Matka Kościół ogarnie swą szczególną miłością.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze sprawiedliwy,



 niech Wielki Jubileusz stanie się
 czasem sprzyjającym,
 aby wszyscy katolicy odkryli na nowo radość
 w słuchaniu i przeżywaniu Twojego słowa,
 i w pełnym poddaniu się Twojej woli;
 aby łamiąc wspólnie chleb
 i wielbiąc Cię hymnami i pieśniami pełnymi ducha
 poznali wartość jedności braterskiej.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze, bogaty w Miłosierdzie,
 niech święty Jubileusz będzie czasem otwarcia serc,
 dialogu i spotkania
 z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa
 i z wyznawcami innych religii;
 w Twej nieogarnionej miłości
 okaż światu nieskończone miłosierdzie.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Boże, Ojcze wszechmogący,
 spraw, aby wszystkie Twe dzieci doświadczyły,
że na drodze do Ciebie,
 ostatecznego celu człowieka,
 towarzyszy im łaskawie Najświętsza Panna Maryja,
 ikona czystej miłości,
 przez Ciebie wybrana na Matkę Chrystusa i Kościoła.

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Tobie, Ojcze Życia,
 Początku bez początku,
 Tobie, Najwyższe Dobro i wieczna Światłości,
 z Synem i Duchem Świętym
 cześć i chwała, uwielbienie i dziękczynienie
 po wszystkie wieki wieków.
 Amen.

4. Modlitwa Jubileuszowa do Trójcy Przenajświętszej



Rok 2000
Rok TRÓJCY Przenajświętszej
Jan Paweł II: 2000 r. – Rok Wielkiego Jubileuszu

Bądź błogosławiony Ojcze,
 bo w swojej nieskończonej miłości
 dałeś nam Jednorodzonego Syna swego,
 który za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało
 w niepokalanym łonie Maryi Panny
 i dwa tysiące lat temu narodził się w Betlejem.

On stał się naszym towarzyszem drogi
 i nadał nowy sens historii,
 która jest wspólnym wędrowaniem,
 pośród trudów i cierpień,
 drogą wierności i miłości
 ku nowym niebiosom i nowej ziemi
 w których Ty, zwyciężywszy śmierć
 będziesz wszystkim we wszystkich.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

 Niech z Twojej łaski, Ojcze, Rok Jubileuszowy
 będzie czasem głębokiego nawrócenia
 i radosnego powrotu do Ciebie;
 niech będzie czasem
 wzajemnego pojednania ludzi
 i przywrócenia zgody między narodami;
 czasem, w którym miecze zostaną przekute
 na lemiesze,
 ucichnie oręż i wzniesie się pieśń pokoju.

 Daj nam, Ojcze,
 abyśmy przeżyli Rok Jubileuszowy,
 idąc z uległością za głosem Ducha Świętego,
 wiernie naśladując Chrystusa,
 wytrwale słuchając słowa Bożego
 i przystępując do źródeł łaski.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

 Mocą swojego Ducha wspomagaj, Ojcze,
 Kościół w dziele Nowej Ewangelizacji
 i kieruj naszymi krokami po drogach świata,
 abyśmy głosili Chrystusa swoim życiem,
 podążając szlakiem naszej ziemskiej pielgrzymki
 ku Miastu światłości.

 Niech Uczniowie Jezusa obdarzają miłością
 ubogich i uciśnionych;



 niech będą solidarni z potrzebującymi
 i hojni w dziełach miłosierdzia;
 niech okazują łagodność braciom,
 aby sami mogli zaznać Twojej łagodności
 i przebaczenia.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

 Pozwól, Ojcze, aby uczniowie Twego Syna,
 oczyściwszy pamięć i uznawszy własne winy,
 stanowili jedno,
 aby świat uwierzył.
 Niech rozwija się dialog
 między wyznawcami wielkich religii
 i niech wszyscy ludzie odkryją z radością,
że są Twymi dziećmi.

 Niech z błaganiem Maryi, Matki Narodów,
 połączą się modlitwy apostołów
 i chrześcijańskich męczenników,
 sprawiedliwych ze wszystkich ludów ziemi
 i wszystkich czasów,
 aby Rok Święty był dla każdego człowieka
 i całego Kościoła
źródłem nowej nadziei i radości
 w Duchu Świętym.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

 Tobie, Ojcze wszechmogący,
 początku wszechświata i człowieka,
 przez Chrystusa, Żyjącego, Pana czasu i dziejów,
 w Duchu, który uświęca wszystko,
 chwała, cześć i uwielbienie
 dzisiaj i po wszystkie wieki.
 Amen.

5. Inne modlitwy do Trójcy Świętej



Oddanie się Bożej Opatrzności

Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty
 pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje
 odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim,
 wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją
 z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego
 nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej
 we wszystkim. Amen.

Codzienne ofiarowanie Sercu Jezusa

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i
 krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,
 w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za
 Kościół święty, za Ojca świętego i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej
 parafii, rodziny, za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych. Pragnę też zyskać wszystkie
 odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.

Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu ...

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
 Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
 Niebieską łaskę zesłać racz
 Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
 I Najwyższego Boga Dar,
 Tyś Namaszczeniem naszych dusz,
 Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
 Bo moc z prawicy Ojca masz,
 Przez Ojca obiecany nam,
 Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
 W serca nam miłość świętą wlej,
 I wątłą słabość naszych ciał
 Pokrzep stałością mocy swej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
 I Twym pokojem obdarz wraz,
 Niech w drodze za przewodem Twym
 Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
 Daj, by i Syn poznany był,
 I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
 Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
 Synowi który zmartwychwstał,
 I Temu co pociesza nas,
 Niech hołd wieczystych płynie chwał.
 Amen.



L.  Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się.
 Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha
 Świętego oświecić raczył, daj nam w tymże
 Duchu poznać to, co prawe, i Jego pociechą
 zawsze się radować.
 Przez Chrystusa, Pana naszego.
 Amen.

6. zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu: Kraków 2002

W sierpniu 2002 r. przybył Jan Paweł II z całkiem szczególną Pielgrzymką do Ojczyzny: była to
 zarazem jego ostatnia Pielgrzymka do Ojczyzny. Jednym z zasadniczych celów tej jego podróży
 Apostolskiej było poświęcenie świeżo wzniesionego Sanktuarium Bożego miłosierdzia w
 Krakowie-Łagiewnikach. Tamże dokonał Ojciec święty uroczystego Zawierzenia całego świata z
 wszystkimi jego problemami Bogu jako miłosierdziu. Działo się to 17 sierpnia 2002 r. Oto ów Akt
 Zawierzenia:

Akt Zawierzenia Świata
Bożemu Miłosierdziu

Kraków-Łagiewniki, sobota – 17.VIII.2002 r.

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 !

F.    RÓŻANIEC DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. Modlitwa Różańcowa

Objaśnienie Różańca

Modlitwie Różańcowej poświęcony jest List Apostolski Jana Pawła II, w którym ogłasza on rok 2002-
2003 jako ‘Rok Różańca świętego’. W tymże Liście Apostolskim wzbogacił Ojciec święty dotychczasowy
 sposób modlenia się na różańcu Maryjnym o jeszcze jedną serię pięciu tajemnic, które sam określił jako
 Tajemnice Światła. Światłem, jakie tu Jan Paweł II ma na myśli, to Chrystus Nauczający. Powiedział On
 sam o Sobie: „Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz
 będzie miał światło życia” (J 8,12). Tym samym Ojciec święty wzbogacił rozważania tajemnic
 różańcowych, złożone dotąd z trzech części po pięć tajemnic, o kolejną część: pięć tajemnic światła.
 Innymi słowy odtąd na różaniec Maryjny składają się cztery części, przy czym każda część skupia się na
 pięciu właściwych sobie tajemnicach z życia Chrystusa i Maryi.

Jest kilka nieznacznie różniących się sposobów odmawiania różańca, a zwłaszcza zapowiadania
 kolejnych tajemnic. Chodzi o zapowiadanie ich bądź na początku każdego ‘dziesiątka’, bądź w połowie
 kolejnych ‘Zdrowasiek’ po słowie ‘Jezus’. Wspomniane nieco różne sposoby zapowiadania tajemnic itd.
 wiążą się zwykle z różnymi regionami geograficznymi danego kraju, gdzie przyjął się czy to jeden, czy
 drugi, czy jeszcze nieco inny sposób wspólnotowego odmawiania różańca. Wszystkie są na swój sposób
 uprawnione. Tutaj podajemy jeden z podstawowych sposobów odmawiania różańca.

Struktura różańca

Wypada przyglądnąć się samej ‘strukturze’ różańca. W niektórych regionach mówi się nie tyle o
 ‘różańcu’, co raczej o ‘koronce’, względnie odmawianiu ‘koronki’.



a. Widzimy paciorki ‘wolno’ usytuowane. Są to paciorki na których odmawia się modlitwę „Ojcze Nasz ...”.
b. Oraz paciorki stanowiące pewną zwartą całość. Na nich odmawia się modlitwę „Zdrowaś Maryjo”.
c. Paciorków tych jest pięć razy po dziesięć. Stąd przyjęło się określenie, że chodzi np. o ‘jeden
 dziesiątek’ różańca (czasem jako zadaną pokutę przy spowiedzi świętej).

d. Sam różaniec – to spięty wieniec. Dołączony jest do niego cały tzw. ‘początek’ różańca. Ów ‘początek’
 składa się z:

krzyżyka;
po czym widzimy jeden osobny paciorek (‘Ojcze nasz’).
Następują trzy połączone paciorki (‘Zdrowaś Maryjo’).
Znowu widzimy przerwę (tu odmawia się: ‘Chwała Ojcu ...’).

 I teraz dopiero zaczyna się właściwa seria pięciu dziesiątków, składających się z:
 jednego paciorka ‘Ojcze Nasz’,
 oraz następujących po kolei dziesięciu ‘Zdrowaś Maryjo’.

e. Po zakończeniu każdego ‘dziesiątka’ odmawia się najpierw:
 jedno „Chwała Ojcu i Synowi ...”,
 po czym wypada dodać modlitwę ‘Fatimską’ – zgodnie z prośbą Maryi w Fatimie w 1917 r.
 – Gdzieniegdzie dodają na tym miejscu ponadto jeszcze wezwanie do Niepokalanej:

„O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Innymi słowy różaniec odmawia się następująco:

1. Na początek, na krzyżyku, należy odmówić „Wierzę w Boga ...” (poniżej podajemy dla wygody pełny tekst
 modlitw, które tu wchodzą w grę). Chodzi w tym wypadku o ‘Wierzę w Boga’" w wydaniu ‘krótszym’.
2. Potem odmawia się jedno „Ojcze nasz’.
3. Dalej odmawia się po kolei trzy razy „Zdrowaś Maryjo’.
4. Uwielbienie Trójcy przez: „Chwała Ojcu i Synowi ...”
5. Bezpośrednio potem dodajemy modlitwę Fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy ...”.

6. W tym miejscu prowadzący modlitwę zapowiada, którą dziś odmawiamy część, a w ramach ‘części’ –
 którą w tej chwili rozważamy tajemnicę..
 – W wielu okolicach, a nawet całych krajach, zapowiadanie poszczególnych tajemnic umieszcza się w
 połowie kolejnych ‘Zdrowasiek’, mianowicie po słowie ‘Jezus’. Poniżej podajemy dane słowa dla wygody
 tych, którzy przyzwyczajeni są do takiego sposobu odmawiania modlitwy Różańcowej.
7. Następuje na osobnym paciorku: jedno „Ojcze nasz...”; oraz:
8. Po kolei dziesięć „Zdrowaś Maryjo”.
9. Po zakończeniu dziesiątka następuje od razu uwielbienie Trójcy: „Chwała Ojcu i Synowi ...”
10. Oraz modlitwa Fatimska za grzeszników: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy ...” (ewentualnie,
 zgodnie z panującym tu i ówdzie zwyczajem, dodaje się ponadto wezwanie do Niepokalanej: „O Maryjo, bez grzechu
 pierworodnego poczęta ...”).
11. Prowadzący modlitwę zapowiada drugą tajemnicę danej części. Po czym rozpoczyna drugi dziesiątek,
 trzeci, czwarty i piąty.
12. Odmówienie piątej tajemnicy oznacza zakończenie jednej cząstki różańca świętego.

A oto zestawienie czterech części Różańca, wraz z poszczególnymi pięcioma tajemnicami
 składającymi się na te części.



2. Części i tajemnice różańcowe

Na Krzyżyku:
Wierzę w Boga ...

Na paciorku następującym po Krzyżyku:
Ojcze nasz ...

Trzy paciorki ze ‘Zdrowaś Maryjo...’:
Zdrowaś Maryjo ...

W wielu okolicach i krajach w połowie
 Trzech pierwszych pereł za krzyżykiem
 dodaje się po słowie ‘Jezus’ prośbę o
 wiarę, nadzieję (zawierzenie), miłość.
 Mianowicie:

1. Po ‘Jezus’ pierwszej ‘Zdrowaśki’:
 Który niech w nas pomnaża wiarę

2. Po ‘Jezus’ drugiej ‘Zdrowaśki’:
Który niech w nas wzmacnia nadzieję

3. Po ‘Jezus’ trzeciej ‘Zdrowaśki’:
Który niech w nas rozpala miłość

Zakończyć:
Chwała Ojcu ...

Oraz Modlitwą Fatimską:
O mój Jezu, przebacz nam ...

1. Tajemnice Radosne
Poniedziałek i sobota

1. Zwiastowanie Maryi Pannie
Jezus, Któregoś Ty, o Panno,
z Ducha Świętego poczęła

 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
Jezus, Któregoś Ty, o Panno,
do Elżbiety niosła

 3. Narodzenie Pana Jezusa
w Betlejem
Jezus, Któregoś Ty, o Panno,

2. Tajemnice Światła
Czwartek

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jezus, Który przez Jana
w Jordanie został ochrzczony

 2. Objawienie Bóstwa
w Kanie Galilejskiej
Jezus, Który na weselu
w Kanie objawił swe Bóstwo

 3. Nauczanie o Królestwie Bożym
Jezus, Który nam głosił



w Betlejem porodziła
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa

w Świątyni
Jezus, Któregoś Ty, o Panno,
w świątyni ofiarowała

 5. Znalezienie Pana Jezusa
w Świątyni
Jezus, Któregoś Ty, o Panno,
w świątyni znalazła

Królestwo Boże
 4. Przemienienie na Górze Tabor

Jezus, Który na Górze Tabor
się przemienił

 5. Tajemnica Eucharystii
Jezus, Który nam Eucharystię
podarował

3. Tajemnice Bolesne
Wtorek i piątek

1. Konanie Pana Jezusa w Ogrójcu
Jezus, Który za nas
Krwią się pocił

 2. Biczowanie Pana Jezusa
Jezus, Który za nas
był ubiczowany

 3. Cierniem ukoronowanie
Pana Jezusa
Jezus, Który za nas
był cierniem ukoronowany

 4. Dźwiganie Krzyża
na Górę Kalwarię
Jezus, Który za nas
Krzyż ciężki nosił

 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na
Krzyżu: Szczyt Bożego Miłosierdzia
Jezus, Który za nas
był ukrzyżowany

4. Tajemnice Chwalebne
Środa i niedziela

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Jezus, Który z martwych
powstał

 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jezus, Który do
Nieba wstąpił

 3. Zesłanie Ducha Świętego
Jezus, Który nam
Ducha Świętego zesłał

 4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi
Panny
Jezus, Który Ciebie, o Panno,
wziął do Nieba

 5. Ukoronowanie Maryi na Królową
Nieba i Ziemi
Jezus, Który Ciebie, o Panno,
w Niebie ukoronował

Modlitwy
na dużych i małych paciorkach różańca

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo
 Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
 powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my
 odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
 zbaw ode złego. Amen

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
 niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
 Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
 Amen



Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w
 Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z
 Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
 ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
 zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
 Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w
 Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów
 odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i
 zawsze, i na wieki wieków. Amen

Modlitwa Fatimska po kolejnych Dziesiątkach :
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
 piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które,
 najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Do Niepokalanej (według uznania)
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy
 się do Ciebie uciekamy
 I za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi
 Kościoła świętego. Amen

3. Tajemnice światła: krótkie wprowadzenia

Tytułem wyjaśnienia

Jak wyżej wspomniano, do tradycyjnego sposobu odmawiania różańca, składającego się (dotąd) z
 trzech części: radosnej – bolesnej – chwalebnej, przy których rozważano po pięć tajemnic z życia Pana
 Jezusa i Maryi, Jan Paweł II dodał, wraz z ogłoszeniem Listu Apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae” (=
 Różaniec Najświętszej Maryi Panny) w październiku 2002 r. kolejną, tj. czwartą część, na którą również składa
 się pięć tajemnic do rozważania: tym razem dotyczących publicznej działalności Pana Jezusa.

Dotychczasowe piętnaście tajemnic, składające się na trzy części różańca, nietrudno wziąć za
 przedmiot rozważań przy odmawianiu różańca w dotychczasowej formie. Są to tajemnice:
 Część radosna: Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie – Nawiedzenie św. Elżbiety – Narodzenie Pana
 Jezusa – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
 Część bolesna: Skazanie Pana Jezusa na śmierć – Ubiczowanie Pana Jezusa – Cierniem ukoronowanie
 Pana Jezusa – Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa, czyli Tajemnica
 Bożego miłosierdzia.
 Część Chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Zesłanie Ducha
 Świętego – Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny – Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Mniej znane natomiast, a nawet swoistą ‘nowością’ są zaproponowane przez Jana Pawła II tajemnice



Objaśnienie

 z życia publicznego Pana Jezusa. Jezus sam o sobie powiedział, że jest Światłością świata – jako
 prawdziwy Bóg i niemniej prawdziwy Człowiek – w swej Bożej Osobie.
 – Ograniczymy się tutaj do przedrukowania wprowadzenia rozważaniowego do tej właśnie serii pięciu
 tajemnic: tajemnic światła.

Skorzystamy z opracowania rozważaniowego pewnej siostry zakonnej. Napisała je tuż po ogłoszeniu
 wspomnianego Listu Apostolskiego Ojca świętego, mając na względzie najbliższe otoczenie osób już
 niezbyt sprawnych, a także do wykorzystania dla pewnej misji na drugim krańcu świata (S. M. Aloizja L.:
 X.2002 r.).

Rozważanie do tajemnic światła

Sięgnij po Pismo święte i odczytaj tekst dotyczący danej tajemnicy.

Pierwsza tajemnica światła: Chrzest Pana Jezusa
(Mt 3,13-17)

Jezus przyjął chrzest pokuty: nie za swoje winy-grzechy. Szatan
 nigdy nie miał nad Nim władzy. My, przyniesieni przez rodziców,
 otrzymaliśmy sakrament chrztu, który zgładził grzech pierworodny. Jest
 to nieporównana Boża łaska i dobrodziejstwo. Serce nasze powinno
 być wypełnione wdzięcznością za ten dar otrzymany całkiem darmo.
 Jak bardzo powinniśmy Bogu dziękować za dar katolickich rodziców, za
 chrześcijańskie otoczenie, Ojczyznę. Mogliśmy się przecież urodzić w
 kraju, gdzie Chrystus jest nieznany, odrzucany, prześladowany ... 
 – Dzięki Ci Boże, za ten dar: za Kościół święty, za rodziców,
 katechetów. Dopomóż nam daru chrztu nie zmarnować. Jednocześnie
 zaś modlimy się za tych, którzy są pozbawieni tego daru przez brak
 żywej wiary swych rodziców i najbliższego otoczenia, a może z innych
 powodów. Zawierzamy Ci, Jezu, wszystkich pogan, a także proroków
 ‘fałszu’ naszych czasów. Zanurzamy w Twym miłosierdziu, objawionym
 gdy sam przyjmowałeś chrzest z rąk Jana Chrzciciela, wszystkich
 zniewolonych, uwiedzionych, wszystkich którzy popadli w uzależnienia.

Gdy Jezus poddał się obrzędowi Janowego ‘chrztu’, wziął nasze
 grzechy na siebie. Muszę postawić sobie pytanie: czy wsparty tyloma
 łaskami przez całe me życie, potrafię nie tylko modlić się o nawrócenie grzeszników i wrogów Kościoła,
 ale też czynić pokutę za grzechy chociażby najbliższego otoczenia?
 – Jezu, Ty ofiaro przebłagalna za grzechy nasze i całego świata! Zechciałeś powołać mnie do grona
 swych uczniów: chrześcijan. Uczyń mnie i nas współpracownikami Twego dzieła odkupienia!

Jan Chrzciciel czuł się zażenowany wobec Twej prośby, Jezu, byś Mu udzielił chrztu pokuty.
 Rozpoznał w Tobie Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata ...
 – Jezu, Ty i do mnie, do nas przychodzisz w różnych okolicznościach, i nie zawsze umiem Cię wtedy od
 razu rozpoznać. A zwracasz się wtedy zawsze z jakąś prośbą, bym uczynił to, co się godzi wypełnić. Jan
 Cię posłuchał i spełnił Twoje życzenie. Wspomóż mnie, Jezu, bym zawsze spełniał to, co się Tobie
 podoba.

Jezu, po owym chrzcie zostałeś uwielbiony przez swego Ojca. My zostaliśmy przez chrzest święty
 przyjęci przez Twego Ojca za dzieci Bożego przybrania: za Twoich, Jezu, braci i siostry.
 – Spraw, Jezu, żeby nas Ojciec znalazł zawsze wiernych. Żeby i o nas mógł powiedzieć: To jest moje
 dziecko, w którym mam upodobanie!
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Przy chrzcie Twoim, Jezu, objawiła się cała Trójca Przenajświętsza. Dziękuję Ci za światło
 objawienia. Uwielbiam Bożą miłość, która w Tobie, Jezu, przyszła na ten świat i zamieszkała pośród nas,
 by nas doprowadzić do Ojca.

Jezu, Tyś nie potrzebował wyznawać w tej chwili swych grzechów, jak to czynili ci, którzy poddawali
 się obrzędowi chrztu Janowego. Ciebie uwielbił sam Ojciec i wskazał nam Ciebie jako swojego Syna,
 który jest jedynym wiarygodnym w tym, co będzie odtąd mówił i czynił.

Jan Chrzciciel wskazał na Ciebie, Jezu, jako na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jakież
 piękne dał on o Tobie, Jezu, świadectwo (J 1,29-34)!

Druga tajemnica światła: Kana Galilejska (J 2,1-12)

Nie może ujść uwagi, że zanim Jezus po okresie życia ukrytego w Nazarecie rozpoczął działalność
 publiczną, modlił się wiele, był kuszony, wybrał uczniów! I wtedy to został On zaproszony na wesele: On
 sam, ale i grono Jego Uczniów-Apostołów. A także Maryja, Jego Matka. Działo się to w Kanie, w Galilei
 (północne strony Izraela).

Maryja trzymała się bez wątpienia stale blisko Jezusa, chociażby przede wszystkim Sercem.
 Jednocześnie była niejako ‘niewidzialna’, trzymając się z dala – w cieniu. Tu w Kanie, swą wrażliwą
 uwagą wczuwając się we wszystko co się działo, poprosiła swego Boskiego Syna o ... cud! Oto Maryja:
 ‘Wszechmoc Błagająca’ ! Ona zawsze pierwsza wstawia się za nami u Boga !

Jezus, dotąd jeszcze dla publiczności niezbyt znany, nie potrafi oprzeć się prośbie Matki! Tak jest
 zawsze. Aż dotąd. Tak będzie i w przyszłości.

Jezus został tam wyraźnie zaproszony. Jak często zapraszam Jezusa do mej codzienności? On
 zaproszenie na pewno podejmie. Nie wzgardzi nim ani tam, gdzie wesele, ani tam gdzie kłopoty. A Matka
 przemówi wtedy za nami!

To Ona, Maryja – wtedy powiedziała: „Uczyńcie, co wam powie” (J 2,5). Trzeba i nam uczynić to, co
 On powie: co mówi. A Jego dar – za odrobinę naszego trudu, będzie nieoczekiwanie wielki.

Nie pytajmy, kto nam pomaga, kto rozradował serce ... Uwierzmy, że wszelka radość pochodzi od
 Boga – przez Maryję.

Maryja jest zawsze dyskretna. Nie ogłaszała się, że jest przyczyną naszej radości. Uczmy się tego od
 Niej. Jezus też się nie reklamuje. Słudzy wiedzieli – a inni pytali. I nam trzeba się nie chwalić. Cokolwiek
 byśmy uczynili dobrego, będzie to ostatecznie darem Bożym. Wystarczy, że wie o tym On.

Po ‘weselu’ trzeba wracać do zwyczajnych obowiązków. Nie można jednak rozłączać się z Jezusem i
 Maryją: Matką.

Trzecia Tajemnica Światła: Nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym
(całe 4 Ewangelie, a zwł. Mt 5-7: Kazanie na Górze itd.)

Jezus rozpoczął przemierzać Palestynę wzdłuż i w szerz. Głosił nadejście królestwa Bożego. Wzywał
 do nawrócenia, odpuszczał grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością. Wszystkie Cztery
 Ewangelie donoszą o tym szczegółowo. Przez swe wystąpienia objawia Jezus tajemnicę Bożego
 miłosierdzia. Przez swe Kazanie na Górze i Osiem Błogosławieństw kładzie podwaliny pod prawo
 nowego i wiecznego przymierza między Bogiem a człowiekiem. Postara się też, żeby to co głosi i czyni,
 znalazło kontynuację. Stanie się to przez Kościół, który w tym celu zakłada, wyposażając go we
 wszystkie potrzebne władze i dary. Zapewnia, że zarówno On sam, jak i Duch Święty, którego pośle od
 Ojca za cenę swej ofiary na krzyżu, pozostanie w Kościele przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Wszystko to staje przed nami, ilekroć wczytujemy się w opisy Ewangelii przedstawiające publiczne



 wystąpienia Pana Jezusa. Z każdego dokonanego przez Niego uzdrowienia, przebaczenia, pouczenia,
 gestu przebija Boże miłosierdzie, które zarazem pyta o wiarę i wzywa do nawrócenia. Słowa i czyny
 Jezusa uwiarygodnione przy chrzcie przez Ojca Niebieskiego – w Duchu Świętym, stają się
 niezawodnym drogowskazem do Domu Ojca. Bo Jezus jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14,6).

Czwarta Tajemnica Światła: Przemienienie na Górze Tabor
(Mk 9,2-8; Łk 9,28-36)

Chwała Boża rozświetliła Oblicze Jezusa. Ojciec proklamuje Jezusa jako swojego Jednorodzonego
 Syna – wobec Apostołów, którzy to widzenie przeżywali w zachwycie ekstazy. Ojciec Niebieski wzywa
 ich, aby Jezusa słuchali. Ceną tych darów staną się jednak bolesne przeżycia męki Syna Bożego. Tylko
 tą drogą dojdą z kolei uczniowie Jezusa – z Nim i przez Niego do radości zmartwychwstania: do życia
 przemienionego przez Ducha Świętego.

Jezus wziął trzech wybranych Apostołów i wszedł z nimi na górę. Również nas wybiera sobie Jezus.
 Trzeba nam wciąż czuwać i nie pozwolić się pochłonąć sprawom doczesności. Żeby serce pozostawało
 zawsze otwarte na głos Boży. Nie możemy dopuścić, by jakiekolwiek przeżycie miało nam przesłonić
 oblicze Jezusa: przemienionego, jaśniejącego blaskiem Trójcy Przenajświętszej. Jednakże prędzej czy
 później objawi się nam w jakiś sposób również oblicze Jezusa cierpiącego w Jego męce odkupienia. I
 nam objawi się Jezus, gdy będziemy potrzebowali umocnienia w wierze i wsparcia do wytrwania.

Jezus nie był sam: obok Niego pojawia się Mojżesz i Eliasz którzy rozmawiali z Nim o dokonaniu
 odkupienia na krzyżu. Jezus jest Bogiem żywym i ci, którzy są z Nim – żyją: w chwale. Jakże to
 pokrzepiające dla nas, którzy jesteśmy ‘w drodze’ i nie wiemy, jakie będzie nasze jutro. Oto znów słyszą:
 „To jest mój Syn Umiłowany. Jego słuchajcie!”

Widzenie nie trwało długo. Obłok zakrył przemienionego. Niebawem zobaczyli Jezusa ponownie
 takiego samego, jakiego doświadczali dotąd i który przygotowywał siebie i ich do spełnienia dzieła
 zleconego sobie przez Ojca: dzieła odkupienia świata przez mękę krzyża!

Nie tu nasza Ojczyzna! Nie tu mieszkanie na zawsze. Trzeba przejść na inną jeszcze górę: Kalwarię,
 by tak dopiero dostąpić szczęścia już na wieki.

Jezus umacnia nas przez coraz inne łaski. Dodaje sił, byśmy trwali przy Nim i wytrwali do końca.
 Trzeba i nam ‘przemieniać’ się ku dobru – codziennie. Z Jego pomocą, w Duchu Świętym, jest to
 możliwe. Jezus pozostaje z nami na zawsze i na pewno nas nie opuści.

Piąta Tajemnica Światła: Tajemnica Eucharystii
(zwł. J 6,22-71; i opisy Ostatniej Wieczerzy)

Chrystus ze Swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem dla nas. To
 świadectwo miłości do końca świata dla ludzi, dla których samego siebie złożył w ofierze.

Do przyjęcia tajemnicy Eucharystii Jezus przygotowywał Apostołów i słuchające Go tłumy stopniowo,
 a uporczywie. Wielu nie mogło pojąć, czy On mówi poważnie: o spożywaniu Jego Ciała, piciu Jego Krwi
 jako warunku dostąpienia życia – wiecznego. A Jezus kazał rozumieć swoje słowa całkiem dosłownie.
 Tylko On – jako Bóg i jednocześnie człowiek, mógł zrealizować przedziwną, niepojętą tajemnicę: stania
 się Pokarmem i Napojem duchowym, pozwalając się jeść i pić pod niepozornymi postaciami chleba i
 wina.

Jakżeż wymowne są w tym względzie słowa pożegnalne Mistrza z Nazaretu, który po odprawieniu
 pierwszej Mszy świętej, bezkrwawej ofiary tego co miało dokonać się nazajutrz na krzyżu, mówi z
 niezwykłym naciskiem o miłości jako darowaniu siebie „aż do końca’, a raczej ‘poza’ koniec. Stanie się
 On przecież ... Eucharystią.

W tym duchu odczytujemy z kolei Jezusową Modlitwę Arcykapłańską (J 17). Ten Jezus, wychodzący z



 pełnią swego synowskiego zawierzenia Ojcu na spotkanie czekających Go tortur ofiary na krzyżu „na
 odpuszczenie grzechów” swych ludzkich braci i sióstr – poprzez konanie w Ogrojcu, uwięzienie, zniewagi
 jakie Go spotkały w Noc z Wielkiego Czwartku na Piątek, poprzez przerażające biczowanie, cierniem
 ukoronowanie, drogę krzyżową i śmierć na krzyżu, to ten sam, który obecny jest w ... Eucharystii! W tej
 Eucharystii, która jest i ofiarą, i obecnością i zjednoczeniem z Nim i całą Trójcą.

W końcu zaś w Eucharystii przychodzi do nas ten sam Jezus, który z krzyża dał nam ... swoją Matkę
 – za naszą Matkę!

Czy może istnieć jeszcze bardziej wiarygodne świadectwo, że Jezus jest Miłością? Pozostaje już
 tylko pytanie: Jak ja – i my – korzystamy z tego daru?

Zauważamy, że w tych pięciu tajemnicach światła – poza tajemnicą Kany, obecność Maryi jest
 niewidoczna: ukryta. Nie wysuwając się na czoło, towarzyszy Ona swemu Boskiemu Synowi wciąż jakby
 ‘w tle’. Ewangelie wspominają zaledwie tylko kilkakrotnie o Jej obecności w opisach z okresu nauczania
 Jezusa.

Jednakże słowa proklamacji ze strony Ojca, który przemówił w czasie chrztu Jezusa w Jordanie, a
 które u Jana Chrzcicielu odbiły się głębokim echem, odnajdujemy w niemal takim samym brzmieniu
 ponownie w Kanie – tym razem na ustach Maryi. Jej polecenie wypowiedziane do sług wesela: „Zróbcie
 wszystko, cokolwiek wam powie’ (J 2,5), staje się Jej stałym zatroskanym, macierzyńskim napomnieniem,
 z jakim zwraca się do Kościoła wszystkich czasów i do każdego z osobna: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
 wam powie” ! Jej polecenie dobrze wprowadza w rozumienie słów i czynów Chrystusa z okresu Jego
 nauczania: jako światłości świata. W ten sposób to właśnie słowo Maryi z Kany staje się nieustannym
 Maryjnym tłem, pozwalającym dostrzec Jej żywotną obecność i uczestnictwo również w pozostałych
 czterech tajemnicach „światła”, gdzie zdaje się pozornie być nieobecna.

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7e.
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 27.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.

              

E. MODLITWY DO OSÓB TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Wyjaśnienie wstępne: Jubileusz Roku 2000
1. Rok 1997: Rok Syna Bożego
2. Modlitwa Jubileuszowa do Ducha Świętego
3. Modlitwa Jubileuszowa do Boga Ojca
4. Modlitwa Jubileuszowa do Trójcy Przenajświętszej
5. Inne modlitwy do Trójcy Świętej
Oddanie się Bożej Opatrzności
Codzienne ofiarowanie Sercu Jezusa
Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu ...

6. Zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu: Kraków 2002



F. RÓŻAŃIEC DO NAJŚW. MARYI PANNY

1. Modlitwa różańcowa
Objaśnienie różańca
Struktura różańca

2. Części i tajemnice różańcowe
Modlitwy z początku różańca
Tajemnice radosne
Tajemnice światła
Tajemnice bolesne
Tajemnice chwalebne
Modlitwy na paciorkach dużych i małych

3. Tajemnice światła: krótkie wprowadzenia
Tytułem wyjaśnienia
Rozważania do tajemnic światła

Obrazy-Zdjęcia

Fot4-55a. Różaniec Maryjny
Fot4-56. Koronka-Różaniec
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G.    WYBRANE AKTY ZAWIERZENIA MARYI

1. Błagalna Litania Fatimska – Fatima 1982

Jan Paweł II – Fatima 1982 r.
13.V.1982: rocznica po zamachu

1. „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta
 Boża Rodzicielko” !

Ze słowami tej antyfony, którą modli się od
 wieków Chrystusowy Kościół, staję dzisiaj na
 miejscu przez Ciebie wybranym i szczególnie
 przez Ciebie, Matko umiłowanym.

Staję w szczególnym poczuciu jedności z
 wszystkimi Pasterzami Kościoła, z którymi
 wspólnie stanowimy jedno ciało i jedno kolegium
 tak, jak z woli Chrystusa Apostołowie byli w
 jedności z Piotrem. W poczuciu tej jedności
 wypowiadam słowa niniejszego AKTU, w którym

Mocą tego poświęcenia w ofierze uczniowie
 wszystkich czasów są powołani do żywego
 uczestniczenia w dziele zbawienia świata: do
 dopełnienia tego, czego nie dostaje cierpieniom
 Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest
 Kościół (por. Kol 1,24; 2 Kor 12,15).
Przyjmij naszą ufność pokorną

i nasze zawierzenie.

Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusa,
 pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego
 Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z
 Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za
 świat i ludzkość, które tylko w Jego Boskim
 Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Przyjmij naszą ufność pokorną

i nasze zawierzenie.
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 raz jeszcze pragnę zawrzeć ‘nadzieje i obawy’
 Kościoła w świecie współczesnym.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie

nabrzmiałe cierpieniem ludzi

Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat
 później, Twój Sługa, Papież Pius XII, mając
 przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny
 ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu
 Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te
 narody, które stanowiły przedmiot Twej
 szczególnej miłości i troski.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie

nabrzmiałe cierpieniem ludzi

Ten świat ludzi i narodów mamy przed oczyma
 również dzisiaj, kiedy pragnę ponowić
 zawierzenie i poświęcenie dokonane przez
 mojego poprzednika na stolicy Piotrowej: świat
 kończącego się drugiego tysiąclecia, świat
 współczesny, nasz dzisiejszy świat!
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie

nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

Kościół na Soborze Watykańskim II odnowił
 świadomość swego posłannictwa w tym świecie,
 pomny na słowa Pana: ‘Idźcie ... i nauczajcie
 wszystkie narody ... Oto Ja jestem z wami przez
 wszystkie dni, aż do skończenia świata’ (Mt
 28,19n).
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie

nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty, która
 znasz ‘wszystkie ich cierpienia i nadzieje’, Ty,
 która czujesz po macierzyńsku wszystkie
 zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy
 światłością i ciemnością, jakie wstrząsają
 współczesnym światem – przyjmij nasze
 wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym
 wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością
 Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci
 zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o
 doczesny i wieczny los ludzi i ludów.
Przyjmij, Matko Chrystusa, wołanie

nabrzmiałe cierpieniem ludzi.

W szczególny sposób zawierzamy Ci i
 poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego
 najbardziej potrzebują.

Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie
 czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody,
 przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch
 ciemności zdolny jest rozniecić w sercu
 człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w
 naszych czasach.

Z tym poświęceniem Odkupiciela naszego,
 przez posługę następcy Piotra, jednoczy się
 Kościół: Ciało Mistyczne Chrystusa.
Przyjmij naszą ufność pokorną

i nasze zawierzenie.

O jakże głęboko czujemy potrzebę
 poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz
 współczesny świat w jedności z samym
 Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma
 się stawać przecież udziałem świata przez
 Kościół.
Przyjmij naszą ufność pokorną

i nasze zawierzenie.

O, jakże nas przeto boli wszystko, co w
 Kościele, w każdym z nas, jest przeciwne
 świętości i poświęceniu! Jakże nas boli to, że
 wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie
 spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak
 powinno!
Przyjmij naszą ufność pokorną

i nasze zawierzenie.

Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w
 dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak
 niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to,
 czego „nie dostaje cierpieniom Chrystusa” (Kol
 1,24).
Przyjmij naszą ufność pokorną

i nasze zawierzenie.

Niech więc będą błogosławione wszystkie
 dusze, które są posłuszne wezwaniu
 Odwiecznej Miłości.
Przyjmij naszą ufność pokorną

i nasze zawierzenie.

Niech będą błogosławieni ci, którzy dzień po
 dniu, z niewyczerpaną hojnością, przyjmują
 Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co
 powie Twój Syn, Jezus (J 2,5), dając Kościołowi
 i światu radosne świadectwo życia natchnionego



„Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża
 Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić
 w potrzebach naszych” !

2. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
 swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
 Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”
 (J 3,16).

Ta to właśnie miłość kazała Synowi Bożemu
 poświęcić Siebie samego za wszystkich ludzi:
 „Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
 aby i oni byli uświęceni w Prawdzie” (J 17,19).

 Ewangelią.
Przyjmij naszą ufność pokorną

i nasze zawierzenie.

Bądź błogosławiona Ty nade wszystko,
 Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś
 posłuszna temu Bożemu wezwaniu! Bądź
 pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z
 Odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!

Matko Kościoła! Przyświecaj Ludowi Bożemu
 na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam
 żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za
 całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.

3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie
 ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat,
 składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła,
 które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi –
 zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą
 współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

 Od głodu i wojny, 
 wybaw nas!

 Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia,
 od wszelkiej wojny,

 wybaw nas!
 Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania,

 wybaw nas!
 Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych,

 wybaw nas!
 Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu
 społecznym, państwowym i międzynarodowym,

 wybaw nas!
 Od deptania Bożych Przykazań,

 wybaw nas!
 Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu
 w sercach ludzkich,

 wybaw nas!
 Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło,

 wybaw nas!
 Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu,

 wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem



 wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona

 potęga Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło!
Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło

 Nadziei!

UWAGA. W słowach niemal takich samych, ale i charakterystycznych zmianach,
 zawierzył Jan Paweł II Matce Najświętszej w Rzymie w dwa lata później bolączki
 świata w dniu Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 25.III.1984 r. Działo się to
 w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia: 1983-1984.

2. Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej – 1991

Wezwania Litanijne
do Matki Boskiej Fatimskiej

według Jana Pawła II, Fatima, 13.V.1991,
 opracow. ks. Mirosław Drozdek SAC,

Kustosz Sanktuarium Fatimskiego Zakopane-Krzeptówki

1. Matko Odkupiciela ...
 Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
 Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...
 racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
 w grzechach swych uwikłany,
 powstać z nich pragnący.

 Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
 raz jeszcze zwracamy się do Ciebie,
 aby podziękować za wszystko
 coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
 dla Kościoła, dla każdego z nas
 i dla całej ludzkości.
Dziękujemy Ci Pani Fatimska



Matko Chrystusowa i Matko Kościoła:
 – dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować,
żeś zawsze nas wysłuchiwała,
że okazywałaś się Matką:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła:
 – idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium
 chrześcijaństwa,
 dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi:
 – dziękujemy Ci za nieustanną opiekę,
 która pozwoliła nam uniknąć katastrof
 i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła
 postęp i osiągnięcie nowoczesnych
 zdobyczy społecznych:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów
 – dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany,
 które przywróciły wiarę w przyszłość
 narodom nazbyt już długo pozostającym
 w ucisku i upokorzeniu:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia
 – dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące
 o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas
 przed złem i przed mocami śmierci:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia
 – dziękujemy Ci za to, że byłaś
 w szczególny sposób 13 maja 1981 r.
 przy Janie Pawle II, który czuł
 przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka
 – walcząca o życie, które nie zna śmierci,
 dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce:
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

2. Okaż, że jesteś Matką
 – Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa
Okaż, że jesteś Matką.



 – Matko miłości doskonałej
Okaż, że jesteś Matką.
 – Matko Nadziei i pokoju
Okaż, że jesteś Matką.
 – Święta Matko Odkupiciela
Okaż, że jesteś Matką.
 – Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich,
świat bowiem potrzebuje Ciebie
Okaż, że jesteś Matką.
 – Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje
 chwiejna i niepewna
Okaż, że jesteś Matką.
 – Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo,
że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci,
 który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia
 samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej
Okaż, że jesteś Matką.

3. Bądź nam towarzyszką drogi
Matko nadziei:
 – bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku
Bądź nam towarzyszką drogi.
 – bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras
Bądź nam towarzyszką drogi.
 – bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku
Bądź nam towarzyszką drogi.
 – bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i
 miłości wzajemnej
Bądź nam towarzyszką drogi.
 – bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą
Bądź nam towarzyszką drogi.
 – bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno
 odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość
Bądź nam towarzyszką drogi.
 – bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu
 po Wschód – nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej
 tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni
Bądź nam towarzyszką drogi.
 – potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres
 tak wielu i tak gwałtownym konfliktom,
 które wciąż jeszcze są jego udręką
Bądź nam towarzyszką drogi.



4. Okaż, że jesteś Matką
Matko ubogich:
 – tego, który umiera z głodu
Okaż, że jesteś Matką.
 – tego, który jest śmiertelnie chory
Okaż, że jesteś Matką.
 – tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość
Okaż, że jesteś Matką.
 – tego, kto nie znajduje pracy
Okaż, że jesteś Matką.
 – tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić
Okaż, że jesteś Matką.
 – tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany
Okaż, że jesteś Matką.
 – tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie
 i daremnie szuka uciszenia
Okaż, że jesteś Matką.
 – tych wszystkich, którzy bronią życia,
 które jest odbiciem miłości Boga,
 pomóż bronić go zawsze,
 od świtu aż po jego naturalny zachód
Okaż, że jesteś Matką.

5. Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze
 – niechaj nadejdzie kres przemocy,
 niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
 – niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
 – niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie
 i szacunek
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
 – niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

6 Czuwaj Maryjo
 – na czekającej nas jeszcze drodze
Czuwaj Maryjo.
 – nad ludźmi
Czuwaj Maryjo.
 – nad narodami w nowej sytuacji,
 którym nadal zagraża widmo nowej wojny



Czuwaj Maryjo.
 – nad odpowiedzialnymi za losy państw
Czuwaj Maryjo.
 – nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły
 los ludzkości
Czuwaj Maryjo.
 – nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki
 tego świata
Czuwaj Maryjo.
 – na drodze nowej ewangelizacji Europy
Czuwaj Maryjo.
 – nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który
 jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku
 nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła
Czuwaj Maryjo.

7. Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością
 – w kolegialnej jedności z pasterzami
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
 – w komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
 – odnawiając dziś przed Tobą synowskie
 zawierzenie rodzaju ludzkiego
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

8. Wspomóż nas Maryjo
 – postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem,
 Odkupicielem Człowieka
Wspomóż nas Maryjo.
 – niechaj nie ciąży nam zmęczenie
Wspomóż nas Maryjo.
 – niech trud nie opóźnia naszych kroków
Wspomóż nas Maryjo.
 – przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą,
 a smutek radości serca
Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,



który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna.
Amen.

3. Do Maryi w przygotowaniu Jubileuszu Roku 2000
Rzym 1997

Do Maryi Niepokalanej Matki
 w 1997: przed Rokiem Jubileuszu 2000

Jan Paweł II: Modlitwa do Matki Boskiej.
Rzym, Plac Hiszpański, 8. XII. 1997

Od 1856 r. lat stoi tu figura Niepokalanej

1. Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
 Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!
 Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
 Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
 Z tym pozdrowieniem stajemy przed Tobą
 w dniu Twojego Święta i z dziecięcą ufnością
 – jak każe tradycja – gromadzimy się
 na dorocznym spotkaniu
 u stóp tej historycznej kolumny
 na Placu Hiszpańskim.
 Stąd, umiłowana i uwielbiona Matko wszystkich ludzi,
 czuwasz nad Rzymem.

2. Niepokalana Matko,
 bądź w centrum naszych przygotowań
 do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
 Prosimy Cię, w sposób szczególny
 czuwaj nad triduum,
 które tworzą ostatnie trzy lata drugiego tysiąclecia:
 rok 1997, 1998 i 1999,
 lata poświęcone kontemplacji tajemnicy Boga
 w Trójcy Świętej Jedynego.
 Pragniemy, aby to bogate w wydarzenie stulecie
 i zarazem drugie tysiąclecie chrześcijaństwa



 zostało spięte tą trynitarną klamrą.
 To właśnie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
 rozpoczynamy każdy dzień,
 każdą pracę i modlitwę.
 I tak też kończymy wszelkie działanie,
 mówiąc do Ojca Niebieskiego:
 „Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
 Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
 w jedności Ducha Świętego”.
 I tak, pod znakiem misterium trynitarnego,
 Kościół, który jest w Rzymie,
 zjednoczony na modlitwie z wiernymi całego świata,
 przybliża się do końca XX wieku,
 aby z odnowionym sercem wejść w Trzecie Tysiąclecie.

3. Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
 Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!
 Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
 Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
 Pozdrowienie to mówi nam,
 jak bardzo jesteś przeniknięta życiem samego Boga
 – Jego głęboką i niewysłowioną tajemnicą.
 Misterium tym przeniknięta jesteś całkowicie
 od pierwszej chwili Twojego poczęcia.
 Jesteś pełna łaski, jesteś Niepokalana!

4. Bądź pozdrowiona, Niepokalana Matko Boża!
 Przyjmij naszą modlitwę
 i zechciej po macierzyńsku wprowadzić Kościół,
 który jest w Rzymie, i Kościół na całym świecie
 w tę pełnię czasów,
 do której wszystko zmierza od dnia
 w którym przyszedł na świat Twój Boski Syn,
 a nasz Pan, Jezus Chrystus.
 On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą,
 Królem wieków,
 Pierworodnym pośród całego stworzenia, Pierwszym
 i Ostatnim.
 W Nim wszystko ma swoje wypełnienie.
 W Nim wszystko dojrzewa do tej miary,
 jaką zamierzył Bóg
 w swoim niepojętym planie miłości.

5. Bądź pozdrowiona, Panno Roztropna!
 Bądź pozdrowiona, Matko Łaskawa!
 Módl się za nami, oręduj za nami,
 Panno Niepokalana,
 miłosierna i potężna Matko nasza, Maryjo!



4. Zawierzenie świata Bogurodzicy u progu trzeciego tysiąclecia
Rzym 2002

Zawierzenie świata Bogurodzicy Dziewicy
u progu trzeciego tysiąclecia

8. XII. 2002 r.

Po południu 8 grudnia – jak każdego roku – Ojciec Święty
 przybył na Plac Hiszpański, by oddać hołd Matce Bożej
 przed Jej figurą, ustawioną na szczycie wysokiej kolumny
 w 1856 r., w dwa lata po ogłoszeniu przez Piusa IX
 dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Po złożeniu kwiatów
 Jan Paweł II odmówił modlitwę za Diecezję Rzymską oraz
 całą Ludzkość, która „cierpi nędzę i niesprawiedliwość,
 przemoc i nienawiść, terror i wojny”.

1. Dziewico Niepokalana, oto znów staję
u Twoich stóp

 z sercem pełnym wzruszenia
i wdzięczności.

 Przychodzę ponownie na ten
historyczny

 plac Hiszpański w uroczystym dniu
Twojego święta,

 by modlić się za umiłowane miasto
Rzym,

 za Kościół i za cały świat.
 W Tobie, „pokornej i wyższej nad

stworzenie”,
łaska Boża odniosła pełne zwycięstwo

nad złem.
 Zachowana od wszelkiej zmazy

grzechu,
 jesteś dla nas, pielgrzymujących po

drogach świata,
świetlanym przykładem ewangelicznej

wierności i najpewniejszą rękojmią
niezawodnej nadziei.

2. Dziewico-Matko, proszę Cię, czuwaj
 nad umiłowaną Diecezją Rzymską: nad
 pasterzami i wiernymi, nad parafiami i
 wspólnotami zakonnymi.

Czuwaj zwłaszcza nad rodzinami –
 niech między małżonkami zawsze panuje
 miłość, przypieczętowana sakramentem,
 niech dzieci postępują drogami dobra i
 prawdziwej wolności, niech ludzie starsi
 czują się otoczeni opieką i uczuciem.

Wzbudź, Maryjo, w wielu młodych
 sercach radykalne odpowiedzi na
 „powołanie do misji”, które jest tematem
 rozważań diecezji w tych latach.

Niech dzięki gorliwemu duszpasterstwu
 powołaniowemu Rzym wzbogaca się o
 nowe zastępy młodych, z entuzjazmem
 poświęcających się głoszeniu Ewangelii
 – w tym mieście i na świecie.



3. Święta Dziewico, Królowo Apostołów!
 Wspomagaj tych, którzy przez naukę

i modlitwę
 przygotowują się do prowadzenia
 dzieła nowej ewangelizacji na

wielorakich polach.

 Dziś zawierzam Ci w sposób specjalny
wspólnotę Papieskiego Kolegium
którego historyczna siedziba znajduje
się właśnie naprzeciwko tej kolumny.

 Niech ta zasłużona instytucja,
którą założył przed 375 laty
papież Urban VIII, by kształciła
misjonarzy, nadal skutecznie służy
Kościołowi.

 Niech ci, którzy są do niej przyjmowani
– seminarzyści i kapłani,
zakonnicy, zakonnice i świeccy,
będą gotowi oddać swe siły
Chrystusowi w służbie Ewangelii
aż na najdalszych krańcach ziemi.

4. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis!

 Módl się, o Matko, za nas wszystkich.
 Módl się za ludzkość,

która cierpi nędzę i niesprawiedliwość,
przemoc i nienawiść, terror i wojny.

 Pomagaj nam kontemplować
przez święty różaniec
tajemnice życia Tego, który
„jest naszym pokojem”,
tak abyśmy wszyscy poczuwali się
do obowiązku konkretnego włączenia
się w służbę pokojowi.

 Ze szczególną troską wejrzyj na ziemię,
na której wydałaś na świat Jezusa,
ziemię, którą umiłowaliście obydwoje,
a która dziś nadal
jest tak dotkliwie doświadczana.

 Módl się za nas, Matko nadziei!
 „Daj nam dni pokoju, czuwaj

nad naszą drogą.
 Spraw, abyśmy oglądali Twojego Syna,

pełni radości w niebie”.
 Amen!

5. Zawierzenie przyszłości Kościoła w Europie
Maryi, Matce nadziei i pocieszenia

EcclEur 125

W zakończeniu swej Adhortacji
 ‘Ecclesia in Europa’ (28.VI.2003)

 zawierza Jan Paweł II „przyszłość Kościoła w Europie
oraz wszystkich kobiet i mężczyzn tego kontynentu”

 Maryi, Matce nadziei i pocieszenia
(EcclEur 125)

Modlitwa do Maryi, Matki nadziei



Maryjo, Matko nadziei,
bądź z nami na naszych drogach!
 bądź z nami na naszych drogach!
 Naucz nas głosić Boga żywego;
 pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
 jedynemu Zbawcy;
 spraw, byśmy służyli bliźniemu,
 otwierali się na potrzebujących,
 wprowadzali pokój,
 z zapałem budowali świat
 bardziej sprawiedliwy;
 wstawiaj się za nami,
 którzy działamy w historii,
 pewni, że plan Ojca się wypełni.

 Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
 Czuwaj nad Kościołem w Europie:
 niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
 niech będzie autentycznym
 miejscem komunii;
 niech żyje swoją misją
 głoszenia, celebracji i służby
 Ewangelii nadziei
 dla pokoju i radości wszystkich.

 Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
 Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
 niech ufnie zdążają drogą jedności
 jako zaczyn zgody na kontynencie.
 Czuwaj nad młodzieżą,
 nadzieją przyszłego świata;
 niech wielkodusznie odpowiada
 na wezwanie Jezusa.
 Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
 za narody:
 niech podejmują budowanie
 wspólnego domu,
 w którym szanować się będzie
 godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa!
 Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
 On jest nadzieją Kościoła,
 Europy i ludzkości.
 On żyje z nami, pośród nas,
 w swoim Kościele!
 Z Tobą mówimy:
 „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20).



 Niech nadzieja chwały
 wlana przez Niego w nasze serca
 przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7f.
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 27.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.
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H.    WYBRANE MODLITWY DO MARYI

1. Znane modlitwy do Maryi

Matko Odkupiciela

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
 Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
 Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
 Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

 Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
 Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
 Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
 Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Pod Twoją obronę

file:///D|/!!Schnee-lp/index.html
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Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża
 Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w
 potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
 racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i
 błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko
 nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas
 pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu
 Synowi nas oddawaj.

Witaj Królowo, Matko Litości

Witaj Królowo, Matko Litości.
Życie, Nasza nadziejo, życia słodkości!
 Witaj, Maryjo, Matko jedyna,
 Matko nas ludzi, Salve Regina.

Nędzne my dzieci, Ewy wołamy
Do Ciebie, Matko, z płaczem

 wzdychamy:
Niech nas wspomaga Twoja

 przyczyna,
Na tym padole, Salve Regina.

 Zwróć, Pośredniczko, na nas wejrzenie,
 Przyjmij łaskawie, nasze westchnienie:
 Pokaż nam, Matko, swojego Syna,
 W górnej krainie, Salve Regina!

Modlitwa św. Bernarda do Maryi

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



Modlitwa św. Jana Marii Vianney, Proboszcza z Ars (1786-1859)

„Matko Jezusa, przez Twe niezmierzone cierpienia w Męce i Umieraniu Twego Boskiego Syna oraz
 Twoje gorzkie łzy, jakieś wylała, proszę Cię:
 Ofiaruj święte Ciało naszego Boskiego Odkupiciela, pokryte ranami i krwią, w połączeniu z Twoimi
 cierpieniami i łzami – Ojcu Niebieskiemu dla uratowania dusz oraz uproszenia Łaski, o którą Cię
 proszę.
 Jezusie i Maryjo, kocham Was: ratujcie grzeszników!”
(Zob. WEB-Site: http://www.helmut-zenz.de/hzgebet3.html#12-14 – Modlitwa św. Jana Marii Vianney, Proboszcza z Ars
 (1786-1859).

Do Matki Pięknej Miłości

Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie – tym razem
 jednak NIE po to, aby Cię prosić czy złożyć jakiś dar,
 lecz po to wyłącznie, aby na Ciebie spojrzeć i z
 radością przypomnieć, żem Twoim dzieckiem, a Tyś
 Matką moją.

Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko
 moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca
 przepełnionego miłością, żeś najdoskonalszym
 stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.

Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża za to, że
 codziennie czekasz tu na mnie. Za to, że jesteś, że
 istniejesz; po prostu za to, że jesteś. Maryjo, Matko
 Jezusa Chrystusa – bądź błogosławiona!

Paul Claudel (zob. ‘Błogosławieni’, 211n).

Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe do Matki Boskiej

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza.
 Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
 Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował,
 cierpiał, wyniszczył się i umarł.
 Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
 Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak
 największego wyniesienia Ciebie.
 Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci



 nie przyniósł.
Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie

 prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym
 współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej,
 coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak
 niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał
 się Bóg, niż we wszystkich Świętych Swoich. Dla Ciebie
 stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu
 powołał. Skądże mi to szczęście?

O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!

‘Błogosławieni’, 214n

Modlitwa o czystość

„O Pani moja, o Matko moja! Cały się Tobie ofiaruję, a na dowód, żem cały Tobie oddany, ofiaruję Ci
 dzisiaj oczy, uszy, usta, serce i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja,
 zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności swojej. Amen”.
‘Błogosławieni’ – 214.

2. Mniej znane modlitwy do Maryi

Modlitwa o pomoc w odnowie życia

„Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem, ukształtuj mój rozum i wolę tak, aby sam Bóg stał się centrum mojego
 życia, moją radością i pełnią szczęścia. Spraw:
 – aby moja codzienna modlitwa była rozmową miłości z Twoim Synem;
 – aby uczestnictwo we Mszy świętej rzeczywiście włączyło moje życie w zbawczą ofiarę Chrystusa.
 – aby słowo Pana: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz żeby służyć i dać życie SWOJE na
 okup za wielu” (Mt 20,28) stały się zasadą mego postępowania zawsze i wszędzie.

Naucz mnie, Maryjo, aby nie myśleć o tym, co wygodne i przyjemne dla mnie, ale o tym, co dobre i
 pożyteczne dla mojej rodziny. Pozwól mi być uczciwym i rzetelnym w pracy i nauce. Wyzwól mnie od
 wszystkich złych przyzwyczajeń, którymi zatruwam życie moim bliskim.

Matko, Ty wiesz jak bardzo męczy mnie moja miłość własna i egoizm. Weź mnie w swoje ręce i spraw,
 by każdy dzień mojego życia promieniował prawdą, miłością i dobrem. Amen”.
‘Błogosławieni’  – 213n.

Krótki Akt oddania się Matce Bożej w niewolę miłości (kard. Stefan Wyszyński)

„Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i



 prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w Niewolę Miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy

 Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego

 nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były

 rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen”.

Matko, naucz nas kochać Jezusa

„Matko Boża, naucz nas kochać Jezusa. Pomóż nam przyjąć Go tak, jak Ty Go przyjęłaś: z głębokim
 uwielbieniem, pokorą, czcią, wdzięcznością i wzruszeniem!

Daj nam słuchać i głosić, jakby to było po raz pierwszy, słowa dobrze znane a zarazem zawsze nowe:
 „Na początku było SŁOWO ... I Słowo stało się Ciałem ... Widzieliśmy Jego chwałę! Amen”.
R. Cantalamessa, w: ‘Błogosławieni’, 212.

Do Matki bezgranicznego ‘tak’

„Maryjo, Ty swoim ‘tak’ przemieniłaś oblicze świata. Weź więc pod swoją opiekę nas, pragnących to samo
 ‘tak’ wypowiadać zawsze.
 – Ty znasz cenę tego słowa. Ty wiesz, ile kosztuje wierność temu słowu.
 – Błagaj Boga za nami, byśmy nie cofali się przed zadaniem, jakie to słowo ‘tak’ przed nami stawia. Ucz nas
 powtarzać je, za Twoim przykładem, Maryjo, w pokorze, czystości, prostocie i zdaniu się na Wolę Ojca.
 – Proś Twego Boskiego Syna, by nasze następne ‘tak’, powtarzane przez całe życie, po tamtym pierwszym,
 służyło nam do doskonałej realizacji Woli Bożej, którą jest zbawienie nasze i zbawienie całego świata.
 Amen”.
‘Błogosławieni’, 212n.

Modlitwa do Maryi w cierpieniu

„Najlepsza i pełna miłosierdzia Niebios Królowo, a moja
 szczególniejsza Opiekunko i Matko! Przychodzę do Ciebie w
 ucisku, który mnie przygniata i proszę, abyś zechciała
 łaskawie dopomóc mi w tej potrzebie. Nie mam żadnych
 zasług – owszem, wiem dobrze, jak liczne są moje winy, jak
 często grzechami swymi na Boży gniew zasłużyłem. Ale Ty,
 Matko wielkiego miłosierdzia, patrz na moją skruchę i
 szczerość mego serca. Postanawiam odmienić swe życie,
 poprawić się i być godnym dzieckiem tak dobrej Matki.

Ty zaś, o Maryjo, Pani i Królowo moja, rzuć na mnie litościwe
 spojrzenie i uproś u Boga, aby usunął ode mnie ten kielich
 goryczy, który zatruwa mi życie, jeżeli to jest zgodne z Jego
 Wolą. Jeżeli zaś potrzebnym jest dla mojego zbawienia, abym
 dalej cierpiał – dodaj mi siły do zniesienia mego krzyża i do
 zyskania sobie zasługi na życie wieczne. Amen”.

‘Błogosławieni’, 213



Zawierzenie siebie Matce Bożej według św. S. Faustyny

„Maryjo, Matko moja i Pani moja! Oddaję Ci duszę i
 ciało moje, życie i śmierć moją, i to co po niej nastąpi.
 Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj
 swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi
 łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie Swą
 potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi ...
 O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko
 Moja”.
(DzF 79).

Do Maryi na ‘dobranoc’: ‘Rodzina Sercańska’

„O Maryjo, Dziewico Niepokalana, Matko Boga i
 nasza Matko! U schyłku dnia tego Ciebie, ukochana
 Matko Rodziny naszej, ze czcią pozdrawiamy.
 Błogosław nam sługom Twoim, w Sercu Twym
 najmilszym ufność składającym. Ochraniaj nas tej nocy
 i bezpiecznie racz zachować niewinność duszy i ciała
 od wszelkiej zasadzki nieprzyjaciela. Spraw, by serca
 nasze z Sercem Ukochanego Syna Twego we śnie
 zjednoczone, rychło ze snu się przebudziwszy do
 Niego się kierowały, abyśmy rozpaleni nowym żarem
 miłości byli gotowi do służby Panu i pełnienia Jego
 Boskiej woli, jak przystoi ofiarom w życiu i w śmierci
 Sercu Jezusa oddanym. Amen”.
Z modlitewnika Księży Sercanów: Modlitwy wieczorne



I.    MODLITWY DO ANIOŁÓW

1. Do Anioła Stróża

Słowo zachęty

Bóg darowuje każdemu człowiekowi bez wyjątku odrębnego Anioła Stróża. Zadaniem jego jest
 strzeżenie powierzonego sobie człowieka od wszelkiego zła: fizycznego i tym bardziej duchowego.
 Docelowym zadaniem Anioła to doprowadzenie powierzonego sobie człowieka do Domu Ojca.

Należy codziennie rozmawiać ze swym Aniołem Stróżem, słuchać go, konsultować we wszystkich
 wydarzeniach i wątpliwościach, powierzać się jemu, przepraszać za nie-posłuchanie go i sprawianie mu
 przykrości swą nie-Bożą postawą.
 – Anioł jest ‘Stróżem’ i najlepszym przyjacielem nie tylko dla dzieci, lecz tym bardziej dla każdego
 dorastającego i dorosłego. Kto często rozmawia ze swym Aniołem Stróżem, dozna niebawem jego
 wielorakiej, nadzwyczajnej pomocy.

Do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,
 Ty zawsze przy mnie stój.

 Rano, wieczór, we dnie, w
 nocy,
 bądź mi zawsze ku pomocy.

 Strzeż duszy i ciała mego,
 zaprowadź mnie do żywota
 wiecznego.
 Amen.

Rozmowa z Aniołem Stróżem

Poproś swojego Anioła Stróża o pomoc w każdej aktualnej sprawie, a szczególniej w związku z
 wyborem stanu, zawodu i podjęciem innych ważnych decyzji. Odmów w tej intencji np. trzykrotnie
 modlitewkę ‘Aniele Boży...’. Lub coś w rodzaju:



Mój Ukochany Aniele Stróżu, dopomóż mi wykonać
 pracę, do której mnie Ojciec Niebieski powołuje.
 Chciałbym być w tej pracy szczęśliwy, a zarazem
 czynić wiele dobrego moim bliźnim. Spraw, Ukochany
 Aniele, żeby moja modlitwa była zawsze zgodna z
 najlepszymi oczekiwaniami Boga samego.

Obecnie odmów 3x ‘Aniele Boży...’.

Z Aniołem Stróżem

„Drogi Aniele, mój Stróżu! Przepraszam Cię, że Cię nie zawsze słucham. A czy byłbyś taki dobry i
 dopomógł mi zdać ten egzamin [napisać tę pracę, nauczyć się tego przedmiotu ...], bo mi to wciąż nie wychodzi?”
Odmów 1x ‘Aniele Boży...’.

„Kochany Aniele Stróżu! Ufam, że dopomożesz mi dojechać bezpiecznie do ... [miejscowości]! Bądź cały czas
 ze mną i spraw, żeby podróż była bezpieczna, a zarazem przyjemna i pożyteczna”.
1x ‘Aniele Boży...’.

Znana modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, któremu z
 dobroci Bożej zostałem powierzony,
 oświecaj mnie, strzeż, rządź i prowadź.
 Amen.

Wieczorna modlitwa do Anioła Stróża

Przed zaśnięciem nie zapomnij podziękować danemu Ci przez Ojca Niebieskiego Przyjacielowi za
 wszystko co dla ciebie dzisiaj uczynił. Kto dużo dziękuje, otrzyma następnym razem być może znacznie
 więcej.

 „Ukochany mój Aniele Stróżu! Dziękuję Ci za pomoc i
 wsparcie, jakiego mi dziś udzielałeś. Dziękuję, żeś mnie przez
 dzień dzisiejszy prowadził. Parokrotnie czułem tak namacalnie
 Twoje kierownictwo!

Dziękuję za Twą miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Bądź
 przy mnie dzisiejszej nocy. Pomóż mi dobrze wypocząć,
 żebym rano, gdy się obudzę, miał siłę i chęć jak najlepszego
 przeżycia kolejnego dnia”.



Odmów 1x ‘Aniele Boży...’.

Poranna modlitwa do Anioła Stróża

Dzień wypada rozpocząć od rozmowy z Aniołem, Twym oddanym Przyjacielem. Należy poprosić Go
 o pomoc we wszystkim co dobre. On ułatwi ci z radością należyte załatwienie wszystkich spraw i okaże
 swą wieloraką pomoc. Nie zapominaj o jego wielkiej pomocy. Dla przykładu:

„Kochany Aniele Stróżu! Witam Cię w tym kolejnym
 dniu życia. Pomóż mi przeżyć go dobrze i owocnie.
 Prowadź mnie, ochraniaj i wspieraj we wszystkim, co
 będę wykonywał. Powstrzymuj od działań, które by
 miały zaszkodzić mnie lub drugim. Dodaj mi siłę i
 odwagę, bym nie uległ w pokusie. Dodaj odwagi i
 zapału do czynienia tego, co dobre i piękne dla mnie i
 innych. Podpowiadaj mi nowe rozwiązania, które
 ułatwią mi realizowanie moich zadań życiowych i
 pomogą lepiej zrealizować cel mego życia. Z ufnością
 oddaję się Twojemu prowadzeniu!”

Odmów 1x ‘Aniele Boży...’.

Do Anioła Stróża o miłość

Każdy z nas pragnie być kochany i sam kochać. Poproś swego Anioła Stróża, by Cię nauczył kochać
 Boga, siebie oraz innych ludzi. Poproś, by Ci pomógł otworzyć się na miłość. Twoje życie jest wyrazem
 ogromu miłości względem ciebie – tu i teraz. Tej miłości być może nie odczuwasz, bo nie potrafisz się na
 nią wystarczająco otworzyć. Skoro Bóg jest Miłością i jest wszędzie, w każdym miejscu i w każdym
 czasie, jest także tu i teraz wiele Jego Miłości w tobie i wokół ciebie. Wszyscy bowiem jesteśmy kochani
 przez Boga, Maryję i Aniołów i tylko dlatego, że sami nie jesteśmy otwarci na doświadczanie tej miłości
 wydaje się nam, że w naszym życiu miłości nie ma lub jest jej za mało.

„Kochany Aniele Stróżu proszę Cię pomóż mi
 otworzyć się na więcej miłości w moim życiu. Spraw,
 abym coraz lepiej potrafił okazywać miłość Bogu,
 sobie i wszystkim ludziom jakich codziennie
 spotykam. Naucz mnie, jak wspaniale kochać i jak
 być kochanym, jak dawać i jak przyjmować miłość.
 Spraw, aby z każdym dniem we mnie i w moim życiu
 było coraz więcej miłości”.



Jest szereg stron internetowych poświęconych Aniołom, modlitwie, egzorcyzmowi itd. Zob. m.in.:
http://www.twojaniolstroz.republika.pl/
 http://www.padrepio.catholicwebservices.com/POLSKA/Guardian_Angel_Polska.htm
 http://www.fordon.parafie.mpn.pl
 http://www.wolsztyn.poznan.opoka.org.pl/modlitwy.html
 http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php?id=17lek0
 http://www.skarbykosciola.org/main.php?id=2005
 http://www.nadzieja.pl/ksiazki/droga/11_moc_modlitwy.html
 http://prosperita.terramail.pl/galeria.html
 http://www.kapucyni.ofm.pl/archiwum/glos5g-2000.htm
 http://www.tlig.org/pl/plmsg/plm25w.html
 http://www.republika.pl/twojaniolstroz/stronywww.htm – itd.

2. Modlitwy do św. Michała Archanioła

Do św. Michała Archanioła

„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj
 nas w walce, a przeciw niegodziwości i
 zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
 Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
 prosimy. A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów,
 szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
 ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą
 strąć do piekła. Amen”.

Zob.: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice
 2002, s.102, nr 9

Poświęcenie się świętemu Michałowi

„O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu
 Kościoła, święty Michale Archaniele! Oto ja, chociaż
 bardzo niegodny twego oblicza, jednak ufny w Twą



 dobroć, powodowany potężnym wpływem twoich
 modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed
 tobą w towarzystwie mojego Anioła Stróża i w
 obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których
 biorę za świadków mego nabożeństwa ku tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę
 i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię
 zawsze i usilnie szerzyć twoją cześć. Bądź moją mocą
 przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga
 myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw
 wszelkim pokusom szatańskim, a zwłaszcza tym, które
 mogłyby naruszyć wiarę i czystość, a w godzinę śmierci
 uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny
 niebieskiej. Amen”.

Do św. Michała Archanioła Księcia Niebieskiego

„Chwalebny Wodzu Niebieskich Zastępów, święty Michale
 Archaniele, broń nas w walce przeciwko Zwierzchnościom i
 Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw
 duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich (Ef 1).

Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na swój
 obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej
 niewoli.

Ciebie Kościół czci jako stróża i patrona, tobie Pan oddał w
 opiekę dusze odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej
 szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zmiażdżył
 szatana pod naszymi stopami, by już nie potrafił zniewalać
 ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi.

Zanieś nasze prośby przed Oblicze Najwyższego. Niech
 rychło nam okaże swoje Miłosierdzie. Pochwyć smoka,
 starodawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związawszy
 go, strąć do piekieł, by już więcej nie zwodził narodów (Ap
 12,20). Amen”.

Zob.: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.93, nr 11

3. Modlitwy egzorcyzmu



Wyjaśnienie

Bóg nie odebrał inteligencji i potężnej mocy Aniołom upadłym, tj. Duchom Złym: Szatanowi i
 zastępom pozostałych współupadłych Aniołów. Szatani podejmują niestrudzone wysiłki, by uniemożliwić
 komunię człowieka – żywego Obrazu i Podobieństwa Boga – z Trójjedynym. Czyni to począwszy od
 skuszenia pra-rodziców w ogrodzie Eden (zob. Rdz 3). Bóg ulitował się jednak nad człowiekiem:
 mężczyzną i kobietą, obiecał już w czasie przesłuchania pra-rodziców po ich upadku – zwycięstwo nad
 Szatanem przez odkupienie człowieka, jakiego dokona osobowy Odkupiciel, który przyjdzie na świat z
 ich potomstwa. Będzie nim Jezus Chrystus: Syn Ojca Przedwiecznego, ale i rzeczywisty Syn swej
 Dziewiczej Matki Maryi. Jezus Chrystus wypędzał Złe Duchy z opętanych i uwalniał ich od niewoli
 Szatana, jak o tym donoszą Ewangelie. Władzę wypędzania złych Duchów przekazał Jezus z kolei
 Apostołom i założonemu przez siebie Kościołowi (zob. Mk 16,16n).

Przeprowadzanie egzorcyzmu wymaga wielkiej wiedzy, roztropności i świętości życia ze strony osoby
 egzorcysty. Kościół zastrzega przeprowadzanie uroczystego egzorcyzmu samym jedynie kapłanom,
 którzy otrzymali wyraźne upoważnienie ze strony biskupa ordynariusza danej diecezji. Oto ustalenie
 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

KPK 1172. – § 1. Nikt nie może dokonywać zgodnie z prawem egzorcyzmów nad opętanymi, jeśli nie
 otrzymał od ordynariusza miejsca specjalnego i wyraźnego zezwolenia.
§ 2. Takiego zezwolenia ordynariusz miejsca może udzielić tylko prezbiterowi odznaczającemu się
 pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia.

Zaś w ‘Katechizmie Kościoła Katolickiego’ czytamy na temat egzorcyzmu:

„Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w Imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub
 przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach.
 Praktykował je Jezus (por. Mk 1,25n), a Kościół od Niego otrzymuje władzę i obowiązek wypowiadania
 egzorcyzmów (por. Mk 3,15; 6,7.13; 16,17).
 – W PROSTEJ formie egzorcyzmy występują podczas celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczyste,
 nazywane ‘wielkimi’, mogą być wypowiadanie tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa.
 Egzorcyzmy należy traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych przez Kościół norm.
 – Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu –
 mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi.
 – Czymś zupełnie innym jest choroba, zwłaszcza psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy
 medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność
 Złego, a nie o chorobę [por. KPK, kan 1172] – (KKK 1673).

Tematyce egzorcyzmów jest poświęconych wiele prac. Polecamy zwłaszcza:

Zob. do tego zagadnienia zwłaszcza trzy klasyczne pozycje O. Amorth Gabriele, głównego egzorcysty Rzymu:
 – Amorth Gabriele, Wyznania egzorcysty, Edycja św. Pawła, Częstochowa 1997;
 – Nowe wyznania egzorcysty, Edycja św. Pawła, Częstochowa 1998;
 – Egzorcyści i psychiatrzy, Edycja św. Pawła, Częstochowa 1999.
 – Amorth Gabriele-Rodari Paolo, Ostatni Egzorcysta. Moja walka z szatanem, Wyd. Księży Sercanów
 DEHON
 – Polecamy miesięcznik: http://miesiecznikegzorcysta.pl 

 Ponadto artykuły wprowadzające do zagadnienia, m.in. ks. Stanisław Hołodok, Liturgia egzorcyzmów, 3
 artykuły na STRONIE Episkopatu: OPOKA, zob.:
 – http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/lit_egzorcyzmow.html –
 – http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/lit_egzorcyzmow2.html –
 – http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/lit_egzorcyzmow3.html.

 Ponadto zob. poglądowe artykuły:



 – Wywiad z licheńskim egzorcystą, ks. Edmundem Szaniawskim, zob. na łamach RZECZPOSTPOLITA:
 28.VII.2004:
 http://www.fidelitas.pl/index2.php?sort=norm &id=508 
 – Znakomity artykuł Romana Konika: http://www.fidelitas.pl/publicystyka.php?tryb=wyswietl&id=7 .
 – Oraz jeszcze: http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php?id=17lek01 .

Jan Paweł II polecił wydać na nowo opracowaną Liturgię Egzorcyzmów. Kongregacja Kultu Bożego i
 Dyscypliny Sakramentów ogłosiła nowy Rytuał dnia 1.X.1998 r. pt. „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne”
 – po krytycznym rozpatrzeniu tych obrzędów zawartych w tytule XII przedsoborowego ‘Rytuału
 Rzymskiego’.
 – Polski przekład tego Rytuału ukazał się pt.: „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne”, Księgarnia św.
 Jacka, Katowice 2002. Przekład ten został zatwierdzony przez wspomnianą Kongregację dnia 12.V.2001
 r.

Poprzedni Rytuał Egzorcyzmu pochodził z r. 1614. Wskazywał on na szereg zasad, wedle których
 można dokonywać egzorcyzmów. Jedną z nich jest ustalenie, że nie należy zbyt łatwo wierzyć w
 obecność złego ducha w przypadku chorej osobie. Według innej zasady liturgii egzorcyzmu wolno
 dokonywać jedynie po łacinie.

W roku 2000 wydała ‘Kongregacja Nauki Wiary’ dokument tematycznie nieco podobny do modlitw o
 uwolnienie od szatana. Chodzi o dokument: „Instrukcja o modlitwach o uzdrowienie od Boga”
 (25.IX.2000). Pod koniec tego dokumentu zamieszczonych jest szereg decyzji wykonawczych. Czytamy
 tam m.in. określenie, które oddziela ostro ryt egzorcyzmu od wszelkich nabożeństw o uzdrowienie.
 Znajduje się tam m.in. decyzja::

Art. 8, § 2: „Posługa egzorcyzmu winna być sprawowana w ścisłej zależności od biskupa
 diecezjalnego.
§ 2: Modlitwy egzorcyzmu, zawarte w ‘Rituale Romanum’, winny być odmienne od modlitw o
 uzdrowienie, liturgiczne i pozaliturgiczne.
§ 3: Jest absolutnie zakazane włączanie tych modlitw w sprawowanie Mszy św., Sakramentów i Liturgii
 Godzin” (Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o modlitwach o uzdrowienie od Boga, art. 8).

Egzorcyzm jest podejmowany oczywiście mocą Kościoła, który został upoważniony do tego przez
 swego Boskiego Założyciela. Oto trzy objawy (prócz wielu innych) przemawiające za tym, że mamy do
 czynienia z przypadkiem opętania:
 – Mówienie poprawną łaciną lub greką starożytną;
 – Niewytłumaczalna, nadludzka siła, wyrażająca się np. tym, że kilku silnych mężczyzn nie potrafi
 utrzymać kilkuletniego dziecka;
 – Znajomość rzeczy ukrytych, np. wyjawianie grzechów kapłana przeprowadzającego egzorcyzm
 sięgających często z dalekiej młodości.

Ojciec święty Leon XIII (1878-1903) ułożył po własnym, szczególnym przeżyciu wizji Kościoła i szatana,
 tzw. „Mały Egzorcyzm”, którym mogą posłużyć się w przypadku ucisku szatańskiego wszyscy, również
 osoby spośród laikatu. Egzorcyzm ten zaczyna się od wezwania św. Michała Archanioła. Papież Leon
 XIII polecił odmawiać go po każdej Mszy świętej. Niestety praktyki tej zaniechano po Soborze
 Watykańskim II.

Osobom prywatnym wolno modlić się do Boga o uwolnienie od złych duchów. Wolno też odprawiać
 egzorcyzm nad osobami opętanymi, ale jedynie w formie modlitwy. Nikomu innemu, poza szczególnie do
 tego przez ordynariusza danej diecezji upoważnionemu kapłanowi, nie wolno zwracać się bezpośrednio,
 tj. w trybie rozkazującym – do Złego Ducha z żądaniem opuszczenia człowieka, czy miejsca, ani tym
 bardziej z żądaniem uzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi. Rzeczą poszczególnych wiernych pozostaje
 sama tylko modlitwa – i oczywiście zwłaszcza właśnie w przypadku opętania praktyka „postu i modlitwy”
 – zgodnie ze słowami samego Jezusa Chrystusa:

„... Gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: ‘Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić’



 [tj. w tym wypadku tego Ducha niemego i głuchego: w.25]?
 – Rzekł im: ‘Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem” (Mk 9,28n; zob. Mt 17,21. – Dodano tu
 Jezusowe słowo: ‘... i postem’. Są wydania Pisma świętego, które wzmiankę o ‘poście’ opuszczają. Istotnie, w niektórych
 starożytnych kodeksach NT brak tego słowa. Mimo wszystko jest rzeczą oczywistą, że słowa takie zostały wypowiedziane
 przez samego Chrystusa. W przypadku zaś wątpliwości przy ustalaniu oryginalnego tekstu należy się kierować m.in. zasadą:
 Lectio difficilior praeferenda = Lekcji która jest trudniejsza, przysługuje pierwszeństwo. Nie wszyscy ‘lubią’, żeby im mówić o
 modlitwie i poście!).

Potężna Niebios Królowo ... – Egzorcyzm

„Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty która
 otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć
 głowę Szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom
 Anielskim, aby ścigały Szatanów, stłumiły ich
 zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do
 piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i

 strzeżcie nas. Amen”.

Modlitwa błagalna o uwolnienie od złego ducha – 1

„Panie Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą [Twoją
 służebnicą], który [która] z powodu nadmiaru pokus stał [stała]
 się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich
 nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego
 [zagubioną], uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie
 nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł [mogła] podobać
 się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez
 Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.94, nr 1.

Modlitwa błagalna o uwolnienie – 2

 „Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem
 światłości. Spraw, proszę, abym się nie pogrążył [pogrążyła]
 w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał [trwała] w
 blasku otrzymanej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa,
 Pana naszego. Amen”.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.96, nr 5



Modlitwa błagalna o uwolnienie – 3

„Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty
 zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za nas mękę na
 Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię,
 wejrzyj na moją udrękę i mój ból. Skoro we Chrzcie
 obdarzyłeś mnie nowym życiem, oddal ode mnie ataki
 złego ducha i napełnij łaską swojego błogosławieństwa.
 Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.96,
 nr 4

Modlitwa błagalna o uwolnienie – 4

„Boże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś
 człowieka na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie
 odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie, Twojego sługę
 [Twoją służebnicę], i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech
 moje serce przepełni blask twojej chwały. Oddal ode mnie
 wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha
 razem z moimi braćmi mógł [mogła] Cię wielbić w Twoim
 Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s.96, nr
 3

NB. Opuszczamy tutaj (z dniem: 9.II.2007 r.) wcześniej w tym miejscu znajdujące się niektóre modlitwy, a w szczególności
 modlitwę zatytułowaną: ‘Mały Egzorcyzm’. Tekst bowiem zwraca się z rozkazami wprost do Złych Duchów. Taka forma
 egzorcyzmowania jest jednak zastrzeżona dla oficjalnego egzorcysty: kapłana, który ponadto został upoważniony do
 przeprowadzenia egzorcyzmu.

J.    WYBRANE MODLITWY DO ŚWIĘTYCH



1. Modlitwy do św. Józefa

Do św. Józefa o czystość serca

„Dziewic Stróżu i Ojcze, Józefie święty, twej wiernej
 pieczy niewinność sama Chrystus Jezus i Panna nad
 pannami Maryja powierzeni byli. Przez ten skarb
 podwójny a drogi, przez Jezusa i Maryję proszę Cię i
 błagam, zachowaj mnie od wszelkiej zmazy i spraw,
 abym myślą nieskazitelną, niewinnym sercem i
 nieskalanym ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak
 największej czystości służył. Amen”.

Modlitewnik Księży Sercanów, Modlitwy wieczorne, 81

2. Modlitwy do innych Świętych i Błogosławionych

Do św. Alberta Chmielowskiego

„Boże, bogaty w Miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego Alberta,
 aby dostrzegał w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone
 Oblicze Twojego Syna; spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła
 miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich
 potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

‘Błogosławieni’, 225.



Do św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)

„Boże, życie wiernych i chwało pokornych, który świętą
 Jadwigę, Królowę, uczyniłeś gorliwą krzewicielką wiary i
 miłości, spraw za jej wstawiennictwem, byśmy się stali
 apostołami prawdy i dobra. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 Amen”.

‘Błogosławieni’, 227.

Do św. Jadwigi Śląskiej (16 października)

„Święta Jadwigo, Orędowniczko ludu śląskiego,
 niech twoje ofiarne życie, pełne miłosierdzia i głębokiej
 wiary, będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia
 trudów życia codziennego i szukania Boga w sercach
 cierpiących bliźnich. Byłaś dla swego ludu matką i
 nauczycielką wiary; uproś nam u Boga ofiarną miłość,
 abyśmy za twoim przykładem przeszli przez życie
 wszystkim dobrze czyniąc, a nauczając bliźnich wiary,
 przyczynili się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi.
 Amen”.

‘Błogosławieni’, 227.

Św. Edyta Stein: S. Teresa Benedykta od Krzyża (1891-1942)

O szczegółach jej życia, jej wychowania w rodzinie żydowskiej,
 o dalszym przedziwnym wykształceniu i jej zdolnościach, zwłaszcza
 jako filozofa, o poznaniu Kościoła Katolickiego, jej totalnej miłości
 oddanej Jezusowi, gdy poznała Go z najgłębszym przekonaniem
 jako Boga-Człowieka i Odkupiciela, o jej dalszej działalności
 naukowej i pisarskiej, jej wstąpieniu następnie do zakonu
 Karmelitanek, jej uwięzieniu i śmierci wraz ze swą siostrą Różą 9
 sierpnia 1942 r. w komorze gazowej Oświęcima-Brzezinki, do której
 się dostała, mówiąc swej siostrze: „Chodź, idziemy tam za nasz
 Naród” – zob. m.in. na stronach internetowych (poniżej). Jej
 beatyfikacja nastąpiła w 1987 r. w Kolonii, a kanonizacja w 1998 r.
 w Rzymie. Ojciec święty Jan Paweł II ogłosił ją też Patronką
 Europy.

 http://www.stein.karmel.pl/artykuly/adamska.html



Objaśnienie
 http://www.stein.karmel.pl/sympozja/pat/wyklad5.html
 http://www.katolicka.alleluja.pl/tekst.php?numer=5638
 http://www.stein.cad.pl/modl1.htm

Okruchy modlitw i myśli św. Edyty Stein

Najgłębsze tajniki duszy to naczynie, w które wlewa się Duch Boży, jeśli ktoś się na Niego w pełni
 wolności otwiera. Duch Boży zaś to sens i siła. Obdarza On duszę nowym życiem i uzdalnia ją do
 osiągnięć, do których nie byłaby zdolna z samej swej natury. Jednocześnie nadaje On jej działaniu
 ukierunkowanie.

 A gdy nadejdzie noc i spojrzenie wstecz uświadomi, że wszystko było tylko dziełem cząstkowym oraz
 że wiele pozostało nie wykonane, gdy tak wiele spraw budzi jedynie zawstydzenie i skruchę: wtedy
 weź wszystko, tak jak to jest, złóż to w ręce Boga i pozostaw to Jemu. W ten sposób można będzie w
 Nim spocząć, naprawdę spocząć i zacząć dzień jakby nowe życie.

Modlitwa do św. Edyty Stein

„Boże naszych ojców, Tyś zaprowadził świętą
 Męczennicę Teresę Benedyktę, Edytę Stein, do poznania
 swego Ukrzyżowanego Syna i naśladowania Go aż do
 śmierci.

Spraw za jej wstawiennictwem, żeby wszyscy ludzie
 poznali w Ukrzyżowanym Odkupiciela i doszli przez Niego
 do oglądania Twojej Chwały. Przez tegoż Jezusa
 Chrystusa, Pana Naszego”.

Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)
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Objaśnienie

Istnieje wiele STRON internetowych o życiu, cudownej działalności i
 wszystkim innym, co się wiąże z św. O. Pio. Święty doznaje czci nie tylko
 we Włoszech, ale jest wzywany po całym świecie. Istnieje wiele kół
 modlitewnych i ruchów pod imieniem św. O. Pio. Niejedna instytucja
 ogłasza go za swojego Niebieskiego Patrona. Beatyfikacji O.Pio dokonał
 Jan Paweł II dnia 2.maja 1999, natomiast kanonizacji w dniu 16 czerwca
 2002 w Rzymie.

Spośród STRON internetowych w języku polskim zob. m.in.:
http://www.kapucyni.ofm.pl
 Tamże znajdziesz linki do innych STRON polskich.

Modlitwa Jana Pawła II. do św. O. Pio z Pietrelcina

„... Naucz nas również, prosimy Cię, skromności serca,
 żebyśmy zostali przyjęci do uczniów Ewangelii, którym
 Ojciec obiecał, że uczyni ich uczestnikami Królestwa.
 Użycz nam spojrzenia wierzącego, który w obliczu ubogich
 i cierpiących potrafi rozpoznać zawsze Oblicze Pana
 Naszego Jezusa Chrystusa. Udziel nam pomocy w
 godzinie walki, w chwili próby. A gdy upadniemy, pozwól
 nam doznać radości otrzymania w Sakramencie
 przebaczenia. Naucz nas poddania Maryi, Matce Jezusa i
 Matce nas wszystkich. Bądź z nami w ziemskim
 pielgrzymowaniu i zaprowadź nas do szczęśliwości
 Ojczyzny, gdzie kiedyś będziemy przebywać, by na
 wieczność wychwalać Chwałę Bożą. W Imię Ojca i Syna, i
 Ducha Świętego. Amen”.

Błog. O. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)

W Polsce nie zanadto znany. Na temat Jezuity, O. Ruperta Mayera, jest
 zwł. w Niemczech niemało stron internetowych z obszernymi opisami jego
 bohaterskiego życia, działalności, uwięzienia w okresie nazi, jego śmierci.
 Jest wiele instytucji, szkół i kół modlitewnych pod imieniem Błog. O. Ruperta
 Mayera. Jan Paweł II. ogłosił go Błogosławionym w 1987 r. na stadionie
 Olimpijskim w Monachium. – Poniżej drukujemy ulubioną modlitwę Błog. O.
 Ruperta.
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Objaśnienie

W Polskim Katolickim internecie są jedynie wzmianki o beatyfikacji z 1987 w Monachium –
 jednocześnie błog. Edyty Stein oraz O. Ruperta Mayera. Oraz rozproszone wzmianki
 modlitewne do tego Błogosławionego Jezuity. Więcej materiału znaleźć można natomiast w
 internecie niemieckim, np.:
http://www.erzbistum-muenchen.de/EMF076/EMF007520.asp
 http://www.heiligenlexikon.de/index.htm?BiographienR/Rupert_Mayer.html
 http://www.helmut-zenz.de/hzmayer.htm

Ulubiona modlitwa
Błog. O.Ruperta Mayera, SJ

„Niech się stanie, Panie, jak Ty tego chcesz.
 Jak Ty chcesz, tak chcę czynić.
 Pomóż tylko zrozumieć Twą Wolę.
 Kiedy zechcesz, Panie, wtenczas – czas.
 A gdy zechcesz, wtedym gotów,
 dziś i po wszystkie wieki.

 Czego zapragniesz, to przyjmuję,
 A czego zechcesz, to dla mnie zysk.
 Dość, żem cały Twój.
 Skoro zaś Ty tego pragniesz, jest to więc dobre,
 I skoro Ty tego zechcesz, doznaję otuchy.
 Serce me całe jest w Twych rękach !”

Do św. dr Gianny Beretta Molla

Zachowały się głębią przemyśleń tchnące listy Świętej Gianny (po
 polsku: Asi) pisane do jej przyszłego męża – z okresu najpierw
 narzeczeństwa, a potem już i w małżeństwie.

W Polsce jest sporo stron internetowych, przedstawiających w pełni ‘normalne’ życie tej
 świętej. Zob. m.in.
 http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/zycie.htm
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Objaśnienie

Objaśnienie

 http://www.wspolnota.rodzin.omi.org.pl/patroni/02joanna/14_joanna.htm
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Gianna_Beretta_Molla
 http://www.polska.lex.pl/prasa/Nasza-Parafia/archiwum/2004-06/gianna_beretta.htm
 http://www.apologetyka.katolik.pl/marianie/09-03/mag-1.php
 http://www.zrodlo.krakow.pl/archiwum/2004/19/12.html

Żyła w latach 1922-1962. Została lekarzem w 1949 – specjalizacja
 chirurg-pediatra. Wyszła za mąż w 1955 r. za inżyniera Piotra Mollę.
 Urodziła syna i trzy córki. Po wydaniu na świat czwartego dziecka –
 Gianny Emmanueli, umiera w tydzień później, 28 kwietnia 1962 r. Oddała

 swoje życie, by nie przyłożyć ręki do uśmiercenia oczekiwanego dziecka, mimo nacisków ze strony
 środowiska ... lekarskiego. Beatyfikacji dr Gianny dokonał Jan Paweł II dnia 24 kwietnia 1994 r.,
 natomiast jej kanonizacji dokonał 16.Mai 2004. Na uroczystości beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej obecna
 była cała jej rodzina: mąż oraz czwórka dzieci. Dziewczynka, za którą oddała swe życie, sama została
 lekarką – specjalizacja: geriatria. Jest to dr Gianna Emmanuela.

Już jako kilkunastoletnia dziewczynka poszukiwała Gianna świadomie woli Bożej. Przy różnych
 notatkach, jakie prowadziła, zamieszczała zwykle krótkie modlitewki do Jezusa i Maryi, prosząc Jezusa
 szczególnie o dar pełnej z Nim bliskości. Oto jedna z jej takich notatek, gdy miała 15 lat:

„Jezu obiecuję Ci, że podporządkuję się temu wszystkiemu, co mi
 przeznaczysz. Pozwól mi tylko rozpoznać Twoją wolę”.

A oto inna notatka Gianny jako 15-letniej dziewczyny:

„Czynię święte postanowienie, aby robić wszystko dla Jezusa. Każdą moją
 czynność, każdą moją przykrość ofiarowywać Jezusowi. Postanawiam, że aby
 służyć Bogu nie chcę więcej pójść do kina, jeśli nie będę wpierw wiedziała czy
 film nadaje się do oglądania, czy jest skromny, nie gorszący. Postanawiam, że
 wolę raczej umrzeć, niż popełnić grzech śmiertelny. Chcę wystrzegać się
 grzechu śmiertelnego jak jadowitego węża i powtarzam raz jeszcze: tysiąc razy
 wolę umrzeć, niż obrazić Boga. Chcę prosić Pana Boga, aby mi pomógł nie dostać się do piekła, a
 więc unikać tego wszystkiego, co może zaszkodzić mojej duszy”.

Osobista modlitwa św. Gianny

„Maryjo, oddaję się całkowicie w Twoje macierzyńskie dłonie i zdaję się na Ciebie. Ufam Tobie, że
 dostąpię tego, o co Cię proszę. Ufam Tobie, bo Ty jesteś moją ukochaną Matką. Zawierzam Ci siebie,
 bo jesteś Matką JEZUSA.
 W tym zawierzeniu oddaję się Tobie i jestem pewna, że wysłuchasz mnie we wszystkim. W tym
 zawierzeniu w sercu pozdrawiam Cię jako moją Matkę i moją Nadzieję. Poświęcam Ci się całkowicie i
 proszę Cię, byś o tym pamiętała, iż jestem Twoja i że do Ciebie należę. Ustrzeż i ochroń mnie, dobra,
 ukochana Matko, każdej chwili mojego życia i przedstaw mnie swojemu Synowi Jezusowi. Amen.
 Panie, niech się stanie Twoja Wola”.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 „Kochajmy krzyż i myślmy o tym, że dźwigamy go nie sami, ale że Jezus nam w tym pomaga i że w

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/giann8.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/giann8.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/giann8.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/giann11.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/giann11.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/giann11.jpg


 Nim wszystko możemy, gdyż On dodaje nam do tego siły”.

Modlitwa do św. Dr Gianny Beretta-Molla

„Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej miłości nad
 tę, kiedy ktoś daje życie za osobę ukochaną, dziękujemy
 Ci, że dałeś nam w osobie Gianny płomienny przykład
 prawdziwej miłości i szacunku dla Życia. Dopomóż nam,
 abyśmy zrozumieli jej przykład życia, rozpowszechniali
 go i sami nim żyli.

Odnów we wszystkich kobietach, żyjących na całym
 świecie, zrozumienie sensu ich misji i szacunku dla
 każdego Życia, które jest darem Boga, a na którego
 straży winny stać nawet za cenę własnego życia.

Daj nam łaskę, której oczekujemy i radość nazywania
 Gianny świętą, która idąc za przykładem Jezusa, ofiarnie
 złożyła swoje życie za życie innych.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

Św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997; kanonizacja: 5.IX.2016)

Na temat Matki Teresy z Kalkuty, której właściwym imieniem rodzinnym było: Agnieszka Gonxha
 Bojaxhiu (w Albanii), istnieje w skali światowej ogromna literatura. Istnieje także wiele STRON
 internetowych poświęconych jej osobie i działalności oraz założonego przez nią Zgromadzenia Sióstr
 Misjonarek Miłości. Ojciec święty Jan Paweł II, który z Matką Teresą był wielorako związany w modlitwie i
 działalności, dokonał jej beatyfikacji w 6 lat po jej śmierci (+ 1997) w roku 2003 (dnia 19.X.2003 r.), natomiast
 kanonizacji dokonał pap. Franciszek (dnia 5.IX.2016).

Oto wybór stron o św. Matce Teresie z Kalkuty:
 http://www.republika.pl/mojadroga/matka3.htm – tutaj linki do stron po ang. francusku, hiszpańsku
 http://www.voxdomini.com.pl/sw/m_t_noc.html
 http://www.uni.lodz.pl/puls/numery/04/kochac.html
 http://fnp.home.pl/cgibin/shop?show=3in549
 http://www.oat.com.pl/rozw6.htm
 http://www.rosaryhour.net/pogadanki/2003-09-07.html
 http://www.mateusz.pl/goscie/stronatadeusza/perelki/
 http://www.zrodlo.krakow.pl/archiwum/2003/37/08.html

Nieco wypowiedzi Matki Teresy z Kalkuty

„Chrześcijaństwo to dawanie. Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna. Dał
 swego Syna, który stał się Człowiekiem: jak ty i ja – poza tylko grzechem. Dał
 Go Maryi, żeby ona dawała Go dalej – innym. Zanim Jezus umarł, dał On
 siebie pod postacią chleba. Pragnął, żebyśmy i my uczyli się dawania dalej i



Objaśnienie

 żeby miłość Jego stawała się zrozumiała. Dlatego stał się głodnym, chorym,
 nagim, bezdomnym, pozbawionym ojczyzny. I mówił: Cokolwiek uczynilibyście
 jednemu z tych Braci moich Najmniejszych, Mnieście uczynili ”.

 „Również dzisiaj Bóg kocha świat. Posyła ciebie i mnie, żeby wykazać, że kocha świat, że nadal
 współczuje światu. Musimy stać się Jego miłością, Jego współczuciem w dzisiejszym świecie”.

 „Żeby jednak móc kochać, musimy mieć wiarę, bo wiara czynna jest miłością, czynna miłość to służba.
 Żeby móc kochać, musimy umieć widzieć i czuć. My, którzy znamy Jezusa, kochamy Go, należymy do
 Niego, musimy tak kochać, jak On nas umiłował. On nam się oddał. I my musimy miłować się
 wzajemnie, przez to że będziemy się dawali innym. A takie oddanie idzie aż do bólu” (Matka Teresa,
 15.8.1976 oraz 10.6.1977).

Święty O. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941, w Obozie koncentracyjnym: Nr 16670)

O św. O. Maksymilianie Marii Kolbe istnieje obfita literatura. Istnieją też rozliczne STRONY
 internetowe przedstawiające jego życie, działalność, oddanie Niepokalanej, Rycerstwo Maryi, pismo w
 Polsce i Japonii i ponownie w Polsce. Aż do jego uwięzienia w czasie okupacji i jego śmierci męczeńskiej
 w bunkrze głodowym, jako ‘Polaka’ pod Nr 16670 ‘P’ w obozie w Oświęcimiu dnia 14 sierpnia 1941 – w
 miejsce innego Polaka, którego nie znał, ojca rodziny: Franciszka Gajowniczka, którego zarząd obozu
 wyznaczył na śmierć głodową.
 – Jego Beatyfikacja nastąpiła w 1971 r. Dokonał jej Papież Paweł VI. Natomiast jego kanonizacji dokonał
 Jan Paweł II w dniu 10.października 1982 r., w obecności żyjącego jeszcze ojca rodziny, za którego św.
 O. Kolbe oddał dobrowolnie swoje życie.
 – Wiele dzieł, instytucji, szkół i uczelni obrało św. O. Kolbe za swojego świętego patrona i opiekuna.

Zob. m.in. wybór stron:
 http://www.katolicka.alleluja.pl/tekst.php?numer=5272
 http://www.centrum-dialogu.oswiecim.pl/teksty.php?lang=pl
 http://www.katolicka.alleluja.pl/tekst.php?numer=2765
 http://rozancowe-karty.pl/modlitwa/maksymilian.htm
 http://www.nasza-arka.pl/2001/rozdzial.php?numer=8
 http://www.voxdomini.com.pl/sw/sw_kolbe.htm
 http://www.polonica.net/Masoneriazydzi.htm

Modlitwa do św. O. Maksymiliana Marii Kolbe

 Modlitwa do św. O. Maksymiliana Kolbe

„Boże, który św. Maksymiliana Kapłana i Męczennika
 rozpaliłeś miłością ku Niepokalanej Dziewicy i napełniłeś
 żarliwością o zbawienie dusz i miłością bliźniego,
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Objaśnienie

spraw, prosimy, abyśmy – za jego wstawiennictwem – dla
 Twojej chwały gorliwie pracując w służbie bliźniego, stawali
 się podobni do Twojego Syna przez wszystkie dni naszego
 życia.

Który z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki
 wieków. Amen”.

Fragmenty z homilii Jana Pawła II w Brzezince w czasie jego Pierwszej
 Pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. – o O. Kolbe Oświęcim-Brzezinka, Auschwitz-
Birkenau, dnia 7 czerwca 1979 r.

1. „ ... ‘To jest zwycięstwo nasze – wiara nasza’ (1 J 5,4).
 Te słowa z Listu św. Jana przychodzą mi na myśl i cisną się do serca, gdy
 staję wraz z Wami na tym miejscu, na którym dokonało się szczególne
 zwycięstwo Człowieka przez wiarę. Przez wiarę, która rodzi miłość Boga i
 bliźnich: jedną miłość, miłość ‘największą’ – taką, która gotowa jest ‘życie
 położyć za brata swego’ (por. J 15,13; 10,11). A więc zwycięstwo przez
 miłość, która ożywia wiarę aż do granic ostatecznego świadectwa.

 To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł w tym miejscu człowiek,
 któremu na imię Maksymilian Maria, nazwisko: Kolbe, ‘z zawodu’ (jak pisano o nim w rejestrach
 obozowych): ksiądz katolicki, z powołania: syn św. Franciszka, z urodzenia: syn prostych, pracowitych,
 bogobojnych ludzi, włókniarzy z okolic Łodzi, z łaski Bożej i osądu Kościoła: Błogosławiony.

 To zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł ów człowiek w tym MIEJSCU, które było zbudowane na
 zaprzeczeniu wiary – wiary w Boga i wiary w człowieka – na radykalnym podeptaniu już nie tylko
 miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa, ludzkości; w tym miejscu, które było zbudowane na
 nienawiści i na pogardzie człowieka w imię obłąkanej ideologii; w tym miejscu, które było zbudowane
 na okrucieństwie. Miejsce, do którego prowadzi wciąż jeszcze brama z szyderczym napisem: ‘Arbeit
 macht frei’, rzeczywistość bowiem była radykalnym zaprzeczeniem treści tego napisu.

 W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom ludzi z różnych narodów,
 O. Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa,
 oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu – za brata. Ten brat żyje do dzisiaj na polskiej
 ziemi – i jest wśród nas.

 Czy tylko On jeden, – Maksymilian Kolbe – odniósł zwycięstwo, które odczuli natychmiast
 współwięźniowie i do dzisiaj odczuwa je Kościół i świat? Zapewne wiele zostało tu odniesionych
 podobnych zwycięstw, jak choćby – śmierć w krematorium obozowym Siostry Benedykty od Krzyża,
 Karmelitanki, w świecie Edyty Stein, z zawodu – filozof, znakomita uczennica Husserla, która stała się
 ozdobą współczesnej niemieckiej filozofii, a pochodziła z żydowskiej rodziny zamieszkałej we
 Wrocławiu.
 ... Na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej – zwycięstwo
 człowieka! ...”

Błog. para małżeńska: Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi
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Szczególną radością dla Jana Pawła II stała się beatyfikacja pary małżeńskiej: błogosławionych Marii
 (1884-1965) i Alojzego Beltrame Quattrocchi (1880-1951). Oboje jako pary małżeńskiej wyniósł Ojciec święty
 ku chwale Ołtarzy 9.XI.2001 r. Była to pierwsza w dziejach Kościoła beatyfikacja obojga małżonków
 razem. Oto zarys ich życia:

Anna Maria najpierw była protestantką wyznania Waldensów. Przyjęła katolicyzm po rzetelnym
 przestudiowaniu teologii katolickiej. Marcello to muzyk z zawodu. Poznali się pracując jako wolontariusze
 przy chorych i niepełnosprawnych. Ślub małżeński zawarli w 1905 r. Na przyjęcie weselne zaprosili ok.
 40 niepełnosprawnych, którym osobiście usługiwali do stołu. Ona zmarła na raka, on na zawał.

Gdy Anna Maria była w stanie błogosławionym z czwartym dzieckiem (w r. 1913), okazało się wkrótce,
 że w związku z nieprawidłowym przebiegiem ciąży poważnie zagrożone jest zarówno życie matki, jak i
 mającego się narodzić dziecka. Maria wraz z mężem zdecydowanie przeciwstawili się usilnym namowom
 do przerwania ciąży, pokładając całą ufność w Bogu. Bóg wynagrodził ich ponad wszelkie oczekiwania: 6
 kwietnia 1914 r. przyszła na świat Enrichetta, która przez całe życie (zmarła mając ponad 80 lat) nie przestała
 okazywać wdzięczności rodzicom za poświęcenie dla uratowania jej życia. W r. 1925, po 20 latach
 małżeństwa, oboje złożyli ślub czystości. Alojzy miał wtedy 46 lat, a Maria 41. Decyzję tę podjęli po jej
 uzgodnieniu z ich kierownikiem duchownym. Beatyfikacja ich obojga nastąpiła w 2001 r.

Nie podajemy tu żadnej odrębnej modlitwy o uproszenie sobie łask za pośrednictwem
 Błogosławionych: małżonków Marii i Alojzego Beltrame-Quattrocchi. A jedynie zachęcamy do korzystania
 z kontaktu z modlitewnego z Błogosławionymi w sercu, łącznie z naśladowaniem heroizmu ich życia,
 oddanego całkowicie służbie Bogu i bliźnim, zwłaszcza chorym, niepełnosprawnym.

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7g.
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 27.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.

              

H. WYBRANE MODLITWY DO MARYI

1. Znane modlitwy do Maryi
Matko Odkupiciela
Pod Twoją obronę
Witaj Królowo, Matko Litości
Modlitwa św. Bernarda do Maryi
Do Matki Pięknej Miłości
Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe do Matki Boskiej
Modlitwa o czystość

2. Mniej znane modlitwy do Maryi
Modlitwa o pomoc w odnowie życia
Krótki Akt oddania się Matce Bożej w Niewolę Miłośc (kard. Stefana Wyszyńskiego)
Matko, naucz nas kochać Jezusa
Do Matki bezgranicznego ‘TAK’
Modlitwa do Maryi w cierpieniu
Zawierzenie siebie Matce Bożej wg św. S. Faustyny
Do Maryi na ‘dobranoc’: ‘Rodzina Sercańska’



I. MODLITWY DO ANIOŁÓW

1. Do Anioła Stróża
Słowo zachęty
Do Anioła Stróża
Rozmowa z Aniołem Stróżem
Z Aniołem Stróżem
Znana modlitwa do Anioła Stróża
Wieczorna modlitwa do Anioła Stróża
Poranna modlitwa do Anioła Stróża
Do Anioła Stróża o miłość
Strony internetowe poświęcone Aniołom, modlitwie, egzorcyzmowi

2. Modlitwy do św. Michała Archanioła
Do św. Michała Archanioła
Poświęcenie się świętemu Michałowi
Do św. Michała Archanioła Księcia Niebieskiego

3. Modlitwy egzorcyzmu
Wyjaśnienie
Potężna Niebios Królowo ... – Egzorcyzm
Modlitwa błagalna o uwolnienie od złego ducha – 1
Modlitwa błagalna o uwolnienie – 2
Modlitwa błagalna o uwolnienie – 3
Modlitwa błagalna o uwolnienie – 4

J. WYBRANE MODLITWY DO ŚWIĘTYCH

1. Modlitwy do św. Józefa
Do św. Józefa o czystość serca

2. Modlitwy do innych Świętych i Błogosławionych
Do św. Alberta Chmielowskiego
Do św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)
Do św. Jadwigi Śląskiej (16 października)
Św. Edyta Stein: S. Teresa Benedykta od Krzyża (1891-1942)
Strony poświęcone św. Edycie Stein
Okruchy modlitw i myśli św. Edyty Stein
Modlitwa do św. Edyty Stein
Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)
Strony poświęcone św. O. Pio
Modlitwa Jana Pawła II. do św. O. Pio z Pietrelcina
Błog. O. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)
Strony o O. Rupercie Mayerze, beatyfikowanym wraz z św. Edytą Stein
Ulubiona modlitwa Błog. O. Ruperta Mayera, SJ
Do św. dr Gianny Beretta Molla
Strony poświęcone św. Giannie Beretta Molla
Osobista modlitwa św. Gianny
Modlitwa do św. dr Gianny Beretta Molla
Błog. Matka Teresa z Kalkuty 1910-1997)
Strony poświęcone błog. Matce Teresie
Nieco wypowiedzi Matki Teresy z Kalkuty
Święty O. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941, w Obozie Koncentracyjnym: Nr 16670)
Strony poświęcone św. O. Maksymilianowi Kolbe
Modlitwa do św. O. Maksymiliana Marii Kolbe
Fragmenty z homilii Jana Pawła II w Brzezince w czasie jego Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny w 1979
 r. – o O. Kolbe
Błog. para małżeńska: Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi

Obrazy-Zdjęcia

Fot4-56a. Św. Edyta Stein, S. Benedykta od Krzyża
Fot4-56b. Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)
Fot4-56c. Błog. O. Rupert Mayer SJ
Fot4-57. Zdjęcie św. Gianny z dzieckiem
Fot4-58. Św. Gianna z dzieckiem na sankach
Fot4-58a. Błog. Matka Teresa z Kalkuty
Fot4-58b. Św. O. Maksymilian Maria Kolbe





    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

K.    MODLITWY POGŁĘBIENIA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO

1. W Obliczu Boga

Akt wiary-nadziei-miłości i skruchy

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
 W Trójcy jedyny, prawdziwy
 Wierzę w coś Objawił Boże,
 Twe słowo mylić nie może

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
 Wszechmocny i miłosierny
 Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
 Jednak nad wszystko miłuję.
 Nad wszystko, co jest stworzone,
 Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości
 Jedynie dla Twej miłości
 Bądź miłościw mnie grzesznemu,
 Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
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O postępowanie według Bożego upodobania

„O Jezu Najsłodszy! Udziel mi łaski swej, aby
 Twa łaska ze mną była, ze mną pracowała i ze
 mną dotrwała aż do końca.

Daj, abym zawsze chciał i pragnął tego, co
 Tobie jest bardziej miłe, i co Ci się więcej
 podoba”.

Lub:

„Niech Twoja wola będzie moją, a moja wola niech idzie
 zawsze za Twoją i najdoskonalej z nią się zgadza.

Niech moje chcenie i niechcenie będzie z Twoim jedno.
 Obym nie mógł chcieć, lub nie chcieć czego innego, tylko
 tego, co Ty chcesz, lub czego nie chcesz.

Daj, abym zawsze chciał i pragnął tego, co Tobie jest
 bardziej miłe, i co Ci się więcej podoba.

Spraw, abym obumarł wszystkiemu, co jest z ducha tego
 świata i żebym dla Ciebie umiłował to, że mną gardzą i nie
 znają mnie na świecie.

Daj, abym ponad wszystkie pragnienia, jakie bym mógł
 mieć w stosunku do ziemi, przenieść umiał pragnienie
 odpoczywania w Tobie, pragnienie ukojenia u boku
 Twojego. Tyś prawdziwym pokojem serca, Ty jedynym
 odpocznieniem, poza Tobą wszystko jest przykre i
 niespokojne. W tym to pokoju, to jest w Tobie, jedynej,
 najwyższej i wiecznej Dobroci zasnę i spocznę. Amen”.

‘O naśladowaniu Chrystusa’, Księga III, r. 15

Wola Chrystusa w praktyce: z życia św. Edyty Stein

Poprzednio podano już nieco szczegółów o św. Edycie Stein, wraz z jej niektórymi myślami i
 modlitwami (zob. wyż.: Św. Edyta Stein: S. Teresa Benedykta od Krzyża). Obecnie pragniemy wglądnąć nieco w
 jej życie wewnętrzne, zgodnie z właśnie omawianym paragrafem. Jest to przekład ze STRONY
 internetowej KARMELU w Niemczech ( http://www.karmel.at/edith/gg).

Zatem krótki rzut oka we wnętrze modlitewne św. Edyty Stein – dla zobrazowania poszukiwania woli
 Jezusa na co dzień: w dniach pogodniejszych, i tych niezwykle poważnych i trudnych. Po przyjęciu wiary
 Kościoła Katolickiego, wstąpiła następnie w 1933 r. do Karmelu. Jakże ciężkie było jej wewnętrzne
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 zmaganie się o wiarę w prawdziwego Boga z własną matką, przekonaną, religijnie surową Żydówką,
 która nie była w stanie zrozumieć chrześcijaństwa i była w swym najgłębszym wnętrzu przekonana, że
 Edyta, jej córka, idzie na manowce i dopuszcza się zdrady Boga prawdziwego. Edyta modliła się w swej
 niezłomnej wierze do Bożego miłosierdzia, które wysłuchuje szukających prawdy, najgłębiej przekonana,
 że matka, która umiera w 1936, stanie się obecnie u Boga jej najwierniejszą pomocą, żebym „i ja mogła
 dojść do celu”.

A oto nieco promieni, które pozwalają przeczuwać głębię życia jej duszy. W stałej świadomości, że i
 tak stanie się prędzej czy później ofiarą nazizmu, dążącego m.in. do fizycznego zniszczenia Żydów,
 pisze Edyta już po wstąpieniu do Karmelu:

„Przekroczyłam z głębokim pokojem próg do Domu Pana”.

Jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, również Karmelitanka, mówi Edyta o wierności wewnętrznym
 natchnieniom Ducha Świętego nawet w najmniejszych sprawach i w każdej chwili:

„Oto ta ‘Mała Droga’ jakby bukiet spleciony z niepozornych, malutkich kwiatów, który codzienny
 składamy u stóp Najświętszego Sakramentu. Jest to może ciche, na całe życie rozciągnięte
 męczeństwo, którego nawet nikt nie przeczuwa, będące jednocześnie źródłem głębokiego pokoju i
 serdecznego wesela, a także źródłem łaski, która nawilża kraj – nie wiemy w którym kierunku ona
 zmierza, a ludzie, do których dociera, nie wiedzą, skąd ona pochodzi” (XI, 9).

Edyta przyzwyczaja się prędko do nowego rodzaju życia i przyjmuje wszystko, jak to do niej konkretnie po
 prostu dochodzi. W chwili wstąpienia do Karmelu zastaje w nowicjacie trzy młode Siostry, młodsze od
 niej o 20 lat. Jedna z nich, S. Teresa Renata, donosi:

„Było w tym coś radosnego, jak po pierwszych tygodniach przestawienia się na nasze życie odżyła ona
 i najwidoczniej odmłodniała. Zdawać by się mogło, jakoby Edyta zapomniała o swojej przeszłości, o
 swej wiedzy i dokonaniach ...” (T, 154).
 „Jakże często umiała się śmiać wraz z Współsiostrami jak dziecko, żartując i śmiejąc się, aż jej w
 końcu łzy spływały po policzkach! Sama wyznawała, że nigdy jeszcze w swym życiu tyle się nie
 naśmiała ...” (T, 156).

W klasztorze otrzymała imię S. Teresy Benedykty od Krzyża (tzn.: ‘S. Teresa Błogosławiona od Krzyża’). W 1935
 r. składa swoje czasowe śluby. Promieniuje. Jedna z jej przyjaciółek powiada do niej, chcąc jej dodać
 otuchy, ponieważ prześladowanie Żydów w tym czasie było już w toku:

„Tu w Karmelu jesteś zapewne bezpieczna”. Edyta – Żydówka, wyczuwając odmienny los w swym
 przekonaniu wiary – odpowiedziała jej jednak: „O nie, nie sądzę, żeby tak miało być. Tu mnie z całą
 pewnością wydostaną. W każdym razie nie mogę się z tym liczyć, jakobym tu miała mieć spokój” (T,
 184).

Zachowuje zarazem swoje niewzruszone przekonania:

„Cierpienie znoszone w jedności z Panem jest Jego cierpieniem, włączone w wielkie dzieło odkupienia i
 w nim owocuje. Jest to zresztą podstawowym założeniem wszelkiego życia zakonnego, szczególniej
 zaś życia w Karmelu, żeby przez dobrowolne i radośnie znoszone cierpienie wstawiać się za
 grzeszników i tak współpracować w odkupieniu ludzkości” (VIII, 125).

Trwanie przed obliczem Eucharystii staje się jej najgłębszą tęsknotą. Tu widzi swoje uprzywilejowane
 miejsce – u stóp Tabernakulum: „... Być całkiem malutką na ziemi” (IX, 18).

„Stać przed Obliczem Boga Żywego – oto nasze powołanie” (XI, 2).

 „Każda autentyczna modlitwa jest modlitwą Kościoła ... Jest to bowiem mieszkający w nim żywy Duch
 Święty, który w każdej poszczególnej duszy ‘modli się za nas wzdychaniem niewymownym’ ...” (XI, 22).



 Walczyć w „miłości – o Miłość”! ...

 „Modlitwa jest najszczytniejszym osiągnięciem, do jakiego zdolny jest duch człowieka. Modlitwa jest
 drabiną Jakuba [Rdz 28,12], po której duch człowieka wstępuje do Boga, a łaska Boża zstępuje w dół do
 człowieka” (XI, 52).

 „Im bardziej jakaś epoka pogrążona jest w nocy i w oddaleniu od Boga, tym bardziej potrzeba jej dusz
 zjednoczonych z Bogiem. I Bóg sprawia, że ich wtedy nie brakuje. Z najciemniejszej nocy wyłaniają się
 najwięksi prorocy i postacie świętych. Ale najczęściej kształtujący nurt życia mistycznego pozostaje w
 ukryciu. Nie ulega wątpliwości, że na decydujące przełomy w dziejach świata składają się też dusze, o
 których niczego nie donosi żadne dzieło z historii. O tym zaś, którym duszom zawdzięczamy
 decydujące przełomy w naszym osobistym życiu, dowiemy się też dopiero w owym dniu, w którym
 wszystko co było ukryte, stanie się jawne” (XI, 145) .

Modlitwa św. Faustyny o dar Bożej Mądrości

„Jezu, daj mi rozum, wielki rozum oświecony wiarą,
 jedynie po to, abym Cię lepiej poznała, bo im lepiej Cię
 poznam, tym goręcej Cię ukocham. Jezu, proszę Cię o
 potężny rozum w rozumieniu rzeczy Bożych i wyższych.
 Jezu, daj mi rozum wielki, którym poznawać będę Twą
 Boską Istotę i Twoje życie wewnętrzne, Troiste. Uzdolnij
 mój umysł przez szczególną Swą łaskę. Choć wiem o
 uzdolnieniu przez łaskę, jaką mi daje Kościół, lecz jest
 skarb wielki łask, których Ty, o Panie, udzielasz na
 prośbę naszą. A jeżeli Ci się prośba moja nie podoba, to
 proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy” (DzF
 1474).

Wezwania litanijne o pokorę

Wezwania litanijne o pokorę

Panie,
zmiłuj się nade mną



 Jezu cichy i pokornego serca,
zmiłuj się nade mną

 Jezu cichy i pokornego serca
Wysłuchaj mnie!

 Od pragnienia, by być szanowanym
Wybaw mnie Panie!

 Od pragnienia, by być kochanym
 Od pragnienia, by być chwalonym
 Od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami
 Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych
 Od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę
 Od pragnienia, by być podziwianym

 Od obawy, by nie być upokorzonym
 Od obawy, by nie być lekceważonym
 Od obawy, by nie być odrzuconym
 Od obawy, by nie być oszukanym
 Od obawy, by nie być zapomnianym
 Od obawy, by nie być wyśmianym
 Od obawy, by nie być obrażonym
 Od obawy, by nie być podejrzanym
 Od obawy, by nie być ostatnim

 Aby inni byli bardziej kochani ode mnie
daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!

 Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja mógł się umniejszać
 Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono
 Aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim
 Aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja na ile mogę stał się święty
 Abym nienawidził wszelkiego grzechu, a pragnął świętości całym sercem
 Abym pragnął zawsze poznać prawdę o sobie
 Abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie
 Abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie

 Maryjo, Matko pokornych,
módl się za mną!

Św. Józefie, opiekunie pokornych,
Św. Michale, który jako pierwszy walczyłeś z pychą,
 Wszyscy Sprawiedliwi, uświęceni przede wszystkim na drodze pokory.

Módlmy się.
 Jezu, który powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny
 sercem”! Proszę Cię z ufnością: Uczyń serce moje według serca Twego.
 Amen.



2. Przyjdź Boże i żyj we mnie

Szukam Boga: Modlitwa św. Filipa Neriusza (1515-1595)

Chciałbym Ci służyć, a nie znajduję drogi.
 Chciałbym czynić dobro, a nie znajduję drogi.
 Chciałbym Ciebie znaleźć, a nie znajduję drogi.
 Chciałbym Cię kochać, a nie znajduję drogi.
 Nie znam Cię jeszcze, mój Jezu, bo Cię nie szukam.
 Szukam Cię i nie znajduję Cię.
 Przyjdź do mnie, Jezu mój!
 Nigdy Cię nie umiłuję, póki mi nie dopomożesz, o Jezu mój.
 Przetnij moje więzy, jeśli chcesz mnie mieć, o Jezu mój!
 Jezusie, bądź mi Jezusem!

Źródło – po niem: http://www.helmut-zenz.de/hzgebet3.html#12-14

Modlitwa o miłość Bożą

„Chryste, powiększ we mnie miłość, żebym się
 nauczył w głębi serca smakować, jak słodka to rzecz
 kochać, w miłości się rozpływać i zanurzać.

Niech mnie miłość ogarnie, bym w zapale i zachwycie
 przeszedł sam siebie.

Obym śpiewał pieśń miłości i wznosił się w górę za Tobą,
 mym Ukochanym. Niech dusza moja ustaje, wielbiąc Cię i
 weseląc się z miłości.

Obym kochał więcej Ciebie, niż siebie, a siebie tylko dla
 Ciebie i wszystkich ludzi abym kochał w Tobie, jak to
 nakazuje prawo miłości, które jak światło promieniuje z
 Ciebie”.

‘O naśladowaniu Chrystusa’, Księga III, r. 5



Przyjdź Jezu w Maryi żyjący

„O Jezu w Maryi żyjący, przyjdź i żyj w
 sługach swoich duchem świętości Twojej, pełnią
 mocy, doskonałością dróg Twoich, prawdą
 Twoich cnót, w jedności z tajemnicami Twoimi.
 Panuj nad wszelką potęgą wrogą w Duchu
 Twoim, ku chwale Ojca.
Amen”.
Z Modlitewnika Księży Sercanów: modlitwa odmawiana po
 rozmyślaniu

Przebrać miarę miłości

We wszystkich sytuacjach życia będę starał się powtarzać:
Trzeba przebrać miarę miłości.

 Jeśli miłość własna będzie mi mówić: trzeba bronić swojego
 prawa, odpowiem:

Trzeba przebrać miarę miłości.
 Jeśli lenistwo będzie mi mówić: potrzebuję odpoczynku, wtedy
 odpowiem:

Trzeba przebrać miarę miłości.
 Jeśli troska o sprawy ciała będzie mnie skłaniać, aby nie
 poświęcać się nadmiernie, wtedy także odpowiem:

Trzeba przebrać miarę miłości.
 Jeśli będę ograniczany, niepokojony, utrudzony, powiem sobie:

Trzeba przebrać miarę miłości.
 Z kolei zaś, gdy ja sam będę potrzebował pomocy, rady,
 wskazówki, pocieszenia, może wybaczenia czy ratunku dla ciała
 lub duszy, dla mnie samego lub dla moich braci, wtedy pójdę do
 Jezusa i powiem: Mój Mistrzu, obiecałeś, że odpłacisz nam taką
 samą miarą miłości, jaką my mierzymy. Teraz Ty także:

Zechciej przebrać miarę miłości.

Sługa Boży O. Andrzej Prévot, SCJ

Codzienna modlitwa św. O. Pio do Serca Pana Jezusa

Św. O. Pio odmawiał tę modlitwę codziennie za tych,
 którzy polecali się jego modlitwie



„O mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Proście, a
 otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam” [Mt 7,7],
 wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam, proszę o łaskę ...

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

 Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek
 byście prosili Ojca w Imię Moje, da wam” [J 16,23], wysłuchaj mnie, bo oto
 proszę Ojca w Imię Twoje o łaskę ...

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

 Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Niebo i
 ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą” [Mt 24,35], wysłuchaj mnie,
 bo zachęcony Twymi słowami proszę o łaskę ...

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

 Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jedno tylko jest niemożliwe: by
 NIE mieć litości dla strapionych, miej litość nad nami, biednymi
 grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez Bolesne i
 Niepokalane Serce Maryi, przez Twoją i naszą czułą Matkę. Amen.

Obecnie odmów:
„Witaj Królowo”

(Tekst zob. wyż.:  ‘Witaj Królowo, Matko Litości’ )
po czym dodaj wezwanie:

Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa, módl się za nami”.

L.    MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE

Jak w poprzednich działach obecnego rozdziału o modlitwie, nadal korzystamy ze zbioru modlitw
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 zarówno w wydaniu internetowym (w pierwszym rzędzie z wyżej już ukazanego zbioru ‘Modlitw’ na serwerze Episkopatu
 Polski ‘Opoka’), jak i z pewnych modlitewników, m.in. ‘Błogosławieni’ (Modlitewnik dla Młodzieży, Tarnów, Biblos,
 2000 r.), ale i pewnych innych modlitewników.
Zob. ponadto: Ksiądz Tymoteusz, ‘Panie mój, Przyjdź Panie Jezu – Pamiątka I Komunii św., Wydawnictwo WAM:
http://www.przyjdzpj.html – Modlitwy na różne okresy i święta roku liturgicznego.

1. Intencje Kościoła i świata

Za Ojca świętego

Papież ma tylu ludzi na całym świecie, których prowadzi do Ciebie, Panie Jezu. Ma takie trudne i
 odpowiedzialne zadanie w Kościele. Umacnia w wierze nas wszystkich. Ma białą sutannę i na piersi
 złoty krzyż. Ma tyle różnych codziennych spotkań z ludźmi, których błogosławi. Wiem, że potrzebuje
 mojej modlitwy, bo o nią prosi wszystkich. Wiem, że Bóg go kocha i chce, aby Kościół uczył wielu, jak
 Ciebie miłować. Panie Jezu, daj papieżowi zdrowie, dobry humor i aby uśmiechał się do nas często.
 Ojciec święty odbywa wiele podróży po świecie – czuwaj nad nim, aby wszędzie ludzie słuchali go,
 gdy naucza i aby modlili się razem z nim. Niech Anioł Stróż ma go zawsze w swej opiece, a ludzie go
 szanują.

Za Kościół

Tylu jest nas, Panie Jezu, w Twoim Kościele. Są w Nim: moi rodzice, koledzy, koleżanki, są różne
 dzieci, młodzież. Jest dziadek i babcia, i tylu jeszcze nie znanych mi ludzi żyjących w świecie. Chrzest
 nas włączył w Twój Kościół. Wiele jest w Nim osób, takich zwyczajnych, które chodzą na spacer do
 parku, które codziennie jeżdżą do pracy i z niej wracają utrudzeni.
 – Ja też należę do Kościoła i co niedzielę jestem na Mszy świętej w mojej parafialnej świątyni, aby Ci
 wspólnie śpiewać, słuchać Twoich czytanych słów i spotkać się z Tobą w Komunii świętej. Lubię Panie
 Jezu, gdy jest nas tam tak dużo. Świat jest taki wielki i żyje na nim tylu ludzi, którzy kochają Ciebie z
 całego serca. Proszę Cię, aby Twój Kościół jednoczył wszystkich ludzi, byśmy tak, jak przekazujemy
 sobie znak pokoju, żyli w Nim w zgodzie i szanowali Twoje przykazania. Niech wszędzie na świecie
 ludzie poznają i kochają Ciebie, modlą się i pomagają sobie. Niech w każdą niedzielę i święto
 przychodzą do Ciebie dzieci i dorośli, aby być z Tobą, aby razem śpiewać i modlić się.
 – Niech rośnie Twój Kościół i rozwija się tak, jak rosnę ja i moi rówieśnicy. Spraw, aby papież, biskupi,
 księża, siostry zakonne, misjonarze i katecheci uczyli wszystkich ludzi o Tobie. Spraw, bym i ja kochał
 mój Kościół. Proszę cię Panie Jezu, opiekuj się Nim, by był święty jak Ty, Matka Boża i wszyscy Twoi
 Święci. Proszę, aby wszyscy ludzie szanowali Go.

O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego

Panie Boże, Ty na różne sposoby powołujesz ludzi do służby Tobie i ludziom. Szczególną drogą jest
 powołanie kapłańskie i zakonne. Spraw, by nigdy nie zabrakło młodych, pragnących Ci służyć na tej
 drodze.
 – Panie Jezu, tak jak w czasie Twego życia na ziemi wybrałeś sobie Apostołów, tak i dzisiaj mówisz:
 „Pójdź za mną” do tych, których chcesz obdarzyć łaską powołania kapłańskiego. Niech będzie więcej
 młodych serc otwartych na tę łaskę i gotowych służyć Ci z całym oddaniem.
(zob. też modlitwy o powołania itd. w cz. III, r. 1:  Dodatek modlitewny : kilka modlitw o dobrą dziewczynę, dobrego chłopca pod
 kątem małżeństwa; oraz zob.: Wypraw, Panie, robotników na swoje żniwo – kilka modlitw do wyboru o powołania kapłańskie-
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zakonne).

Za misjonarzy

Kiedy jest gorąco i kiedy jest zimno, kiedy wieje wiatr i pada deszcz, misjonarze uczą o Tobie – Panie
 Jezu – wszystkich nie znających Ciebie. Uczą dzieci z Afryki, Azji, Ameryki i z tylu innych miejsc na
 mapie świata. Proszę cię, by nie tęsknili za domem, aby byli odważni, gdy nadchodzi
 niebezpieczeństwo i oddani Tobie w pracy i służbie. Proszę, aby ludzie ich wspierali swymi modlitwami
 i ofiarami, aby misjonarze mieli czas na pisanie listów, aby chrzcili i uczyli zawsze dużo dzieci. Niech
 nie psują się im samochody, gdy jadą do wiosek modlić się z ludźmi i niech tubylcy pomagają im w
 budowie kościołów, szkół, dróg i szpitali. Woda, owoce, ryż, kukurydza i banany, niech zawsze będą w
 obfitości tam, gdzie ludzie gromadzą się, aby słuchać, co mówią misjonarze o Tobie Panie.
 – Ty wiesz, Panie Jezu, jak trudno jest być misjonarzem, chodzić po drogach i nie mieć na stałe domu.
 Wiesz jak trudno mówić o Bogu, gdy się jest zmęczonym i grzeje gorące słońce. Bardzo Cię proszę,
 pomóż misjonarzom w głoszeniu Ciebie i Twego Królestwa na ziemi. Niech wszyscy ludzie pomagają
 im w głoszeniu Twojej chwały i modlą się za nich. Spraw, aby nie zabrakło misjonarzy.
 – Panie Jezu, tak jak w czasie Twego życia na ziemi wybrałeś sobie Apostołów, tak i dzisiaj mówisz:
 „Pójdź za mną” do tych, których chcesz obdarzyć łaską powołania kapłańskiego. Niech będzie więcej
 młodych serc otwartych na tę łaskę i gotowych służyć Ci z całym oddaniem.

O zjednoczenie chrześcijaństwa: Modlitwa Kard. Newmana

„Oni nie wiedzą, co czynią”
 Panie Jezu Chryste, Tyś się modlił z Krzyża:
 ‘Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią’ (Łuk 23,34)!
 To samo dzieje się i dziś u tak wielu z nas:
 Oni nie wiedzą, co wiedzieć powinni, albo zapomnieli o tym, co niegdyś wiedzieli.
 Przeczą temu, że jest Jeden Bóg, ale nie wiedzą, co czynią.
 Wyśmiewają radość nieba i męki w piekle, ale nie wiedzą, co czynią.
 Odcinają się od wiary w Ciebie, Odkupiciela Człowieka, gardzą Twoim Słowem i Sakramentami,
 wyszydzają i oczerniają Twój Kościół święty oraz kapłanów, ale oni nie wiedzą, co czynią.
 Prowadzą na manowce tych, którzy idą do celu, przerażają słabych i psują młodzież, ale oni nie
 wiedzą, co czynią.
 Inni pragną co prawda religii, ale biorą błędy za prawdę, podążają za własnymi wyobrażeniami,
 zwodzą innych i trzymają ich z dala od Ciebie.
 Wszyscy oni nie wiedzą, co czynią.

 Ale Ty, Panie, możesz im dać wiedzę.
 O Panie, zaklinamy Cię na podstawie Twoich własnych słów:
 ‘Boże i Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią’!
 Poucz ich teraz, otwórz ich oczy, zanim przyjdzie przyszłość!
 Daj im wiarą w to, co kiedyś zobaczyć muszą, jeśli tu w to wierzyć nie chcą!
 Daj im też mocną, i zbawczą wiarę!
 Rozprosz ich straszliwe błędy i daj im pić z świętej Wody, o której powiedziałeś:
 ‘Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki’ (J 4,14). Amen.
Źródło – niem.: http://www.etika.com/d15/15oe3.htm

Inna modlitwa o ponowne zjednoczenie chrześcijaństwa

„Jezu, dobry Pasterzu i Królu ukrzyżowany. Jak bardzo bolesne jest to, że ci, których tak umiłowałeś,



 rozdarli Twój Kościół, żywe Ciało, którego Ty jesteś Głową. To przecież i nasz grzech. Dlatego nie
 śmiem się modlić i prosić Cię o cud. Wiem, jak bardzo pragniesz, aby wierzący „byli jedno”, aby
 nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, bo jedną mamy wiarę, jeden chrzest, jednego Ojca w niebie i
 Ciebie jednego, który odkupiłeś nas za cenę najdroższej Twojej krwi.
 – Klękam przed Tobą, Bogiem moim ukrzyżowanym, przed raną Twego Serca, z którego narodził się
 Kościół. Pragnę, ażeby uklękli wszyscy z Janem XXIII, który życie swoje oddał za jedność Kościoła, i
 przebaczyli sobie nawzajem. Zostawiłeś nas na świecie jako znak miłości. Niech więc świat zatrzyma
 się jeszcze raz i powie: Patrzcie, jak oni się miłują. Jezu mój, niech stanie się to szybko”.

Za umierających, zwłaszcza NIE przygotowanych

„Dobry Jezu, Ty tak bardzo kochasz dusze. W imię konania Twego Najświętszego Serca, w imię bólów
 Twojej Niepokalanej Matki proszę Cię, oczyść w swej Krwi grzeszników całego świata, którzy są teraz
 w agonii i jeszcze dziś umrą. Amen”.
P. Serce Jezusa konające.
W. Zlituj się nad konającymi!
Odmów jeszcze: 3x ‘Zdrowaś Maryjo’.

 „O Jezu, w godzinie Twojego konania na Krzyżu powiedziałeś Bogu, Twojemu Ojcu: ‘Ojcze, w ręce
 Twoje składam Ducha Mojego’ (Łuk 23,46), proszę Cię, byś powierzył swemu Ojcu również dusze tych
 wszystkich, którzy dziś w różnych okolicznościach i w różnych częściach globu ziemskiego przekroczą
 bramę śmierci.
 – O Jezu, zawierzamy Ci N. i N. Zechciej go (ją) przyjąć do swego Królestwa, w którym już nie będzie
 cierpienia, nie będzie łez i bólu, a panować będzie radość z Tobą na wieki”

Modlitwa o szczęśliwą śmierć

„O Ukrzyżowany Odkupicielu, Panie Jezu Chryste! Przez Twoje najświętsze cierpienia i konanie, przez
 Twoją gorzką agonię, jaką przeżywałeś, gdy Dusza Twoja oddzielała się od Twojego Najświętszego
 Ciała, zmiłuj się nade mną, teraz i w godzinie mojego umierania.
 Wysłuchaj, o Dobry Jezu, mej błagalnej prośby i mojego wzdychania: i racz być w tym ostatnim
 momencie, od którego zależy cała wieczność, litościwy i miłosierny dla mnie grzesznika. Gdy
 przyjdziesz na Sąd, o Jezu, nie potępiaj mnie!
 A Ty, o Matko nas wszystkich, Matko Miłosierdzia, Ucieczko grzeszników i jedyna Pocieszycielko
 umierających! O błogosławiona Matko Boża Maryjo, bądź przy mnie przy wszystkich napaściach
 szatana i moich potrzebach, żebym wiódł życie po Bożemu.
 Dopomagaj mi w chorobach i niebezpiecznych śmiertelnych próbach, żebym umarł w prawdziwej
 wierze, w silnej nadziei w miłości i z miłości do Jezusa Chrystusa i tak dopiero umarł. Bym w ten
 sposób wraz z Tobą i wszystkimi Kochanymi świętymi mógł kochać Pana mojego i Boga całą
 gorącością mojego serca, wysławiać go i błogosławić Mu teraz i na wieki. Amen”.

Za dusze w czyśćcu cierpiące

„Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w
 katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera.
 – Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej
 spotkali się z Tobą w Niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, co płaczą po ich śmierci, przestaną być
 smutni. My mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy
 się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i
 zachowaj w nas dobrą pamięć o nich”.



Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Twojego Syna JEZUSA, w połączeniu ze
 wszystkimi Mszami świętymi, które odprawiają się gdziekolwiek na świecie, za wszystkie dusze w
 czyśćcu cierpiące, za wszystkich grzeszników po świecie, za wszystkich grzeszników Kościoła
 Powszechnego oraz grzeszników w moim domu i mojej rodzinie. Amen.
Modlitwa św. Gertrudy z Helfta, zob. STRONĘ niemiecką:
 http://www.etika.com/deutsch1/11r91.htm

2. Intencje modlitewne rodziny

Modlitwa rodziców za swe dzieci

„Wierny Boże, Ojcze Miłości w niebie!
 Ty jesteś właściwym Ojcem nad wszystkim, co się nazywa ‘dziećmi’ w niebie i na ziemi. Przychodzimy
 do Ciebie z serdeczną modlitwą: Zechciej pobłogosławić naszym dzieciom.
 Odpowiedzialność, jaka na nas ciąży, jest tak wielka. A wiemy przecież, że Ty kiedyś zażądasz ich
 dusz od nas rodziców. Toteż prosimy Cię o właściwe zrozumienie i mądrość do ich wychowania.
 Zechciej przebaczyć wszystko, cośmy uczynili źle lub cośmy opuścili.
 Oświeć nas swym Duchem Świętym i spraw, żebyśmy się stawali coraz bardziej dobrym przykładem,
 żebyśmy nie tylko napominali i zachęcali, lecz wskazywali im drogę naszym dobrym przykładem.
 Napełnij nas i ich swoją miłością, żebyśmy dążyli jedynie do tego, co najlepsze dla ich ciała i duszy.
 Dopomóż nam wychować dzieci na pobożnych, Tobie się podobających ludzi. Miej cierpliwość z naszą
 słabością i dodaj do naszej dobrej woli – jeszcze i jej wprowadzenie w czyn.
 Bądź Towarzyszem naszym i ich, żebyśmy w dniach pomyślności i niepomyślności dla Ciebie żyli,
 Tobie służyli, dla Ciebie cierpieli i dla Ciebie kiedyś umierali. Amen”.
Źródło – po niem.:  http://www.etika.com/deutsch1/11n701.htm

Modlitwa małżonków za siebie nawzajem

„Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci z serca za łaskę, jakiej nam udzieliłeś w Sakramencie Małżeństwa.
 Prosimy Cię ufnie, utrzymaj i umacniaj tę łaskę w nas w dzień i w noc. Dopomóż nam, byśmy kochali
 się zawsze wzajemnie w zgodzie i wierności i żeby nas nie rozdzielało żadne zgorzknienie czy
 rozczarowanie. Niech nasza miłość będzie tak cierpliwa i mocna, żeby umiała chętnie znosić również
 troski i cierpienia. Spraw też, żebyśmy potrafili przebaczać sobie zawsze nawzajem i gotowi byli służyć
 sobie pocieszeniem.
 – Prosimy, żeby ta pobłogosławiona obrączka stanowiła dla nas zbawienne przypomnienie i zarazem
 upomnienie, że małżeństwo nasze jest nierozwiązalne i że jest Obrazem Przymierza, jakie Ty,
 Odkupicielu świata, zawarłeś ze swoją Oblubienicą – Kościołem, i przypieczętowałeś go swoją Krwią.
 Niech się pod Znakiem Krzyża wspólnie modlimy i wspólnie pracujemy, wspierając się nawzajem w
 tym co dobre, darząc się czystym, ofiarnym usposobieniem. Dodaj nam dzisiaj do tego świętego
 wezwania od nowa siły Twojej Łaski. Amen”.

Modlitwa za rodziców



„Panie, Tyś się stał Człowiekiem i przyjąłeś Ciało z Dziewicy Maryi. I Ty zechciałeś w swym ziemskim
 życiu mieć matkę.
 – Dziękuję Ci za moją Matkę, a także za mego Ojca. Im zawdzięczam, że jestem. Rodzice mnie żywili,
 przyodziewali, dali mi mieszkanie. A właściwie nic w zamian za to nie chcą ode mnie. Modlą się oni
 jednak i życzą sobie, żebym się w życiu miał dobrze i bym był szczęśliwy. To jest jednak tylko
 wówczas możliwe, gdy dochowam wierności Tobie i gdy będę kształtował moje życie według Twoich
 Przykazań. Nie chciałbym rozczarować moich rodziców. Pragnę okazać Matce i Ojcu największe
 podziękowanie za wszystko co mi dali przez to, że będę jednocześnie tym bardziej Twoim Dzieckiem,
 o Boże.
 – Gdyby zaś moi rodzice nie dawali mi zawsze najlepszego przykładu, to proszę Cię tym bardziej, o
 Boże, za nich oboje: żebym obecnie JA, ich dziecko, im dopomógł, o Boże, w urodzeniu mojej Matki i
 mojego Ojca do Nieba. Amen”.

Modlitwa przed urodzeniem dziecka

„Panie i Boże, oczekujemy naszego dziecka. Pragnęlibyśmy tak bardzo, żeby ono było dzieckiem
 zdrowym i wesołym. Przyjmujemy je jednak tak, jak Ty nam je podarujesz.
 A teraz bardzo Cię prosimy: Obdarz to nasze dziecko swoją miłością. Pragniemy je chronić, na ile nas
 tylko stać, już teraz, w okresie gdy je dopiero oczekujemy. Dopomóż nam w godzinę porodu.
 Pragniemy przyjąć to nasze dziecko w Twoim Imieniu i wskazać mu drogę, na której będzie mógł
 odnaleźć Ciebie, Boże. Daj mu życie spełnione i szczęśliwe. Niech stanie się błogosławieństwem dla
 wszystkich, z którymi się spotka. Otocz je zawsze swoją opieką.
 Tobie zaś, o Święty Aniele Stróżu naszego dziecka, zawierzamy oczekiwane dziecko w całkiem
 szczególny sposób. Strzeż je w okresie oczekiwania, a potem przy porodzie, w jego rozwoju w
 dzieciństwie, młodzieńczości i jego późniejszych latach. Doprowadź je zgodnie ze zleconym Ci
 zadaniem niegdyś, wraz z nami, do Domu Ojca. Amen”.

Za chorych w rodzinie

„Panie Jezu, Ty dobrze widzisz nasze mniejsze i większe krzyże. Proszę Cię za chorych w mojej
 rodzinie i wśród moich bliskich. Umocnij ich w cierpieniu i nie dopuść, żeby krzyż jaki dźwigają, był dla
 nich zbyt ciężki.
 Proszę Cię, Jezu i Maryjo i Józefie: nakłońcie serce wszystkich chorych, żeby radosnym sercem
 pragnęli przyjąć sakrament chorych – jako ten Dar Odkupiciela, który jest przeznaczony właśnie na
 sytuacje i stany choroby.
 Oby wszyscy chorzy chętnie się starali tego dopełniać w swym ciele, czego jeszcze nie dostaje Twojej
 męce dla zbawienia wszystkich ludzi. Amen” (Kol 1,24).

Za Ojczyznę

„Panie Jezu, historia mojej Ojczyzny jest trudna, niełatwo uczyć się i zapamiętać tyle ważnych nazwisk
 i dat związanych z jej historią. Lubię mój kraj, wioski, miasta i piękne polskie krajobrazy, i moją szkołę,
 i gdy sypie śnieg, i gdy świeci słońce. Lubię wakacje nad morzem i odpoczynek w górach. W mojej
 Ojczyźnie podziwiam piękne nowe domy, duże fabryki, porty ze statkami i lotniska.
 – Panie Jezu, daj proszę, aby był w niej szacunek do chleba. Daj dostatnie życie wszystkim w niej
 mieszkającym, pracę szukającym jej, daj pokój żołnierzom, aby nie musieli ginąć, broniąc jej granic.
 Spraw, aby ludzie szanowali w niej siebie, drzewa, rzeki i zwierzęta. Niech dbają o szkoły, o pomniki,
 groby, zabytki, kościoły, szpitale, teatry i aby z szacunkiem mówili, że to ich dom – Ojczyzna”.



Za Nowożeńców

„Pragnę, Panie, prosić Cię za tych Młodych, którzy są moimi bliskimi. Bądź z nimi zawsze, by miłość,
 która ich łączy, potrafiła pokonać wszelkie przeciwności, tak, by byli szczęśliwi tu na ziemi i w niebie.
 – Panie Jezu, dzisiaj każdy z nas cieszy się razem z N. i N., dzieląc z nimi radość ich małżeństwa.
 Bądź z nimi zawsze i spraw, aby nie zabrakło im ludzi bliskich i życzliwych, gdy przyjdą chwile próby i
 zwątpienia”.

Za małżeństwa

„Drogi Jezu, polecam Ci wszystkie małżeństwa i rodziny. Ty, który cieszyłeś się szczęściem Młodych w
 Kanie Galilejskiej, uświęcaj i umacniaj wszystkie małżeństwa. Daj im Twoją łaskę i zachowaj w
 wierności i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków”.

Za opuszczonych, bezdomnych, bezrobotnych

„Jezusie, wciąż jeszcze pełno jest ludzi, którzy nie chcieliby myśleć o swych bliźnich. Stąd tak wielu
 opuszczonych, bezdomnych. Są tacy, którzy nie mają ani domu, ani żadnej rodziny. Żyją sami, i jest
 im niezmiernie ciężko. Nie widać u nich radości, nie ma wesołej rozmowy: spotykają ich same tylko
 przykrości.
 – Proszę Cię gorąco za nich: zechciej przemienić ich los, żeby znaleźli dobrych ludzi, którzy
 dopomogą im żyć w sposób godny człowieka. Żeby mogli doświadczyć, że i oni mają Ojca w Niebie, a
 na ziemi przyjaciół. Kiedy Ty, o Jezu, przebywałeś na ziemi, zajmowałeś się zawsze biednymi. Ulituj
 się nad nimi i teraz i spraw, żeby moje serce i moje ręce były zawsze wrażliwe na nędzę i biedę i
 zawsze gotowe wesprzeć ich z hojnością.”.

Za swych bliskich

Panie Jezu, Ty współczułeś cierpiącym i byłeś dla nich pomocą. Daj zdrowie duszy i ciała oraz pogodę
 ducha moim bliskim, którzy cierpią. Uchroń ich od zwątpienia, lęku i rozpaczy. Spraw, aby byli
 zjednoczeni z Tobą i aby w Twoim krzyżu dostrzegli sens i wielkość cierpienia.

3. Modlitwy życia osobistego

Przed i po nauce

Przed nauką Po nauce



Duchu Święty, który oświecasz
 serca i umysły nasze, dodaj nam
 ochoty i zdolności, by nasza nauka
 była dla nas pożytkiem doczesnym i
 wiecznym. Przez Chrystusa, Pana
 naszego. Amen.

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki,
 pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
 mogli Cię zawsze wielbić i wolę
 Twoją wypełniać. Przez Chrystusa,
 Pana naszego. Amen.

Za tych którzy mnie skrzywdzili

„Panie Jezu, który powiedziałeś na krzyżu o swoich prześladowcach: ‘Ojcze, przebacz im, bo nie
 wiedzą, co czynią’, daj mi siłę abym i ja mógł przebaczyć i nie nosić urazy ani gniewu na tych, którzy
 wyrządzili mi krzywdę. Tylko w ten sposób wypełnię Twoje przykazanie: ‘Miłujcie nieprzyjaciół
 waszych’ ...”.

(Zob. też wyż., Modlitewkę Przebaczenia, cz.IV, r.7, Modlitwa przebaczenia i zdania na Jezusa – zwł. po przyjętej Komunii św.;
 oraz ta sama modlitwa, ale w kontekście głębszego uzasadnienia teologiczno-pastoralnego, zob.: Modlitwa Przebaczenia w
 nawiązaniu do nadziei na Miłosierdzie Boże w stosunku do siebie samego).

Za tych którym ja zło wyrządziłem

„Panie Jezu, są tacy ludzie, którzy przez brak
 mojej miłości mogli odejść od Ciebie. Powiedziałeś:
 „Wy jesteście światłem świata”.

To miłością miałem świecić, a ja zamiast dobrych
 uczynków dla bliźniego mego, zło uczyniłem.
 Napraw, proszę, brak mojej miłości i daj mi jeszcze
 czas, bym czyniąc dobro mógł wynagrodzić zło
 popełnione”.

O zdrowie

„Panie Boże, od którego wszystko pochodzi, Twoim największym darem dla mnie jest moje życie.
 Dzięki Ci za to. Proszę Cię również, obdarz mnie i moich bliskich zdrowiem duszy i ciała, byśmy mogli
 w życiu Tobie wiernie służyć i pomagać ludziom.
 – Panie Jezu, Ty współczułeś cierpiącym i byłeś dla nich pomocą. Daj zdrowie duszy i ciała oraz
 pogodę ducha moim bliskim, którzy cierpią. Uchroń ich od zwątpienia, lęku i rozpaczy. Spraw, aby byli
 zjednoczeni z Tobą i aby w Twoim krzyżu dostrzegli sens i wielkość cierpienia”.

Modlitwa na każdy dzień

„Panie, pozwól mi ze spokojem ducha spotkać wszystko, co mi niesie każdy dzień. Pomóż mi poddać
 się Twojej świętej woli. W każdej chwili dnia ucz mnie i podtrzymuj we wszystkim. Objawiaj swoją wolę
 dla mnie i dla otaczających mnie ludzi. Jakiekolwiek otrzymałbym dzisiaj wieści, spraw niech je
 przyjmuję ze spokojem i mocnym przekonaniem, że we wszystkim dzieje się Twoja święta Wola.
 – Kieruj wszystkimi moimi myślami, słowami, czynami i uczuciami. We wszystkich nieprzewidzianych
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 wypadkach daj, abym pamiętał, że wszystko pochodzi od Ciebie, i że Ty jesteś Panem wszystkiego.
 – Naucz mnie rozumieć ludzi i z prostotą postępować z każdym członkiem mojej wspólnoty, nikogo nie
 zasmucając i nie wnosząc w jego duszę zamętu.
 – Panie, dodaj mi sił do znoszenia trudów każdego dnia i do przyjmowania tego, co się wydarzy. Ty
 sam kieruj moją wolą, przyciągając ją do Siebie, i ucz mnie co dzień, jak mam wierzyć w Ciebie, jak
 cierpieć i jak przebaczać z miłością Twoją w moim sercu.
 – Panie, wierzę, że zawsze jestem Twój i dziękuję Ci za tę wiarę każdego dnia”.

Inna modlitwa w przypadku jakiegokolwiek doznanego zła

„Królu Królów, wtrąć władców, którzy szydzą z moralności i prawa, w upokorzenie i zawstydzenie, żeby
 już nie mogli służyć innym złym przykładem.
 Odbierz władzę tym, którzy jej nadużywają, rozetnij ciernie, żeby droga się uwolniła.
 Ujawnij zdrajców, którzy sprzysięgli się przeciw Tobie. Spraw, żeby ich ciemne plany i czyny wyszły na
 światło dzienne.
 Bądź zawsze i wszędzie naszym Królem i Obrońcą!”
Źródło – z niem.:   http://www.etika.com/deutsch1/11g11.htm

Modlitwa o szczęśliwą śmierć: w Łasce uświęcającej

„O Panie mój i Zbawco, podtrzymuj mnie w godzinie mej śmierci swoimi ramionami i łaską Twoich
 Sakramentów.
 – Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia, niech mnie namaści święty olej chorych, niech Ciało
 Twoje będzie moim pokarmem, a Krew Twoja będzie moim orzeźwieniem.
 – Niech spojrzy na mnie życzliwie Maryja, Twoja i moja Matka.
 – Niech mój Anioł Stróż szepce mi słowa pokoju, a pełni chwały patronowie moi niech się wstawiają za
 mną, abym z Twojej dobroci i za ich wstawiennictwem otrzymał dar wytrwania i umarł tak, jak żyć
 pragnę: w Twojej świętej wierze, w Twoim świętym Kościele, w Twojej służbie i w Twojej miłości.
 Amen”.

O wewnętrzne uzdrowienie

„Panie Jezu, wielbimy Cię i uznajemy w Tobie naszego Pana i Zbawiciela. Ty jesteś Synem Bożym,
 który stał się człowiekiem. Ty jesteś Mesjaszem-Zbawicielem. I Ty powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie
 wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. U Twych stóp składamy
 wszystkich chorych, którzy są tutaj i wszystkich chorych, których nosimy w naszych sercach. Tych
 wszystkich, którzy prosili o modlitwę.
 – Prosimy Cię, przez zasługi Twojej Męki, racz uzdrowić chorych. Ty, który jesteś uzdrowieniem
 chorych; i Ty, który powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane”. Prosimy Ciebie, Panie, nie zważaj na
 nasze grzechy, lecz na wiarę Twojego Kościoła i przez moc Twoich chwalebnych ran, przez Twój
 święty Krzyż i przez drogocenną Krew przelaną za nas, uzdrów Tych, którzy cierpią na ciele.
 – Ty, który jesteś zmartwychwstaniem i życiem, uzdrów także tych, których serca są zranione. Ty,
 który przyszedłeś, aby leczyć rany serc złamanych. Panie Jezu, prosimy Cię o to za wstawiennictwem
 Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Prosimy Cię o to, ponieważ Ty powiedziałeś: „Proście, a
 będzie wam dane”, a my wierzymy, że Twoje słowo jest prawdą i jesteśmy tak bardzo pewni Twojej
 żywej obecności wśród nas. I jesteśmy tak bardzo przeświadczeni o Twojej dobroci i współczuciu dla
 tych, którzy cierpią, że zanim jeszcze poznamy rezultaty naszych próśb, w wierze już mówimy: „Panie
 Jezu, dziękujemy za to, co zrobiłeś dla naszych chorych”. Chwała i uwielbienie Tobie, Panie Jezu!”



Modlitwa  E. Tardif, w: „Błogosławieni” 320.

Akt heroiczny na Godzinę Śmierci

„Panie mój i Boże! Już teraz przyjmuję z Twojej ręki – z
 poddaniem i gotowością, każdy rodzaj śmierci, jaki Twojej
 Miłości spodoba się zesłać na mnie: wraz z wszystkimi lękami,
 karami i cierpieniami, które będą jej towarzyszyły. Przyjmuję
 wszystko to z góry w połączeniu z Twoim konaniem na Krzyżu
 – jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Amen.

Ufam Tobie, Jezu, że w godzinę śmierci mnie odkupionego
 za tak wielką cenę: Krzyża Odkupienia, nie opuścisz i nie
 dozwolisz mi odłączyć się od Ciebie.

Ufam Tobie, Matko moja Maryjo, że nie zapomnisz w tej
 godzinie o swym dziecku, chociażby tak często bardzo
 niewdzięcznym.

Ufam Tobie, mój Ukochany Aniele Stróżu, że będziesz
 orędował za mną, bym szczęśliwie przekroczył próg
 wieczności i znalazł się w Domu Ojca.

Do Twojej dyspozycji oddaję, o Jezu, wszystkie modlitwy,
 ofiary, odpusty, Msze św., jakie będą odprawione za mnie po
 mojej śmierci. Ty najlepiej wiesz, jak tymi Skarbami,
 złączonymi z Twoją Ofiarą na Krzyżu, rozporządzać. Niech te
 wszystkie skarby przeznaczone będą dla innych, zwłaszcza
 zagrożonych potępieniem wiecznym. Pozwól, Boże
 Miłosierdzie, że jeden raz więcej wyrażę moje bezwarunkowe:

Ufam Twojej i Matki Twojej Miłości.
 Amen”.



M.    WYBRANE AKTY STRZELISTE

1. Wezwanie do Jezusa z Ewangelii

Słowo wprowadzenia

‘Akty strzeliste’ są to krótkie, zwykle jednozdaniowe modlitewki, zdolne istotnie ‘przebić się’ do
 samego Tronu Bożego. Praktyka wzbudzania aktów strzelistych o jakiej bądź porze dnia czy nocy,
 chociażby tylko w myśli, jest błogosławiona. Ułatwia podtrzymywanie stałego kontaktu z Bogiem,
 podtrzymuje świadomość Bożej Obecności, staje się przedłużeniem dziękczynienia po przyjęciu
 Eucharystii, umocnieniem na bieżąco ku dobru.

Na naszej stronie pojawiały się już niejednokrotnie drobne ‘akty strzeliste’ w różnym kontekście. Całą
 serię takich aktów ukazano m.in. w modlitwie dziękczynnej po przyjęciu Komunii św. (zob. wyż.: Akty strzeliste
 po Komunii świętej). A oto jeszcze inne tego rodzaju modlitewki zdolne przebić niebiosa – ku radości nieba i
 naszemu pożytkowi.

Akt błagalny do Jezusa

Ta modlitwa odmawiana jest wielokrotnie w ciągu dnia przez mnichów tradycji prawosławnej. Jej
 celem jest osiągnięcie „modlitwy serca”, tj. stałego zwrócenia serca ku Bogu. Nie jest ona jednak
 ‘wymysłem’ ani prawosławnych, ani katolików, lecz właściwie mniej lub więcej dosłownym cytatem
 podobnych wezwań z samej Ewangelii (zob. Mt 15,22; 20.30n; Mk 10,47n; Łk 18,38n).

„Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
zmiłuj się nade mną grzesznikiem”.

2. Wybór innych aktów strzelistych
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1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * w ogromie swej
 litości zgładź nieprawość moją (Ps 50 [51] 1)

2. U Pana jest bowiem łaska, * u Niego obfite odkupienie (Ps 130 [130]
 7)

3. Jezu, żałuję za me grzechy

4. Napełnij mnie Twym Duchem Świętym. Kocham Cię, Jezu!

5. Panie Jezu, spraw abym przejrzał!

6. Jezu mój wierzę, ale zaradź niedowiarstwu mojemu

7. Jezu, bądź moją mocą i moim ratunkiem

8. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję

9. Pan mój i Bóg mój

10. Panie, w ręce Twoje oddaję ducha mojego

11. Jezu, uczyń ze mną co zechcesz: jestem Twój

12. Wszystko na Twoją chwałę!

13. Jezu mój, ufam Tobie!

14. Duchu Święty, który mieszkasz we mnie i znasz moją słabość,
 pomóż mi wierzyć, ufać i kochać Boga!

15. Duchu Święty, rozpal w nas miłość, wygaś zmysłowość

16. Przemień wewnętrzne napięcia w kojącą ciszę

17. Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem

18. Matko moja, Tyś moją nadzieją!

19. Matko moja, uchroń mnie przed grzechem śmiertelnym!

20. Matko moja, strzeż mnie od grzechu ciężkiego!

21. Maryjo, spraw żeby żył w Bogu, z Bogiem i dla Boga!

22. Panie Jezu, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju!



23. Spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
 Nie tyle szukał miłości, co kochał.
 Albowiem gdy dajemy – otrzymujemy;
 Gdy przebaczamy – otrzymamy przebaczenie,
 A umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

24. Spraw, Panie, żeby moja wiara była radosna, żeby dawała pokój
 mojemu duchowi, czyniła mnie zdolnym do rozmawiania z Bogiem i
 promieniowała szczęściem obcowania z Bogiem i z ludźmi

25. Wielbię Ciebie w każdym momencie, *
 O, żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie

26. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, * Teraz i
 zawsze, i na wieki wieków. Amen

27. Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci * Naszą Ojczyznę,
 miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych. * Serce Boże, przyjdź
 Królestwo Twoje

28. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem – Chrystus, Chrystus, Władcą
 nam

29. Dobry Jezu, a nasz Panie, * daj im wieczne spoczywanie

30. Pochwalone, uwielbione, wszędzie kochane niech będzie Serce
 Jezusa Eucharystycznego, * w każdej chwili, we wszystkich
 świątyniach * i po wszystkie czasy aż do skończenia wieków

31. Wszędzie kochane niech będzie * Najświętsze Serce Jezusa

32. Najświętsze Serce Jezusa, * spraw, niech Cię kocham coraz
 więcej

33. Niepokalane Serce Maryi, * bądź moim zbawieniem

34. O mój Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem

35. Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko

36. Serce Jezusa, bądź moją miłością

37. Serce Maryi, bądź moim ratunkiem

38. Jezu, Mario, Józefie święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją

39. Jezu, Mario, Józefie święty, bądźcie przy moim skonaniu

40. Maryjo, chroń w swym Czystym i Niepokalanym Sercu zagubione
 dzieci w tym świecie grzechu

41. Nigdy nie zdołam Ci, Panie, należycie podziękować.
Niech Ci dziękuje każde me tchnienie.
 Niech Ci dziękuje każde serca uderzenie.



Aż po ostatnie serca bicie w dzień ostatni.
 Niech Ci dziękuje każda moja myśl:
Nie chcę nic innego myśleć jak tylko: ‘Dzięki, dzięki, dzięki Ci’. Amen

42. Tobie ja żyję, * Tobie umieram, * Jezu, Twój jestem * w życiu i
 przy śmierci.

43. Maryjo, Matko i Dziewico, * spraw niech (ja, moja rodzina itd.
 będzie coraz bardziej jak i Ty

44. W Imię Jezusa – odejdź, Szatanie!

45. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże! * Niech Ci okaże swe Oblicze i
 zmiłuje się nad Tobą! * Niech zwróci swe Oblicze ku Tobie i udzieli Ci
 pokoju! * Niech Pan Cię błogosławi ...

46. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, tutaj i we wszystkich Twoich
 kościołach po całym świecie i wysławiamy Cię, bo przez Krzyż Twój
 święty odkupiłeś świat cały

47. O Jezu, miłosierdzia i przebaczenia * przez zasługi świętych ran
 Twoich * oraz przenajdroższej krwi Twojej

48. Jezusie, Synu Boga żywego, zrodzony z Maryi Dziewicy,
 ukrzyżowany dla zbawienia człowieka, teraz królujący w niebie, zmiłuj
 się nad nami!

49. Boże miłosierdzia, * dopomóż wszystkim dzieciom w biedzie, *
 obdarz je miłością w rodzinie, * niech znajdą dobrych przyjaciół.

50. Jezusie i Maryjo: Kocham Was! Ratujcie grzeszników!

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7h.
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 28.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.

              

K. MODLITWY POGŁĘBIENIA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO

1. W Obliczu Boga
Akt wiary-nadziei-miłości i skruchy
O postępowanie według Bożego upodobania
Wola Chrystusa w praktyce: z życia św. Edyty Stein



Modlitwa św. Faustyny o dar Bożej Mądrości
Wezwania litanijne o pokorę

2. Przyjdź Boże i żyj we mnie
Szukam Boga: modlitwa św. Filipa Neriusza (1515-1595)
Modlitwa o miłość Bożą
Przyjdź Jezu w Maryi żyjący
Przebrać miarę miłości
Codzienna modlitwa św. O. Pio do Serca Pana Jezusa

L. MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE

1. Intencje Kościoła i świata
Za Ojca świętego
Za Kościół
O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
Za misjonarzy
O zjednoczenie chrześcijaństwa: modlitwa Kard. Newmana
Inna modlitwa o ponowne zjednoczenie chrześcijaństwa
Za umierających, zwłaszcza nie przygotowanych
Modlitwa o szczęśliwą śmierć
Za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Intencje modlitewne rodziny
Modlitwa rodziców za swe dzieci
Modlitwa małżonków za siebie nawzajem
Modlitwa za rodziców
Modlitwa przed urodzeniem dziecka
Za chorych w rodzinie
Za Ojczyznę
Za Nowożeńców
Za Małżeństwa
Za opuszczonych, bezdomnych, bezrobotnych
Za swych bliskich

3. Modlitwy życia osobistego
Przed i po nauce
Za tych którzy mnie skrzywdzili
Za tych którym ja zło wyrządziłem
O zdrowie
Modlitwa na każdy dzień
Inna modlitwa w przypadku jakiegokolwiek doznanego zła
Modlitwa o szczęśliwą śmierci: w łasce uświęcającej
O wewnętrzne uzdrowienie
Akt heroiczny na godzinę śmierci

M. WYBRANE AKTY STRZELISTE

1. Wezwanie do Jezusa z Ewangelii
Słowo wprowadzenia
Akt błagalny do Jezusa

2. Wybór innych aktów strzelistych



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

N.    PODSTAWOWE LITANIE

1. Litania do Najśw. Serca Jezusowego

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca

Przedwiecznego,
 Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy

przez Ducha Świętego utworzone, 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym

istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa, nieskończonego

majestatu, 
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo

niebios,

 Serce Jezusa, odwieczne upragnienie
świata,

 Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego
miłosierdzia,

 Serce Jezusa, hojne dla wszystkich,
którzy Cię wzywają,

 Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
 Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy

nasze,
 Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
 Serce Jezusa, dla nieprawości

naszych starte,
 Serce Jezusa, aż do śmierci

posłuszne,
 Serce Jezusa, włócznią przebite,
 Serce Jezusa, źródło wszelkiej

pociechy,
 Serce Jezusa, życie i

zmartwychwstanie nasze,
 Serce Jezusa, pokoju i pojednanie

nasze,
 Serce Jezusa, krwawa ofiaro
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 Serce Jezusa, gorejące ognisko
miłości, 

Serce Jezusa, sprawiedliwości
i miłości skarbnico, 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
 Serce Jezusa, cnót wszelkich

bezdenna głębino,
 Serce Jezusa, wszelkiej chwały

najgodniejsze,
 Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie

serc wszystkich,
 Serce Jezusa, w którym są wszystkie

skarby mądrości i umiejętności,
 Serce Jezusa, w którym mieszka cała

pełnia Bóstwa,
 Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec

bardzo upodobał,
 Serce Jezusa, z którego pełni

wszyscyśmy otrzymali,

grzeszników,
 Serce Jezusa, zbawienie ufających

Tobie,
 Serce Jezusa, nadziejo w Tobie

umierających,
 Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich
Świętych,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata,
przepuść nam, Panie.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata,
wysłuchaj nas, Panie.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata,
zmiłuj się nad nami.

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

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

Ucieczka do SERCA Jezusowego

DO SERCA TWOJEGO uciekamy się Jezu, Boski
 Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o
 Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz
 nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy.

O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki,
 Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego
 racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas
 zachować.

O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki,
 Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!



2. Litania o Bożym Miłosierdziu

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami
 Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
 Miłosierdzie Boże, nieogarniony

przymiocie Stwórcy,
ufamy Tobie

 Miłosierdzie Boże, najwyższa
doskonałości Odkupiciela,

 Miłosierdzie Boże, niezgłębiona
 miłości

Uświęciciela,
 Miłosierdzie Boże, niepojęta
 tajemnico

Trójcy Świętej,
 Miłosierdzie Boże, wyrazie
 największej

potęgi Pana,
 Miłosierdzie Boże, w stworzeniu

duchów niebieskich,
 Miłosierdzie Boże, powołujące nas

z nicości do istnienia,
 Miłosierdzie Boże, ogarniające

wszechświat cały,
 Miłosierdzie Boże, darzące nas
 życiem

nieśmiertelnym,
 Miłosierdzie Boże, chroniące nas
 przed

zasłużonymi karami,
 Miłosierdzie Boże, dźwigające nas

z nędzy grzechu,
 Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu
sakramentów świętych,

 Miłosierdzie Boże, przede wszystkim
w sakramencie chrztu i pokuty,

 Miłosierdzie Boże, w sakramencie
ołtarza i kapłaństwa,

 Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas
 do

wiary świętej,
 Miłosierdzie Boże, w nawracaniu

grzeszników,
 Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu

sprawiedliwych,
 Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu
świątobliwych,

 Miłosierdzie Boże, pociecho dla
chorych i cierpiących,

 Miłosierdzie Boże, ukojenie serc
udręczonych,

 Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz
zrozpaczonych,

 Miłosierdzie Boże, towarzyszące
wszystkim ludziom zawsze
i wszędzie,

 Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas
łaskami,

 Miłosierdzie Boże, pokoju
 konających,
 Miłosierdzie Boże, rozkoszy
 niebiańska

zbawionych,
 Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo
 dusz

czyśćcowych,
 Miłosierdzie Boże, korono wszystkich
świętych,

 Miłosierdzie Boże, niewyczerpane
źródło cudów,



nas w Słowie wcielonym,
 Miłosierdzie Boże, wypływające z ran

Chrystusowych,
 Miłosierdzie Boże, tryskające

z Najświętszego Serca Jezusowego,
 Miłosierdzie Boże, dające nam

Najświętszą Maryję Pannę za
Matkę Miłosierdzia,

 Miłosierdzie Boże, w objawieniu
tajemnic Bożych,

 Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu
Kościoła powszechnego,

Baranku Boży, któryś okazał
największe miłosierdzie w

 odkupieniu
świata na krzyżu,
przepuść nam, Panie..

 Baranku Boży, który się miłosiernie
ofiarujesz za nas w każdej
Mszy świętej,
wysłuchaj nas, Panie..

 Baranku Boży, który z
 nieprzebranego

miłosierdzia gładzisz grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami..

W. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
O.  Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę

(Ps 144,9; Ps 88,2).

Módlmy się. Boże, którego Miłosierdzie jest
 niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas
 łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje,
 byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie
 poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z
 wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla
 Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam
 Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Piotr Szweda MS, Modlę się ze świętą Faustyną, Kraków 2001, 73-76

3. Litania do Najśw. Maryi Panny
Litania Loretańska do Matki Boskiej

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami

Przybytku Ducha Świętego,
 Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
 Domie złoty,



Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,

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

Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
 Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
 Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej

poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodziny,
Królowo Pokoju,
 Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz
 grzechy
świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami. 

W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
O.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, sługom swoim,
 cieszyć się zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem
 Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od
 doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez
 Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją Obronę

Pod Twoją Obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
 Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od
 wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno
 chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,



 Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi
 swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

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

4. Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,

módl się za nami
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najroztropniejszy,
 Józefie najmężniejszy,
 Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
 Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
 Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
 Opiekunie Kościoła świętego,

 Baranku Boży, który gładzisz
 grzechy
świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz
 grzechy



 Józefie najczystszy, świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz
 grzechy
świata, zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O.  I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności
 wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca
 Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw,
 abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,
 zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez
 Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA do św. JÓZEFA

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy
 pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o
 Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą
 Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię
 Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus
 Chrystus nabył Krwią Swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem
 dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym
 potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze,
 wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przyjdź
 nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A
 jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które
 groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od
 wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas
 nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą
 wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną
 szczęśliwość w niebie. Amen.

O.    PODSTAWOWE SFORMUŁOWANIA WIARY



1. Przykazania Boże

Źródła do tego paragrafu

Zapożyczone głównie z serwera ‘OPOKA’ (STRONA Kościoła Katolickiego w Polsce):
 http://www.opoka.org.pl/nauczanie/kompendia/kkk/ – Podstawowe dane katechizmowe
 Tamże LINK do ‘KATECHIZMU’ – wraz z wprowadzonymi w międzyczasie poprawkami-uściśleniami Stolicy Apostolskiej do
 pierwszego wyd. ‘Katechizmu’:
http://www.katechizm.opoka.org.pl – ‘KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO’

Boże Przykazania

Dziesięć BOŻYCH PRZYKAZAŃ
Wj 20,2-17; Pwt 5,6-21; por. Mt 5; itd.

Jam jest Pan, Bóg twój,
[którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli].

   1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
   2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
   3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
   4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
   5. Nie zabijaj.
   6. Nie cudzołóż.
   7. Nie kradnij.
   8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu
 swemu.
   9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

http://www.opoka.org.pl/nauczanie/kompendia/kkk/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/


Największe Boże Przykazanie

Dwa Przykazania Miłości
Zob. Mt 22,23-40; 1 Kor 13

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego
 serca swego, z całej duszy swojej i ze
 wszystkich myśli swoich,
a bliźniego swego jak siebie samego.

2. Przykazania Kościelne

Przykazania Kościelne

Pięć Przykazań Kościelnych
Wersja Powszechna

Oficjalna wersja Katechizmu Kościoła
 Katolickiego dla Kościoła Powszechnego

1. W niedziele i w inne nakazane dni
 świąteczne uczestniczyć we Mszy świętej
 i powstrzymać się od prac służebnych.
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
3. Przynajmniej raz w roku na Wielkanoc
 przyjąć Komunię świętą.
4. W dni pokuty wyznaczone przez
 Kościół powstrzymać się od spożywania
 mięsa i zachować post.
5. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby
 materialne Kościoła, każdy według
 swoich możliwości.

Pięć Przykazań Kościelnych
Zaaprobowane przez Stolicę Apostolską

 Przykazania Kościelne dla Polski
(362 Zebranie Konfer. Episkopatu: 22.VI.2013 r.)

1. W niedzielę i święta nakazane
 uczestniczyć we Mszy świętej i
 powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do
 sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie
 wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i
 wstrzemięźliwość od pokarmów
 mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu
 powstrzymywać się od udziału w
 zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
 Kościoła.



Uwagi do Przykazań Kościelnych dla Polski
Konferencja Episkopatu Polski nr 318 (24.VI.2002 r.) oraz nr 324 (21.X.2003 r.)

 Oraz nowe sformułowane 4.Przykazania Kościelenego, uzgodnione na 362 Zebraniu Plenarnym
 Episkopatu Polski (22.VI.2013) po jego aprobacie przez Stolicę Apostolską

Uwaga: Konferencja Episkopatu Polski uznała za obowiązującą najnowszą wersję Przykazań Kościelnych
 podaną przez Katechizm Kościoła Katolickiego (nr. 2041-2043), uzupełnioną o poprawki naniesione
 przez Kongregację Nauki Wiary (tzw. Corrigenda) z kwietnia 1998 r. (nr. 2042-2043), a także dokumentu
 przyjętego na II Polskim Synodzie Plenarnym „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”, nr 79.
Zob. do tego LINK   http://www.opoka.org.pl  oraz   http://www.episkopat.pl

Najważniejsze ustalenia Episkopatu Polski w sprawie aktualnego brzmienia
 Przykazań Kościelnych:

  1. Świętowanie.
  Skupia się ono począwszy od praktyki Apostołów na gromadzeniu się Ludu Bożego
w każdy Dzień Pański, tj. w każdą Niedzielę. Dzień ten staje się szczególnym
przeżywaniem uobecnionej na Mszy św. Tajemnicy Odkupienia przez Krzyż
i Zmartwychwstanie Syna Bożego.

  Oprócz uroczystości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (Wielkanoc) i każdej
niedzieli, wierzący świętują swoje związanie z Bogiem jeszcze w szereg innych dni
ustanowionych czy to dla uczczenia Odkupiciela, czy też Matki Najświętszej i

 Świętych.
  O sposobie chrześcijańskiego świętowania w dni nakazane (tj. z zobowiązaniem

w sumieniu do uczestnictwa we Mszy świętej i niewykonywania ciężkiej pracy) przypomniał
Jan Paweł II w swym Liście Apostolskim Dies Domini (= Dzień Pański, 1998 r.) oraz
w encyklice Ecclesia de Eucharistia (Kościół rodzi się z Eucharystii, 2003 r.).

  2. Obowiązujące Dni Świąteczne w Kościele w Polsce (LIST Episkopatu Polski
z 21.X.2003), tj. dni wolne od pracy, z zobowiązaniem do uczestniczenia we Mszy
świętej niezależnie od każdorazowej Niedzieli:

 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.XII.)
 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1.I.)
 Uroczystość Objawienia Pańskiego (6.I.)
 Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało; czwartek po Niedzieli
Trójcy Świętej)

 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15.VIII.)
 Uroczystość Wszystkich Świętych (1.XI.)

  3. Dni świąteczne Zalecone – nie nakazane. Tzn.: gorąca zachęta do ich
świątecznego obchodzenia z pełnym uczestnictwem we Mszy św. i przystąpieniem
do Eucharystii:

  Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (8.XII.)
  Św. Józefa (19.III.)
  Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29.VI.)
  Matki Bożej Gromnicznej (2.II.)
  Poniedziałek Wielkanocny
  Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu

Ducha Świętego)
  Św. Szczepana (26.XII.)

  4. Stolica Apostolska zgodziła się na prośbę Episkopatu Polski:



  Na przeniesienie Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (czwartek, 40 dni po
Wielkanocy) na najbliższą następującą Niedzielę;

  Żeby w Polsce nie były Świętami Nakazanymi (ze względu na dni robocze)
dotychczasowe dni świąteczne:

 Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny (8.XII.)
 św. Józefa (19.III.)
 św. Apostołów Piotra i Pawła (29.VI.)

 Natomiast Świętem Nakazanym (również w dniu pracy) pozostaje uroczystość Objawienia
 Pańskiego (Trzech Króli: 6.I.)

Zob. wszystko: Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (4 marca 2003 r.).
 Konferencja Episkopatu Polski postanowiła (12.III.2003 r.), że zmiany te wejdą w życie od I Niedzieli
 Adwentu 2003 r. (tzn. od 30.XI.2003 r.).

  5. Dni i okresy Pokuty. Czwarte Przykazanie Kościelne mówi o dniach i okresach
pokuty. Prawo Kościelne ujmuje to następująco:

„Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie Prawa Bożego
 czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie złączyli się między
 sobą, zostają nakazane Dni Pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób
 szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia
 siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać
 post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów”
 (CIC, kan. 1249).

Oraz:

„W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne Piątki całego
 roku i czas Wielkiego Postu” (CIC, kan. 1250).

 „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem
 Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we Wszystkie Piątki całego roku, chyba że
 w danym dniu przypada jakaś Uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post
 obowiązują w Środę Popielcową oraz w Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa
 Chrystusa” (CIC, kan. 1251).

Niezależnie od tego, Episkopat Polski zachęca wiernych do zachowania
 wstrzemięźliwości od potraw mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia ze względu na
 wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce (jako prawo zwyczajowe NIE nakazane pod grzechem).

Dla wyrażenia Pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i
 okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny
 pokutne służące nawróceniu serca, które jest celem podejmowanych praktyk
 pokutnych. Powstrzymywanie się od zabaw w okresie pokuty pomaga w opanowaniu
 instynktów i sprzyja wolności serca.

 Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości,
 umartwienie

przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych i post.

 Czasem pokuty w Kościele są poszczególne Piątki całego roku i czas
Wielkiego Postu.

 Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy
ukończyli 14 rok życia we wszystkie Piątki i Środę Popielcową.

 Post (jeden posiłek do syta, dwa posiłki lekkie) obowiązuje w Środę Popielcową



i w Wielki Piątek wszystkich między 18-60 rokiem życia.

Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od
 chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.

 Powstrzymywanie się od Zabaw obowiązuje we wszystkie Piątki
i w czasie Wielkiego Postu. Staje się to zarazem przypomnieniem dla
uczestników zabaw oraz ich organizatorów, by uszanowali dni pokuty,
szczególnie w okresie Wielkiego Postu.

   6. Piąte Przykazanie Kościelne. Przypomina ono Wierzącym o potrzebie
 utrzymania

Sług Ołtarza oraz samego Kościoła, nie dotowanego przez władze państwowe, a
służącego Dobru Wspólnemu Ludu Bożego, a pośrednio także społeczności cywilnej.
Jednocześnie Kościół święty wyraża tą drogą swą wdzięczność za zrozumienie tych
potrzeb i ofiary składane na potrzeby Kościoła.

Nowe sformułowanie 4-go Przykazania Kościelnego dla Polski
(zaaprobowane przez Stolicę Apostolską

po 362 Konferencji Episkopatu Polski, 22.VI.2013 r.)

Brzmi ono odtąd:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie
 Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”

Poprzednia wersja brzmiała:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach
 pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”

Dotąd zakaz udziału w zabawach dotyczył wszelkich okresów pokutnych, czyli także
 każdego piątku. Nowa interpretacja czwartego przykazania kościelnego będzie
 nakazywać powstrzymywanie się wiernych od udziału w zabawach tylko w okresie
 Wielkiego Postu.
 – Jak wyjaśnił bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
 KEP, powodem dla którego uległo zmianie sformułowanie czwartego przykazania
 kościelnego jest dotychczasowa praktyka częstego przenoszenie uroczystości
 rodzinnych czy szkolnych na piątek ze względów praktycznych.

Zob. do tego m.in.:
 http://slesicki.w.interia.pl/przykazania.htm – lub np.:
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/przykazania.html

3. Podstawy wiary



Podstawowe Artykuły Wiary

Podstawowe Artykuły Wiary
Często stosowane niewłaściwe określenie:

Sześć ‘Prawd’ Wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe
 karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Osiem Błogosławieństw

Osiem Błogosławieństw
Mt 5,3-12; Łk 6,20-23

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą

nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą

nazwani.
8. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem do

nich należy Królestwo Niebieskie.

„Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladować was będą, i gdy
 kłamliwie mówić będą wszystko złe na was z Mego powodu. Cieszcie się i
 radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5,11n).



4. Inne formuły Katechizmowe

Cnoty Boskie

Trzy cnoty Boskie
‘Cnoty teologalne’

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

Cztery cnoty główne

Cztery cnoty główne
‘Kardynalne’

1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Najważniejsze dobre uczynki



Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Rzeczy ostateczne człowieka

Rzeczy ostateczne człowieka

1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

Sześć grzechów przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
5. Mieć zatwardziałe serce przeciwko zbawiennym natchnieniom
6. Odkładać pokutę i nawrócenie do śmierci

Owoce Ducha Świętego



Dwanaście owoców Ducha Świętego

1. Miłość
2. Radość
3. Pokój
4. Cierpliwość
5. Uprzejmość
6. Dobroć

  7. Oględność
  8. Łagodność
  9. Wierność
10. Skromność
11. Opanowanie
12. Czystość

Dary Ducha Świętego

Siedem Darów Ducha Świętego

1. Mądrość
2. Rozum
3. Umiejętność 
4. Rada
5. Męstwo
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża

5. Jeszcze inne formuły katechizmowe

Siedem grzechów głównych

Siedem grzechów głównych



1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Siedem cnót głównych

Siedem cnót głównych

1. Pokora.
2. Hojność.
3. Czystość.
4. Miłość.
5. Umiarkowanie.
6. Cierpliwość.
7. Gorliwość i pracowitość.

Uczynki miłosierne względem ciała

Uczynki miłosierne względem ciała

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać



Uczynki miłosierne względem duszy

Uczynki miłosierne względem duszy

1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Grzechy głośno krzyczące do Boga

1. Zabójstwo niewinnego
(por. Rdz 4,10).

2. Grzech ‘Sodomski’: homoseksualizm i kontakty lesbijskie
(Rdz 19,13).

3. Krzywda wyrządzona niezdolnym do samoobrony, zwłaszcza
sierotom, wdowom, ubogim
(Wj 22,22n).

4. Odmowa zapłaty należnej za wykonaną pracę
(Pwt 24,14n; Jk 5,4; Kpł 19,13).



6. Sakramenty święte

Siedem sakramentów świętych

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

Grzechy ‘cudze’

Dziewięć grzechów cudzych

1. Namawiać do grzechu
2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć
3. Zezwalać na grzech bliźniego
4. Pobudzać do grzechu
5. Pochwalać grzech drugiego
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy
7. Nie karać grzechu
8. Pomagać do grzechu
9. Usprawiedliwiać grzech cudzy

Pięć warunków ważnej spowiedzi świętej



Pięć warunków ważnej spowiedzi świętej

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7i.
 Stadniki, 11.XI.2013.
 Stadniki, 16.X.2015 oraz 28.III.2016.
 Tarnów, 26.IX.2016.
 Tarnów, 4.I.2017.

              

N. PODSTAWOWE LITANIE

1. Litania do Najśw. Serca Jezusowego
Do Serca Twojego
2. Litania o Bożym Miłosierdziu
3. Litania do Najśw. Maryi Panny (Loretańska)
Pod Twoją Obronę
Modlitwa św. Bernarda

4. Litania do św. Józefa
Modlitwa do św. Józefa

O. PODSTAWOWE SFORMUŁOWANIA WIARY

1. Przykazania Boże
Źródła do tego paragrafu
Boże Przykazania
Największe Boże Przykazanie
2. Przykazania Kościelne
Przykazania Kościelne
Przykazania Kościelne – wersja powszechna
Przykazania Kościelne: adaptacja Kościoła Polski
Uwagi do Przykazań Kościelnych dla Polski
Uwaga. Słowo Konferencji Episkopatu Polski (2002)

3. Podstawy wiary
Podstawowe artykuły wiary
Osiem Błogosławieństw

4. Inne formuły katechizmowe
Cnoty Boskie
Cztery cnoty główne
Najważniejsze dobre uczynki
Rzeczy ostateczne człowieka
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Owoce Ducha Świętego
Dary Ducha Świętego
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5. Jeszcze inne formuły katechizmowe
Siedem grzechów głównych
Siedem cnót głównych
Uczynki miłosierne względem ciała
Uczynki miłosierne względem duszy
Grzechy wołające o pomstę do nieba

6. Sakramenty święte
Siedem Sakramentów świętych
Grzechy ‘cudze’
Pięć warunków ważnej Spowiedzi świętej
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 Rozdz. 7. ZEBY NIE ZABRAKŁO MODLITWY.
Modlitwy i zrąb Małego Katechizmu

 Wprowadzenie

 Garść adresów do Polskich STRON religijno-modlitewno-duchowościowych

 Strony TRONY polskie religijne

 A. MODLITWY PODSTAWOWE

 Znak Krzyża świętego

 1. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Chwała Ojcu

 Modlitwa Pańska: Ojcze nasz

 Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo

 Wyznanie wiary ‘krótsze’: Wierzą w Boga: Skład Aposotolski

 Wyznanie wiary ‘Mszalne’: Wierzę w jednego Boga

 Uwielbienie Trójcy Świętej: Chwała Ojcu ...

 2. Modlitwa ‘Anioł Pański’

 Angelus Domini – Anioł Pański ...

 Chwała Ojcu i Synowi ...

 Wieczny odpoczynek ...

 3. Do ANIOŁA STRÓŻA

 Modlitwa Aniele Boży ...

 4. Modlitwa przed i po jedzeniu

 Modlitwa przed i po jedzeniu – 1

 Modlitwa przed i po jedzeniu – 2

 5. Droga Krzyżowa

 Wprowadzenie

 Czternaście Stacji Drogi Krzyżowej

 Uwaga. Odpust zupełny za Drogę Krzyżową
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 B. MODLITWA PORANNA I WIECZORNA

 1. Wstępne uwagi o Modlitwie

 Modlitwa przez Chrystusa a pośrednictwo Maryi

 Znaczenie modlitwy rodziców dla dzieci

 Cztery cele modlitwy

 Najważniejsze aspekty pacierza porannego

 Najważniejsze aspekty pacierza wieczornego

 Klękanie do modlitwy

 Wspólna modlitwa małżeńska-rodzinna

 2. Modlitwy Poranne

 Znak Krzyża świętego i Modlitwy poranne

 Poranne dziękczynienie

 Modlitwa Anioła z Fatimy

 Ojcze nasz

 Zdrowaś Maryjo

 Wierzę w Boga

 Anioł Pański

 Chwała Ojcu

 Wieczny odpoczynek

 Aniele Boży

 Akt ofiarowania dnia (własnymi słowami)

 Drukowana prośba poranna

 Krótki wierszowany Akt Ofiarowania dnia

 3. Modlitwy Wieczorne



 Klimat wewnętrzny przy pacierzu wieczornym

 W przypadku popełnionego grzechu ciężkiego

 Obietnica Bożego Miłosierdzia: Koronka

 a) Jeden z wzorów modlitwy Wieczornej

 Wieczorny Znak Krzyża świętego

 Przez Anioła Stróża i Maryję do Jezusa

 Wyciszenie na rachunek sumienia

 W skrusze serca już tylko do Boga jako ... Miłosierdzia

 Żarliwa modlitwa o Miłosierdzie;

 b) Inne wzory modlitwy Wieczornej

 Modlitwa wieczorna (a)

 Akt skruchy i miłości

 Chroń mnie dobry Boże ...

 Dla Jezusa i Maryi

 Modlitwa wieczorna (b)

 Panie, dzień dobiega końca

 Modlitwa Karola de Foucauld
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 C. TRYBUNAŁ MIŁOSIERDZIA – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

 1. Garść uwag wstępnych

 Niniejsza Część o Spowiedzi – Spowiedź a ‘chat’

 Strona Salwatorianów o Spowiedzi

 Modlitewnik Tarnowski dla Młodzieży i Linki

 2. W przygotowaniu do Spowiedzi świętej

 Klimat modlitewny przed Spowiedzią

 Modlitwa przed rachunkiem sumienia

 Modlitwa o dobrą Spowiedź

 3. Praktyczne wskazówki do Rachunku sumienia i Spowiedzi

 Nieodzowność Rachunku Sumienia

 Najczęstsze powody nieważnej Spowiedzi

 Sposób mówienia w konfesjonale

 4. Formuła Spowiedzi świętej

 Czego przy Spowiedzi należy unikać

 Co przy Spowiedzi należy powiedzieć

 Formuła spowiadania się

 W konfesjonale ...

 Przebieg Spowiedzi świętej

 Modlitwa: „Twojej, o Jezu, Miłości...”

 Formuła rozgrzeszenia

 Gdyby spowiednik skrzyczał ...

 5. Przeżycie samej Spowiedzi świętej

 Nie poradnia lecz Trybunał ... Miłosierdzia

 Dwa Promienie ...

 Boża ‘niepamięć’

 Przecież nie określiłem liczby przebaczenia

 6. Dziękczynienie za odpuszczenie grzechów

 Chwile po Spowiedzi świętej

 Wdzięczność za otrzymane rozgrzeszenie

 Spontaniczne podziękowanie za rozgrzeszenie

 Inna krótka modlitwa po Spowiedzi świętej

 Modlitwa po Spowiedzi świętej
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 D. EUCHARYSTIA – KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. Klimat adoracyjny w obliczu Eucharystii

 Ciało i Krew na odpuszczenie grzechów

 Przynajmniej raz w roku

 Przykazania Kościelne. Obowiązek Mszy Niedzielnej

 Czystość serca

 Dwukrotnie każdego dnia

 Post eucharystyczny

 Komunia Małych Dzieci

 Postawa przy przyjmowaniu Eucharystii

 Wypowiedź Magisterium o przyjmowaniu Eucharystii na klęcząco

 Komunia święta na klęcząco

 Instrukcja Redemptionis Sacramentum

 Z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

 2. Przygotowanie do Komunii świętej

 Tęsknota Jezusa za zaproszonymi

 Modlitwa-Zaproszenie

 Przyjdź do mnie Jezu ... !

 Przygotowanie z pomocą modlitewnika

 Rozmowa z Jezusem

 Przed Komunią św. – wraz z kapłanem

 Akt wiary-nadziei-miłości przed Komunią świętą

 Pragnienie Komunii świętej

 3. Komunia święta z pomocą św. Faustyny

 Wraz ze św. S. Faustyną

 W wątpliwości, czy przyjąć Komunię świętą

 W przygotowaniu do Eucharystii – grzechy języka

 W oczekiwaniu na Komunię świętą

 Komunia a umocnienie duchowe

 Z Maryją przed Komunią św.

 4. Z Jezusem po Komunii świętej

 Stoję u drzwi i kołaczę ...

 Pierwsze chwile po Komunii świętej

 Jak Piotr nad Jeziorem Tyberiadzkim

 5. Rozmowa miłości i zawierzenia

 Rozmowa zawierzenia i miłości po przyjęciu Eucharystii

 Kocham Cię Jezu !

 6. Modlitwy po Komunii św. z książeczek

 Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu

 Duszo Chrystusowa ... !

 Modlitwa św. Tomasza z Akwinu po Komunii św.

 Akty strzeliste po Komunii świętej

 Modlitwa Przebaczenia i zdania na Jezusa

 Komunia święta duchowa

 7. Po Komunii świętej z św. Faustyną
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 E. MODLITWY DO OSÓB TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 Wyjaśnienie wstępne: Jubileusz Roku 2000

 1. Rok 1997: Rok Syna Bożego

 2. Modlitwa Jubileuszowa do Ducha Świętego

 3. Modlitwa Jubileuszowa do Boga Ojca

 4. Modlitwa Jubileuszowa do Trójcy Przenajświętszej



 5. Inne modlitwy do Trójcy Świętej

 Oddanie się Bożej Opatrzności

 Codzienne ofiarowanie Sercu Jezusa

 Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu ...

 6. Zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu: Kraków 2002

 F. RÓŻAŃIEC DO NAJŚW. MARYI PANNY

 1. Modlitwa Różańcowa

 Objaśnienie Różańca

 Struktura Różańca

 2. Części i Tajemnice Różańcowe

 Modlitwy z początku Różańca

 Tajemnice Radosne

 Tajemnice Światła

 Tajemnice Bolesne

 Tajemnice Chwalebne

 Modlitwy na paciorkach dużych i małych

 3. Tajemnice Światła: krótkie wprowadzenia

 Tytułem wyjaśnienia

 Rozważania do Tajemnic Światła
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 G. WYBRANE AKTY ZAWIERZENIA MARYI

 1. Błagalna Litania Fatimska – Fatima 1982

 2. Litania Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej – 1991

 3. Do Maryi w przygotowaniu Jubileuszu Roku 2000 (Rzym 1997)

 4. Zawierzenie świata Bogarodzicy u progu Trzeciego Tysiąclecia
(Rzym 2002)

 5. Zawierzenie przyszłości Kościoła w Europie Maryi, Matce
Nadziei i Pocieszenia
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 H. WYBRANE MODLITWY DO MARYI

 1. Znane modlitwy do Maryi

 Matko Odkupiciela

 Pod Twoją obronę

 Witaj Królowo, Matko Litości

 Modlitwa św. Bernarda do Maryi

 Modlitwa św. Jana Marii Vianney, Proboszcza z Ars (1786-1859)

 Do Matki Pięknej Miłości

 Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe do Matki Boskiej

 Modlitwa o czystość

 2. Mniej znane modlitwy do Maryi

 Modlitwa o pomoc w odnowie życia

 Krótki Akt oddania się Matce Bożej w Niewolę Miłośc
(kard. Stefana Wyszyńskiego)

 Matko, naucz nas kochać Jezusa

 Do Matki bezgranicznego ‘TAK’

 Modlitwa do Maryi w cierpieniu

 Zawierzenie siebie Matce Bożej wg św. S. Faustyny

 Do Maryi na ‘dobranoc’: ‘Rodzina Sercańska’

 I. MODLITWY DO ANIOŁÓW

 1. Do Anioła Stróża

 Słowo zachęty

 Do Anioła Stróża



 Rozmowa z Aniołem Stróżem

 Z Aniołem Stróżem

 Znana modlitwa do Anioła Stróża

 Wieczorna modlitwa do Anioła Stróża

 Poranna modlitwa do Anioła Stróża

 Do Anioła Stróża o miłość

 Strony internetowe poświęcone Aniołom, modlitwie, egzorcyzmowi

 2. Modlitwy do św. Michała Archanioła

 Do św. Michała Archanioła

 Poświęcenie się świętemu Michałowi

 Do św. Michała Archanioła Księcia Niebieskiego

 3. Modlitwy egzorcyzmu

 Wyjaśnienie

 Potężna Niebios Królowo ... – Egzorcyzm

 Modlitwa błagalna o uwolnienie od złego ducha – 1

 Modlitwa błagalna o uwolnienie – 2

 Modlitwa błagalna o uwolnienie – 3

 Modlitwa błagalna o uwolnienie – 4

 J. WYBRANE MODLITWY DO ŚWIĘTYCH

 1. Modlitwy do św. Józefa

 Do św. Józefa o czystość serca

 2. Modlitwy do innych Świętych i Błogosławionych

 Do św. Alberta Chmielowskiego

 Do św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)

 Do św. Jadwigi Śląskiej (16 października)

 Św. Edyta Stein: S. Teresa Benedykta od Krzyża (1891-1942)

 Strony poświęcone św. Edycie Stein

 Okruchy modlitw i myśli św. Edyty Stein

 Modlitwa do św. Edyty Stein

 Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)

 Św. Padre Pio z Pietrelcina (1887-1969)

 Strony poświęcone św. O. Pio

 Modlitwa Jana Pawła II. do św. O. Pio z Pietrelcina

 Błog. O. Rupert Mayer SJ

 Błog. O. Rupert Mayer, SJ (1876-1945)

 Strony o O. Rupercie Mayerze, beatyfikowanym wraz z św. Edytą Stein

 Ulubiona modlitwa Błog. O. Ruperta Mayera, SJ

 Do św. Dr Gianny Beretta Molla

 Strony poświęcone św. Gianna Beretta Molla

 Osobista modlitwa św. Gianny Beretti-Molla

 Modlitwa do św. dr Gianny

 Błog. Matka Teresa z Kalkuty 1910-1997)

 Strony poświęcone błog. Matce Teresie

 Nieco wypowiedzi Matki Teresy z Kalkuty

 Święty O. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941, w Obozie Koncentracyjnym: Nr 16670)

 Strony poświęcone św. O. Maksymilianowi Kolbe

 Modlitwa do św. O. Maksymiliana Marii Kolbe

 Fragmenty z homilii Jana Pawła II w Brzezince w czasie jego Pierwszej Pielgrzymki do
 Ojczyzny w 1979 r. – o O. Kolbe

 Błog. para małżeńska: Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi
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 K. MODLITWY POGŁĘBIENIA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO



 1. W Obliczu Boga

 Akt wiary-nadziei-miłości i skruchy

 O postępowanie według Bożego upodobania

 Wola Chrystusa w praktyce: z życia św. Edyty Stein

 Modlitwa św. Faustyny o dar Bożej Mądrości

 Wezwania litanijne o pokorę

 2. Przyjdź Boże i żyj we mnie

 Szukam Boga: Modlitwa św. Filipa Neriusza (1515-1595)

 Modlitwa o miłość Bożą

 Przyjdź Jezu w Maryi żyjący

 Przebrać miarę miłości

 Codzienna modlitwa św. O. Pio do Serca Pana Jezusa

 L. MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE

 1. Intencje Kościoła i świata

 Za Ojca świętego

 Za Kościół

 O powołania do kapłaństwa i życia zakonnego

 Za misjonarzy

 O zjednoczenie chrześcijaństwa: Modlitwa Kard. Newmana

 Inna modlitwa o ponowne zjednoczenie chrześcijaństwa

 Za umierających, zwłaszcza NIE przygotowanych

 Modlitwa o szczęśliwą śmierć

 Za dusze w czyśćcu cierpiących

 2. Intencje modlitewne RODZINY

 Modlitwa rodziców za swe dzieci

 Modlitwa małżonków za siebie nawzajem

 Modlitwa za rodziców

 Modlitwa przed urodzeniem Dziecka

 Za chorych w rodzinie

 Za Ojczyznę

 Za Nowożeńców

 Za Małżeństwa

 Za opuszczonych, bezdomnych, bezrobotnych

 Za swych bliskich

 3. Modlitwy życia osobistego

 Przed i po nauce

 Za tych którzy mnie skrzywdzili

 Za tych którym ja zło wyrządziłem

 O zdrowie

 Modlitwa na każdy dzień

 Inna modlitwa w przypadku jakiegokolwiek doznanego zła

 Modlitwa o szczęśliwą śmierci: w Łasce uświęcającej

 O wewnętrzne uzdrowienie

 Akt heroiczny na Godzinę Śmierci

 M. WYBRANE AKTY STRZELISTE

 1. Wezwanie do Jezusa z Ewangelii

 Słowo wprowadzenia

 Akt błagalny do Jezusa

 2. Wybór innych aktów strzelistych
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 N. PODSTAWOWE LITANIE

 1. Litania do Najśw. Serca Jezusowego



 Do Serca Twojego

 2. Litania o Bożym Miłosierdziu

 3. Litania do Najśw. Maryi Panny (Loretańska)

 Pod Twoją Obronę

 Modlitwa św. Bernarda

 4. Litania do św. Józefa

 Modlitwa do św. Józefa

 O. PODSTAWOWE SFORMUŁOWANIA WIARY

 1. Przykazania Boże

 Źródła do tego paragrafu

 Boże Przykazania

 Największe Boże Przykazanie

 2. Przykazania Kościelne

 Przykazania Kościelne: wersja ogólna

 Przykazania Kościelne – wersja powszechna

 Przykazania Kościelne: adaptacja Kościoła Polski

 Wykładnia do Czwartego Przykazania Kościelnego

 Uwaga. Słowo Konferencji Episkopatu Polski (2002)

 3. Podstawy wiary

 Podstawowe Artykuły Wiary

 Osiem Błogosławieństw

 4. Inne formuły katechizmowe

 Trzy cnoty Boskie

 Cztery cnoty główne

 Najważniejsze dobre uczynki

 Rzeczy ostateczne człowieka

 Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
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 Siedem grzechów głównych
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 Uczynki miłosierne względem ciała
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 6. Sakramenty święte

 Siedem Sakramentów świętych

 Grzechy ‘cudze’

 Pięć warunków ważnej Spowiedzi świętej
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