
Dzień 5 tygodnia 2 okresu II
(dwudziesty czwarty dzień 

przygotowania do zawierzenia)
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CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny171

„Najświętsza  Dziewica  pozwoli  ci  uczestniczyć  w  swej  Wierze,  która  za  Jej  ziemskiego  życia
większą była niż wiara wszystkich patriarchów, proroków, apostołów i wszystkich świętych. Teraz, kiedy
chwalebnie panuje w niebie, nie ma już tej wiary, bo w świetle chwały widzi wszystko w Bogu; wszakże z
przyzwoleniem Najwyższego nie straciła jej,  wstępując do chwały;  raczej zachowała ją i przechowała w
Kościele wojującym dla swych najwierniejszych sług i  służebnic. Im więcej  zatem względów zaskarbisz
sobie u tej dostojnej Pani i Dziewicy wiernej, tym więcej mieć będziesz:

-  wiary  czystej  w  całym  życiu,  która  sprawi,  że  nie  będziesz  gonił  za  uczuciowością  ani  za
nadzwyczajnymi łaskami;

-  wiary żywej  i  ożywionej  miłością,  dzięki  której  jedyną  pobudką twych czynów będzie  czysta
miłość; 

- wiary silnej i nienaruszonej,  dzięki której pozostaniesz niezachwiany i  niezłomny wśród burz i
udręczeń;

- wiary czynnej i przenikliwej, która niby klucz tajemniczy pozwoli ci wniknąć w tajemnice Jezusa
Chrystusa, w ostateczne rzeczy człowieka, a nawet w samo serce Boga;

- wiary mężnej, dzięki której płonącą pochodnią, życiem Bożym, ukrytym skarbem Bożej Mądrości i
przepotężną bronią posługiwać się będziesz, by oświecać tych, co są w ciemnościach i w cieniu śmierci, by
rozpalić ogień miłości w sercach oziębłych, by dać życie tym, co umarli przez grzech, by łagodnym a silnym
słowem wzruszyć  serca  z  kamienia  i  obalać  cedry Libanu,  wreszcie,  by odeprzeć  szatana  i  wszystkich
nieprzyjaciół zbawienia”.

Tajemnica Maryi (43-52)172

„Powiedziałem, że nabożeństwo owo polega na pełnieniu wszystkiego z Maryją,  w Maryi,  przez
Maryję i dla Maryi.

Nie  wystarczy raz  jeden tylko  oddać się  Maryi  w niewolę.  Nie  wystarczy nawet  czynić  tak co
miesiąc czy co tydzień; nabożeństwo to byłoby wówczas zbyt powierzchowne, nie wyniosłoby duszy do
doskonałości, do jakiej jest zdolne ją wynieść. Nietrudno jest zapisać się do bractwa, odmawiać codziennie
kilka różnych modlitw; lecz prawdziwą trudność stanowi wniknąć w ducha tego nabożeństwa,  które ma
wewnętrznie  uczynić  duszę  niewolniczo  zależną  od  Najświętszej  Dziewicy,  a  przez  Nią  –  od  Jezusa.
Spotkałem wielu, co z podziwu godną żarliwością oddali się w Ich świętą niewolę, lecz tylko zewnętrznie.
Bardzo rzadko natomiast  spotykałem takich,  którzy przyjęli  ducha tego nabożeństwa,  a  jeszcze rzadziej
takich, którzy w nim wytrwali.

Działać z Maryją
1.  Najważniejszą  praktyką  owego  nabożeństwa  jest  pełnienie  wszystkich  czynności  z  Maryją.

Oznacza to, że trzeba wziąć sobie Najświętszą Dziewicę za doskonały wzór wszystkiego, co należy czynić.
 Dlatego, zanim podejmie się czegokolwiek, trzeba wyrzec się samego siebie oraz swych najlepszych
zamiarów. Trzeba siebie przed Bogiem wykreślić, jako kogoś niezdolnego z siebie samego do wszelkiego
nadprzyrodzonego dobra i wszelkich uczynków do zbawienia pożytecznych; trzeba uciec się do Najświętszej
Dziewicy i zjednoczyć się z Nią oraz z Jej intencjami, chociaż nieznanymi. Trzeba przez Maryję zjednoczyć
się z zamysłami Jezusa Chrystusa, to znaczy: złożyć siebie jako narzędzie w ręce Najświętszej Dziewicy, aby
Ona działała w tobie, przez ciebie i dla ciebie, według swego upodobania, na chwałę swojego Syna, i przez
swojego  Syna  Jezusa,  na  chwałę  Ojca.  Wówczas  całe  życie  twoje  wewnętrzne  i  aktywność  duchowa
uzależniać się będą tylko od Niej.

Działać w Maryi
2.  Należy wszystko  czynić  w Maryi,  to  znaczy,  trzeba stopniowo przyzwyczajać się  do takiego

wewnętrznego  skupienia,  by  utworzyć  w  swym wnętrzu  wyobrażenie  czy duchowy obraz  Najświętszej



Dziewicy. Stanie się Ona Oratorium dla twej duszy i tam wznosić będziesz wszystkie modlitwy do boga, nie
lękając  się  ich  odrzucenia.  Ona  stanie  się  Wieżą  Dawidową,  w  której  schronisz  się  bezpiecznie  przed
wszystkimi  wrogami;  zapaloną  Lampą,  oświecającą  twoje  wnętrze  i  płonącą  miłością  Bożą;  świętym
Ołtarzem, abyś razem z Nią oglądał Boga. I w końcu, będzie dla twej duszy jej Jedynym Wszystkim w Bogu
i wszystką pomocą. Jeżeli dusza się modli, modli się w Maryi; jeśli przyjmuje Jezusa w Komunii św., składa
Go  w  Maryi,  by tam się  Nim radować.  Jeżeli  dusza  będzie  działać,  to  w  Maryi;  i  wszędzie  oraz  we
wszystkim będzie ona dokonywać aktów wyrzekania się samej siebie.

Działać przez Maryję
3. Do Pana naszego nie trzeba nigdy iść inaczej, jak tylko przez Jej wstawiennictwo i korzystając z

zaufania, jakim Ona u Niego się cieszy, nigdy nie prosząc Go o nic samemu...
Działać dla Maryi
4. Wszystkie swe uczynki należy spełniać dla Maryi, to znaczy, że będąc niewolnikiem tej dostojnej

Księżniczki, należy pracować tylko dla Niej i dla Jej chwały – jako bezpośredniego celu, i dla chwały Bożej
– jako celu ostatecznego. We wszystkim, co się czyni, trzeba wyrzekać się miłości własnej, która w sposób
prawie  niedostrzegalny staje  się  niemal  zawsze  celem,  i  często  powtarzać  w głębi  serca:  O Pani  moja
najdroższa,  to  dla  Ciebie  idę  tu  czy  tam,  dla  Ciebie  spełniam...to  czy  tamto,  znoszę...ten  trud  czy  tę
niesprawiedliwość!

Duszo  wybrana,  strzeż  się,  byś  nie  myślała,  że  lepiej  jest  twe  działanie  i  intencję  kierować
bezpośrednio do Jezusa, bezpośrednio do Boga. Jeżeli ku Niemu chcesz iść bez Maryi,  twoje działanie i
intencje nie będą miały dużej wartości. Kiedy natomiast idziesz przez Maryję, będzie to działanie w Maryi,
stanie się ono bardzo wzniosłe i godne Boga.

Ponadto, strzeż się, byś nie próbowała na siłę odczuwać i kosztować tego, co mówisz i co czynisz:
mów i czyń w czystej wierze, jaką miała na ziemi Maryja i jakiej Ona użyczy ci z biegiem czasu. Pozostaw
twej Pani jasne oglądanie Boga, uniesienia, radości,  pociechy, bogactwa; a dla siebie weź jedynie czystą
wiarę, pełną udręczeń, rozproszeń, znużenia, oschłości. Powiedz: Amen – niech mi się stanie to, czego chce
moja Pani w Niebie, Maryja. Teraz właśnie jest dla mnie najlepsze, co mogę uczynić...

Strzeż  się  również  niepokoju,  jeżeli  nie  radujesz  się  jeszcze  słodką  obecnością  Najświętszej
Dziewicy w twoim wnętrzu. Ta łaska nie wszystkim jest dana; a kiedy Bóg w swym wielkim miłosierdziu
obdarza nią duszę, ona łatwo może ją stracić, jeśli nie pozostaje wierna skupieniu. I jeśli więc to nieszczęście
ci się przydarzyło, zawróć spokojnie i przeproś swą Władczynię”.

Pismo Święte
„Tym wszystkim jest księga przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz, jako 
dziedzictwo plemionom Jakuba. Zalewa ono mądrością jak Piszon i jak Tygrys w dniach nowych 
płodów; obficie napełnia rozumem jak Eufrat i jak Jordan w czasie żniw; wylewa naukę jak Nil 
lub Gichon w czasie winobrania. Pierwszy nie skończył go poznawać, podobnie ani ostatni do dna
go nie zgłębił, gdyż myśl jego pełniejsza jest niż morze, a rada głębsza niż Wielka Otchłań. Ja zaś 
jestem  jak  odnoga  rzeki  i  jak  wodociąg,  co  sprowadza  wodę  do  ogrodu. Powiedziałem:  
«Nawodnię mój ogród i nasycę moją rolę». Oto moja odnoga stała się rzeką, a rzeka moja –  
morzem” (Syr 24,23-31).

MODLITWY

„Litania do Ducha Świętego”

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, 



Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, 

Duchu Święty, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi, 

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy as wszelkiej mądrości, 

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu Prawdy, pouczając nas o wielkiej prawdzie, 

Duchu Święty któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Święty, któryś jest w nas,

Duchu mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa, 

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy zstąpił, 

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, Duchu wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, 

Bądź nam miłościw, przebacz nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego, 

Od pokus i zasadzek szatańskich, 

Od zarozumiałości i rozpaczy, 

Od opierania się Prawdzie objawionej, 

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała, 

Od wszelkiej złej woli, 

Przez Twoje odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna,

Przez Wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem, 

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,



W dzień Sądu Twego,

My, biedni grzesznicy, Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy, żyjąc z Ducha, również z Ducha działali,

Abyśmy, pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy, żyjąc wedle ducha, nie ulegli pożądaniom ciała, 

Abyśmy, nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym, 

Abyśmy zachowali jedność ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili,

Abyś w nas odnowił ducha prawego,

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

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.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

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

Ave maris Stella

1. Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo
Felix coeli porta.

2. Sumens illud Ave
Gabriélis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevae nomen.

3. Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce,

4. Monstra te esse Matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus,

5. Virgo singuláris,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solútos,
Mites fac et castos.

6. Vitam praesta puram
Iter para tutum,

1. Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,



Ut vidéntes Jesum,
Semper collaetémur.

7. Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.

Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

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.
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,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
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 rodzin,
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.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i przez 
wstawiennictwo Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen. 

Modlitwa do Maryi

Pozdrawiam  Cię,  Maryjo,  ukochana  Córko  przedwiecznego  Ojca,  uwielbiona  Matko  Syna  i  wierna
Oblubienico  Ducha  Świętego,  Pozdrawiam Cię,  Maryjo,  moja  droga  Matko,  moja  łagodna  Pani  i  moja
potężna Królowo. Pozdrawiam Cię moja radości, moja chwało, moje serce i moja duszo! Należysz do mnie
przez miłosierdzie, a ja jestem cały Twój z powodu sprawiedliwości; choć niezupełnie jeszcze (jestem Twój)!
Z tego powodu całkowicie oddaję się Tobie na nowo w niewolę, bez zatrzymywania dla siebie czy dla innych
czegokolwiek. Jeśli widzisz coś we mnie, co nie należy do Ciebie, proszę Cię, usuń to ze mnie natychmiast i
stań się  absolutną Władczynią  całej  mojej  istoty.  Zniszcz,  stłum i  unicestwij  we mnie,  co Bogu się  nie
podoba; zasadź, pielęgnuj i stwórz (we mnie), co Tobie przyjemność sprawi. Światło Twojej wiary może
rozproszyć  ciemność  mojego ducha,  a  Twoja  głęboka  pokora  niech  zajmie  miejsce  mojej  pychy;  błoga
kontemplacja Twojej świętości może wkroczyć w rozproszenia mojej wyobraźni i niech urzeczywistni się
prawdziwe  spojrzenie  na  Boga  w  mojej  pamięci.  Ogień  Twojego  serca  może  rozpalić  moją  letniość  i
oziębłość. Niech Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów i niech Twoje zasługi będą moją ozdobą w
oczach Boga! W końcu, droga i kochana Matko, jeśli to możliwe, daj, aby nie miał żadnego innego Ducha,
prócz Ducha Twojego, pozwalającego rozpoznać Jezusa i Jego wolę; żeby moja dusza nie była inna, jak tylko
podobna do Twojej, wyznającej i kochającej Pana; aby moje serce nie było inne, niż tylko to przepełnione
Twoim sercem, kochającym Boga czystą i żarliwą miłością, jak Ty! Nie błagam o historię czy objawienie ani
też o słodycz czy przyjaźń, nawet jeśli to byłoby duchowe. Tylko Ty możesz patrzeć pomimo ciemności i bez
cienia goryczy. Tylko Ty możesz władać w tryumfującej chwale w niebie, mając po prawicy Twego Syna
wraz z aniołami i bez upokorzenia ze strony ludzi i demonów, i dobroć Boga zgodnie z Twoją wolą będzie
rozdysponowana. To jest, o niebiańska Matko, najlepsza część, którą otrzymałaś od Pana i która Tobie nigdy
nie będzie odebrana: to napełnia mnie wielką radością.
Nie  chcę  dla  siebie  żadnej  innej  części,  niż  ta,  którą  Ty sama  tu,  na  ziemi,  miałaś;  czyli  czystą  wiarę
bezinteresowną i nie na pokaz, radosne cierpienie, bez pociechy ze strony stworzeń, opornych na porzucanie
samego siebie i pełną wrażliwości pracę dla Ciebie aż do śmierci, bez żadnego innego zwycięstwa, prócz



bycia Twoim najbardziej uniżonym niewolnikiem. Jako o jedyną łaskę, proszę Twoje miłosierne serce, abym
każdego dnia i  w każdej  chwili  mojego życia mógł  wypowiadać potrójne „niech się stanie”:  „niech się
stanie” wszystko, co chcesz na ziemi uczynić; „niech się stanie” dla wszystkiego, co czynisz w niebie; „niech
się stanie” na wszystko, co chcesz w mojej duszy uczynić, aby nie było tam miejsca na nic i dla nikogo
innego, poza Tobą, aby był we mnie uwielbiony Jezus w każdym czasie i w wieczności. Amen.

Różaniec (dowolna tajemnica)


