
Dzień 3 tygodnia 2 okresu II
(dwudziesty drugi dzień przygotowania do zawierzenia)

Matka Chrystusowa i Jego Ciała Mistycznego:

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny160

„Sposób  postępowania,  jaki  obrały  trzy  osoby  Trójcy  Przenajświętszej  przy  Wcieleniu  i  przy
pierwszym przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, jest nieodmienny.  Codziennie zachowują One w sposób
niewidzialny to samo postępowanie w Kościele świętym,  i  tak będzie do końca świata,  do ostatecznego
przyjścia Jezusa Chrystusa.

Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je  maria, to znaczy morze. Utworzył on też zbiornik
wszystkich łask swoich i  nazwał Marią161.  Bóg najwyższy posiada skarbiec,  składnicę bardzo bogatą,  w
której  zamknął  wszystko  co  piękne,  cenne,  rzadkie  i  kosztowne,  nawet  Syna  swego;  a  tą  przebogatą
skarbnicą  jest  właśnie  Maryja,  którą  święci  nazywają  «Skarbem Pana»162,  z  którego  pełności  bogactwa
spływają  na  ludzkość.  Bóg  Syn  dał  Matce  swej  wszystko,  co  swym  życiem,  śmiercią  i  swymi
nieskończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył. Uczynił Ją Szafarką tego wszystkiego, co Mu
Ojciec dał w dziedzictwie. Przez Nią daje On członkom swoim udział w swych zasługach i cnotach, przez
Nią rozdaje On łaski swoje163. Maryja jest Jego kanałem tajemniczym, przez który płyną łagodnie a obficie
bogactwa Miłosierdzia Jego.

Bóg Duch Święty udzielił Maryi, swej wiernej Oblubienicy, niewypowiedzianych darów. Uczynił Ją
Szafarką wszystkiego co posiada, tak że Ona jedna wszystkie rozdziela dary, jak chce i kiedy chce164. Toteż
nikt  z  ludzi  nie  otrzyma  żadnego  daru  niebieskiego,  który  by  nie  przeszedł  przez  Jej  dziewicze  ręce;
albowiem wolą Boga jest, byśmy wszystko mieli przez Maryję. W ten sposób chciała z pokory przez całe
życie być ubogą i ukrytą, uniżając się aż do głębi nicości. Tak uczy Kościół święty, a z Nim Ojcowie święci”.

Tajemnica Maryi (24-34)165

„Istnieją  rzeczywiście  różne  prawdziwe  nabożeństwa  do  najświętszej  Dziewicy  i  nie  mówię  tu
bynajmniej o tych fałszywych.

Pierwsze  polega  na  wypełnieniu  obowiązków  chrześcijańskich,  unikaniu  grzechu  śmiertelnego,
kierowaniu się w uczynkach bardziej  miłością Boga aniżeli  lękiem, na modlitwie od czasu do czasu do
Najświętszej Dziewicy, czczeniu Jej jako Matki Boga, jednak bez szczególnego do Niej nabożeństwa.

Drugie nabożeństwo polega na tym, że żywi się dla Najświętszej Dziewicy największe uczucia czci i
miłości oraz ufności. Nabożeństwo to prowadzi do włączenia się do Bractw Różańca Świętego i Szkaplerza,
do  odmawiania  Koronki  czy Różańca,  do  czczenia  obrazów i  ołtarzy Maryi,  do  oddawania  Jej  chwały
publicznie i do wstępowania do Jej zgromadzeń. Także i ten rodzaj nabożeństwa, ponieważ wyklucza grzech,
jest dobry, święty i godny pochwały. Jednak nie jest jeszcze ono tak doskonałe, by zdolne było oderwać
dusze od przywiązania do stworzeń i do siebie samych, żeby zjednoczyć je z Jezusem Chrystusem...

Trzecie Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy,  znane i  praktykowane przez bardzo małą liczbę
dusz, stanowi właśnie to nabożeństwo, które tutaj ukażę.

Duszo wybrana! Nabożeństwo to polega na całkowitym oddaniu się Maryi jako niewolnik miłości,
przez Nią Jezusowi; na czynieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi i dla Maryi. Wytłumaczę te słowa.

Trzeba wybrać odpowiedni dzień, by się oddać, poświęcić i ofiarować dobrowolnie i z miłości, bez
przymusu, całkowicie i bez zastrzeżeń, swoje ciało i swoją duszę; swe dobra zewnętrzne, jak: dom, rodzinę,
dochody;  dobra  wewnętrzne  dotyczące  duszy,  a  więc:  swe  zasługi,  swoje  łaski,  swoje  cnoty  i
zadośćuczynienia. Zauważyć tu trzeba, że przez to nabożeństwo dusza czyni ofiarę Jezusowi przez Maryję ze
wszystkiego,  co  ma  najdroższego.  Ofiary  takiej  nie  żąda  nawet  żaden  zakon  –  z  prawa,  jakie  ma  do
dysponowania  samym  sobą  i  wartością  swoich  modlitw,  jałmużn,  umartwień  i  zadośćuczynień.  Tutaj
natomiast wszystko pozostawia się do całkowitej dyspozycji Najświętszej Dziewicy, żeby Ona rozporządzała
tym według swojej woli, na największą chwałę Bożą, którą też Ona tylko jedna zna doskonale24.

Oddajemy  Jej  do  dyspozycji  całą  wartość  wynagradzającą  i  przebłagalną  naszych  dobrych
uczynków. W ten sposób, po ofiarowaniu siebie, choćby bez żadnego ślubu, nie jesteśmy już panami żadnego



dobra,  które  czynimy.  Najświętsza  Dziewica  może  je  przydzielać  bądź  jakiejś  duszy czyśćcowej,  by ją
wspomóc lub wyzwolić, bądź też jakiemuś biednemu grzesznikowi, by go nawrócić.

Przez to nabożeństwo zabezpieczamy nasze zasługi, składając je w ręce Najświętszej Dziewicy. A to
dlatego, ażeby Ona je strzegła, powiększała je i  przyozdabiała, gdyż sami nie możemy sobie wzajemnie
udzielać  zasług  łaski  uświęcającej  ani  chwały...  Wartość  błagalną  i  wynagradzającą  wszystkich  naszych
modlitw i dobrych uczynków oddajemy Jej, aby je mogła rozdawać i udzielać, komu Jej się podoba.

Jeżeli po takim ofiarowaniu siebie Matce Bożej zapragniemy ulżyć jakiejś duszy czyśćcowej, ocalić
jakiegoś grzesznika, wesprzeć któregoś z przyjaciół naszymi modlitwami, ofiarą czy umartwieniem, musimy
o to pokornie prosić Maryję i zdać się na to, co Ona postanowi bez naszej wiedzy. Bądźmy przekonani, że
wartość naszych uczynków, rozdawana tą samą ręką, którą posługuje się Bóg, udzielając nam swoich łask i
darów, przyczyni się do jeszcze większej Jego Chwały.

Powiedziałem, że to nabożeństwo polega na oddaniu się Maryi jako niewolnik. Trzeba tu zauważyć,
że są trzy rodzaje niewoli25. Pierwszym rodzajem jest niewola naturalna, czyli niewolnikami Boga są ludzie,
zarówno dobrzy, jak i źli.

Drugim rodzajem jest niewola z przymusu, czyli niewolnikami Boga są demony i potępieni.
Trzecim rodzajem jest niewola z miłości i według dobrej woli. I to właśnie jest niewola, w którą

mamy siebie oddać Bogu przez Maryję, w najdoskonalszy sposób, jakim tylko stworzenie posłużyć się może,
by powierzyć się swojemu Stwórcy.

Zauważ także, że jest wielka różnica między sługą a niewolnikiem. Sługa chce zapłaty za swoje
usługi, niewolnik zaś niczego nie otrzymuje. Sługa jest wolny, może on opuścić swego pana, kiedy chce, i
służyć mu tylko przez pewien czas; niewolnik zaś nie może opuścić pana, jest mu wydany na całe życie.
Sługa nie daje panu prawa do swojego życia i swojego życia i swojej śmierci; niewolnik daje się całkowicie,
tak dalece, że jego pan mógłby go pozbawić życia, nie będąc za to niepokojonym przez sąd.

Wynika  stąd  jasno,  że  niewolnik  z  przymusu  pozostaje  w  najściślejszej  zależności,  takiej,  jaka
właściwie przypaść może człowiekowi tylko wobec Stwórcy.  Dlatego właśnie chrześcijanie nie posiadają
podobnych niewolników. Według tego sposobu niewolnikami są tylko Turcy i bałwochwalcy.

Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa jest dusza szczodra, która oddaje siebie Jezusowi przez Maryję
w niewolę miłości, przez Chrzest wyzwolona uprzednio z tyrańskiej niewoli diabła!”.

Pismo Święte
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 
Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł 
do Matki:  «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej  
godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,25-27).

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,
Ut vidéntes Jesum,
Semper collaetémur.

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

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,
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)


