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Miłość Chrystusa do nas
w Jego Wcieleniu

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny194

„Czwarta praktyka.
-  Niewolnicy  Jezusa  w  Maryi  mają  szczególniejsze  nabożeństwo  do  wielkiej  tajemnicy  Słowa

Wcielonego (25 marca),  będącej  właściwą tajemnicą wyłożonej  praktyki.  Nabożeństwo to zrodziło się z
natchnienia Ducha Świętego.

1. Aby uczcić i naśladować ową niewypowiedzianą zależność od Maryi, w jakiej Syn Boży żył na
chwałę  Boga,  Ojca  Swego,  i  dla  naszego  zbawienia.  Zależność  ta  występuje  najjaśniej  w  tej  właśnie
tajemnicy,  w której Jezus Chrystus żyje jako więzień i  niewolnik w łonie Najświętszej Maryi,  będąc we
wszystkim od Niej zależny.

2. Aby podziękować Bogu za niezrównane łaski, którymi obdarzył Maryję, zwłaszcza za to, że Ją
wybrał na swą najgodniejszą Matkę, co się właśnie w tej tajemnicy spełniło.

To są dwa najgłówniejsze cele niewoli Jezusa w Maryi.
Proszę zważyć, że mówię zwykle: niewolnik Jezusa w Maryi. Można by wprawdzie równie dobrze

powiedzieć, jak to rozmaici czynili:  niewolnik Maryi,  niewolnictwo Najświętszej Dziewicy.  Zdaje mi się
jednak, że lepiej nazywać się niewolnikiem Jezusa w Maryi, i to z racji następujących:

Żyjemy w czasach pychy; jest pełno nadętych uczonych, niedowiarków i krytyków, którzy nawet w
najlepiej  uzasadnionych  nabożeństwach  znajdą  coś  nagannego.  Otóż  by  im  nie  dawać  sposobności  do
bezpodstawnej krytyki, lepiej jest mówić o niewolnictwie Jezusa w Maryi i zwać się niewolnikiem Jezusa w
Maryi niż niewolnikiem Maryi. Wtedy bowiem nazywamy nabożeństwo to przez wzgląd na ostateczny jego
cel, którym jest Jezus Chrystus, a nie przez wzgląd na drogę, którą się doń dochodzi, a którą jest Maryja.
Wszakże można bez skrupułów posługiwać się jednym i drugim określeniem, jak to sam czynię.

Ponieważ główną tajemnicą, którą w tym nabożeństwie wielbimy i czcimy, jest tajemnica Wcielenia,
a Wcielonego Jezusa Chrystusa może widzieć tylko Maryja, dlatego lepiej jest mówić o niewolnictwie Jezusa
w Maryi, Jezusa mieszkającego i panującego w Maryi, wedle słów przepięknej modlitwy: O Jezu, żyjący w
Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg
Twoich,  w  uczestnictwie  cnót  Twoich,  w  uczestnictwie  tajemnic  Twoich.  Panuj  nad  wszelką  potęgą
nieprzyjacielską, w Duchu Twoim, na chwałę Ojca. Amen195.

Wyrażając  się  w  ten  sposób  uwydatniamy dobitniej  ową  wewnętrzną  łączność,  istnieją  między
Jezusem i Maryją. Wszak są oni tak ściśle z sobą złączeni,  że Jezus jest całkowicie w Maryi,  a Maryja
całkiem w Jezusie, lub raczej Jej już nie ma, lecz sam Jezus jest w Niej tak, iż prędzej można by odłączyć
światło  od  słońca  niż  Maryję  od  Jezusa.  Dlatego  można  nazwać  Pana  naszego  «Jezusem  Maryi».  A
Najświętszą Dziewicę «Maryją Jezusa».

Czas nie pozwala zatrzymać się dłużej nad rozważaniem wzniosłości i wielkości tajemnicy Słowa
Wcielonego czy Jezusa, żyjącego i panującego w Maryi. Powiem tylko, że jest to najprzedniejsza tajemnica
Jezusa Chrystusa, tajemnica najwięcej ukryta, najwznioślejsza i najmniej znana. W tej to tajemnicy Jezus w
łonie Maryi, nazywany przez świętych «aula sacramentorum»196, przybytkiem tajemnic Bożych, za Jej zgodą
wybrał wszystkich predestynowanych.

W tej tajemnicy dokonał On wszystkich tajemnic swego życia przez to, że  wówczas przyjął, dając na
nie swe przyzwolenie. Bo kiedy Jezus zstępował na świat rzekł: Oto idę, abym czynił, Boże, wolę Twoją197.
Przeto ta tajemnica obejmuje wszystkie inne tajemnice Chrystusowe, bo zawiera wolę i łaskę do wszystkich
innych.

Wreszcie jest tajemnica Wcielenia tronem miłosierdzia, szczodrobliwości i chwały Bożej.
Jest ona tronem miłosierdzia dla nas; nie możemy bowiem w tej tajemnicy zbliżyć się do Jezusa, jak

tylko przez Maryję, i dlatego nie możemy widzieć Jezusa, jak tylko przez Maryję, ani z Nim rozmawiać, jak
tylko  za  pośrednictwem Maryi.  Jezus,  który swą  drogą  Matkę  zawsze  wysłuchuje,  udziela  tu  biednym
grzesznikom swej łaski i miłosierdzia: Przystąpmy tedy z ufnością do stolicy łaski198.



Tajemnica ta jest tronem szczodrobliwości Boga wobec Maryi, albowiem w czasie, gdy nowy Adam,
Jezus  Chrystus,  mieszkał  w tym prawdziwym raju ziemskim,  zdziałał  tam tyle  cudów ukrytych,  że  ani
aniołowie,  ani  ludzie  nie  są  zdolni  ich  pojąć.  I  dlatego  nazywają  święci  Maryję  wspaniałością  Bożą,
Magnificienta Dei, jakoby Bóg tylko w Maryi był wielmożny199.

Tajemnica ta  jest  tronem jego chwały dla  Boga  Ojca,  gdyż  w Maryi  Jezus  Chrystus  przebłagał
zagniewanego na  ludzkość  Ojca  swego.  W niej  naprawił  On  w sposób  doskonały chwałę  Ojca  swego,
zdeptaną przez grzech. A przez ofiarę ze swojej woli i z siebie samego, którą złożył w Maryi, więcej Mu
oddał chwały, niż Mu kiedykolwiek oddać mogły wszystkie ofiary Starego Przymierza. Oddał wreszcie w
Maryi Ojcu swemu chwałę nieskończoną, jakiej Ojciec nigdy nie odebrałby od ludzi”.

Pismo Święte
„Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla  
ciebie łaskawość” (Jr 31,3).
„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).
„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką  
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1,14).
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak 
obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał 
za mnie” (Ga 2,20).

O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa (IV, 2)200

„1. Głos ucznia.
Ufając,  Panie,  dobroci  Twojej  i  wielkiemu  miłosierdziu  Twojemu,  oto  chory  przychodzę  do

Zbawiciela, łaknący i spragniony do źródła żywota, ubogi do Króla Niebios, sługa do Pana, stworzenie do
Stwórcy, strapiony do miłosiernego Pocieszyciela mego.

Lecz skądże mi to, abyś Ty przychodził do mnie? Czymże ja jestem, abyś mi dawał samego siebie?
Jakże  grzesznik  będzie  śmiał  ukazać  się  przed  Tobą?  A Ty,  Panie,  jako  raczysz  przyjść  do

grzesznika?
Ty znasz sługę Twego i wiesz, że nic w nim dobrego nie ma, abyś go tak obdarzył.
Wyznaję przeto podłość moją, widzę dobroć Twoją, wielbię miłosierdzie i dzięki składam za miłość

niezmierzoną.
Albowiem sam z siebie to czynisz, nie zaś dla zasług moich, aby mi się bardziej objawiła dobroć

Twoja i wzbudziła we mnie silniejszą miłość i głębszą pokorę.
Ponieważ więc tak się Tobie upodobało i tak rozkazałeś, przyjmuję z uniesieniem łaskę Twoją, aby

tylko nieprawość moja nie pozbawiła mię owoców tej łaski!
2. O najsłodszy, o najłaskawszy Jezu! Jaką cześć, jakie dzięki, jakie uwielbienie po wieczne czasy

winniśmy Tobie za udzielenie nam Najświętszego Ciała Twego, którego dostojności,  żaden język ludzki
wysłowić nie zdoła!

Lecz cóż pomyślę przyjmując to Ciało, przystępując do Pana mojego, którego godnie uwielbić nie
zdołam, a przecież nabożnie przyjąć pragnę?

Cóż  lepszego  i  zbawienniejszego  pomyśleć  mogę,  jak  abym  się  zupełnie  uniżył  przed  Tobą,  a
wychwalał nieskończoną dobroć Twoją?

Wielbię Cię, Boże mój, i wysławiam na wieki. Wzgardzam sobą, a upadam przed Tobą aż do głębi
nicestwa mego.

3. Otoś Ty Święty nad Świętymi, a ja nędzny grzesznik, proch grzeszników, skalany grzechami.
Oto Ty skłaniasz się ku mnie, którym niegodzien wznieść oczu ku Tobie. 
Oto Ty sam przychodzisz do mnie, Ty chcesz być ze mną, Ty wzywasz mię do stołu Twojego.
Ty mi podajesz do pożywienia pokarm Niebieski, chleb Aniołów (Ps. LXXVII. 25), który nie jest nic

innego, jeno Ty sam: Chleb Boży, który z nieba zstąpił – I dawa żywot światu (Jan VI.33).
4. Oto źródło miłości Twojej, oto cudowność dobroci i miłosierdzia Twego! O, jakież dzięki, jakaż

cześć i uwielbienie Tobie odpłacić zdołają!
O, jakże użyteczny i  zbawienny sąd Twój,  gdyś postanowił  Sakrament Święty!  O, jaka słodka i

radosna uczta, w której na pokarm święty Siebie samego dałeś.
O, jak cudowne sprawy Twoje, o Panie! Jak mocna potęga Twoja! Jak nieomylna prawda Twoja!
Albowiem rzekłeś, i uczynione są (Gen. I. Psalm CXLVIII. 5): i stało się wszystko, i to się stało, coś

Ty sam rozkazał.



5. Rzecz cudowna i ludzki rozum przechodząca, a godna najgłębszej wiary, że Ty, Panie i Boże mój,
prawdziwy Bóg i  człowiek pod najmniejszą  cząstką postaci  chleba i  wina mieścisz  się  cały;  a  kto  Cię
pożywa, w niczym nie narusza istoty Twojej.
 Ty, Panie wszechrzeczy, który nikogo nie potrzebujesz, a chciałeś przez Twój sakrament zamieszkać
w nas, zachowaj od wszelkiej zmazy ciało moje i duszę moją: abym z czystym sumieniem mógł częściej
święcić i  dla wiecznego zbawienia mojego przyjmować tajemnice Twoje, któreś Ty,  ku czci Twojej i  ku
wiecznej pamiątce miłości Twojej, uświęcił i ustanowił.

6. Wesel się, duszo moja, a dziękuj Bogu za dar tak szlachetny, za tak osobliwą i drogą pociechę,
zostawioną ci na tym padole płaczu.

Albowiem ilekroć rozpamiętywasz tę tajemnicę, ilekroć przyjmujesz Ciało Chrystusowe, tylekroć
spełniasz dzieło odkupienia twojego i stajesz się uczestnikiem wszystkich zasług Chrystusa.

Nigdy się bowiem nie zmniejsza miłość Jego ani się wyczerpuje nieprzebrana obfitość miłosierdzia
Jego.

A  przeto  do  podejmowania  tego  Sakramentu  masz  się  zawsze  gotować  przez  coraz  nowe
oczyszczanie i odnawianie serca i przez coraz głębsze rozpamiętywanie tej wielkiej tajemnicy zbawienia
ludzkiego.

Gdy Mszę odprawiasz albo Mszy słuchasz,  ofiara  ta  tak dla  ciebie  wielką,  nową i  radosną być
powinna, jak żeby w tej chwili Chrystus, zstępujący do łona Matki Dziewicy, stawał się człowiekiem; albo w
tej chwili do Krzyża przybity cierpiał i umierał dla zbawienia rodu ludzkiego”.

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 do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
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,



Jezu, Synu Boga Żywego,

Jezu, odblasku Ojca,

Jezu, jasności światła wiecznego,

Jezu, Królu chwały,

Jezu, słońce sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu najmilszy,

Jezu przedziwny,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze na wieki,

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

Jezu najmożniejszy,

Jezu najcierpliwszy,

Jezu najposłuszniejszy,

Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, miłośniku czystości,

Jezu, miłujący nas,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, dawco życia,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, pragnący dusz naszych,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, skarbie wiernych,

Jezu, dobry Pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,

Jezu, mądrości przedwieczna,

Jezu, dobroci nieskończona,

Jezu, drogo i życie nasze,

Jezu, wesele Aniołów,

Jezu, królu Patriarchów,

Jezu, mistrzu Apostołów,

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, męstwo Męczenników,

Jezu, światłości Wyznawców,

Jezu, czystości Dziewic,

Jezu, korono Wszystkich Świętych,



Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego wybaw nas, Jezu.

Od każdego grzechu

Od Twego gniewu

Od zasadzek szatana

Od ducha nieczystości

Od śmierci wiecznej

Od zaniedbania Twoich natchnień

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego

Przez Twoje Narodzenie

Przez Twoje Dziecięctwo

Przez Twoje najświętsze życie

Przez Twoje trudy 

Przez konanie w Ogrójcu i Twoją Mękę 

Przez krzyż i Twoje opuszczenie 

Przez Twoje omdlenie 

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu

Przez Twoje Zmartwychwstanie 

Przez Twoje Wniebowstąpienie 

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu

Przez Twoje radości 

Przez Twoją chwałę 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas! Jezu, wysłuchaj nas!

Módlmy się: 

Panie, Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam
otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem
miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego
Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Twej opieki tym, których utwierdzasz w Twej miłości. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.



Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
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, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszystkich 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,

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 grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających, w 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.

Jezu cichy i pokornego Serca.

Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie,

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.

Modlitwa św. Augustyna241

Duchu Święty, Boże, 

tchnij mnie swoim tchnieniem,

abym myślał o tym, co jest święte.

Prowadź mnie, Duchu Święty,

abym czynił to, co jest święte.

Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,

abym kochał to, co jest święte.

Umacniaj mnie, Duchu Święty,

abym strzegł tego, co jest święte.

Strzeż mnie, Duchu Święty,

abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.

Amen. 



Modlitwa do Jezusa242

Mój najukochańszy Jezu, pozwól, abym pokłonił się Tobie, oddając głęboką wdzięczność za łaskę otrzymaną

od Ciebie, że przez nabożeństwo Świętego Niewolnictwa dałeś mi Twoją Świętą Matkę, żeby była moim

adwokatem przed Twym Majestatem i  niekończącą się  pomocą  w mojej  nędzy.  Ach,  Panie,  jestem taki

grzeszny i nędzny, że bez Twojej dobrej Matki byłbym zagubiony. Tak, obecność Maryi przy Twoim boku

jest dla mnie niezwykle konieczna, aby uśmierzała Twój sprawiedliwy gniew z powodu mojego częstego

występowania  przeciw Tobie,  zniewag pojawiających  się  niemal  każdego dnia.  Maryja  musi  mi  pomóc

rozgłaszać Twoje Miłosierdzie, które mi okazałeś. Bez Niej nie powinienem z Tobą rozmawiać, prosić Cię o

cokolwiek czy w ogóle zbliżać się do Ciebie. Bez Jej pomocy nie byłoby możliwe, by ktokolwiek mógł

ocalić moją duszę; jednym słowem, Maryja jest mi konieczna, abym mógł czynić zawsze Twoją wolę i we

wszystkim dążył do Twojej wielkiej chwały. Ach, jak smutne jest to, że nie mogę rozpowiadać na całym

świecie,  jak  wielkie  okazujesz  mi  miłosierdzie  i  że  bez  Maryi  czekałoby mnie  potępienie.  Czyż  mogę

podziękować za Twoje błogosławieństwo? Maryja trwa we mnie, to jest mym bogactwem. Jakiż to skarb!

Jakie pocieszenie! O, jakież ukojenie! Mój Boski Odkupicielu, obdarz mnie raczej śmiercią, dopuść, by mnie

spotkało jakieś nieszczęście, ponieważ wolę bardziej umrzeć, niż żyć bez przynależności do Maryi. Tysiąc

razy i tysiąckroć przyjmuję wraz ze św. Janem Ewangelistą Maryję jako moją Matkę i tyle razy daję Jej

siebie w prezencie. Chcę to zrobić, jeśli zgodne jest to z Twoją wolą, mój kochany Jezu, więc chcę to teraz

powtórzyć; co Ty pragniesz, to ja uczynię. I jeśli widzisz, Panie, w mojej duszy albo w moim życiu coś, co

nie należy do Ciebie, to proszę Cię, usuń to; usuń to wszystko, co nie jest we mnie jest Ciebie niegodne i co

nie należy do Maryi.

O Duchu Święty! udziel mi tych wszystkich łask: zasadź, rozwijaj i troszcz się w mojej duszy o piękno

Maryi, która jest drzewem prawdziwego życia; pielęgnuj je i doglądaj, aby mogło przynieść obfity owoc

życia  mego.  O  Duchu  Święty!  Wzbudź  we  mnie  nabożeństwo  do  Twej  wiernej  Oblubienicy –  Maryi,

zaufanie do Jej matczynego Serca i daj mi bezpieczne schronienie w Jej miłosierdziu, abym dzięki Twojej

pomocy  mógł  przez  Nią  ukształtować  w  sobie  Chrystusa  i  nic  poza  Chrystusem,  aż  do  zupełnego

wypełnienia się czasu. Amen.


