
Dzień 3 tygodnia 3 okresu II
(dwudziesty dziewiąty dzień 

przygotowania do zawierzenia)

Miłość Chrystusa 
w Przenajświętszym
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CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Miłość Mądrości Przedwiecznej (71)202

„Chcąc z jednej strony okazać miłość do człowieka posuniętą aż do śmierci za niego, by go ocalić, a
z  drugiej  nie  mogąc  się  zdecydować,  by go  nie  opuścić,  znajduje  ona  cudowny sposób,  by umrzeć,  a
jednocześnie  żyć  i  pozostawać  z  człowiekiem  aż  do  skończenia  wieków:  to  pełen  miłości  pomysł
ustanowienia Eucharystii; i by w tej tajemnicy w pełni zaspokoić jego miłość, bez trudu zmienia i odwraca
porządek całej natury.  

Jeśli nie ukrywa się pod blaskiem diamentu czy innego drogocennego kamienia, to dlatego, że nie
chce pozostawać z człowiekiem jedynie na sposób zewnętrzny; ale ukrywa się pod postacią kawałka chleba,
który jest pokarmem właściwym człowiekowi, aby, spożyta przez człowieka, wejść aż do jego serca, by w
nim znaleźć upodobanie. Ardenter amantium hoc est203.

O Deum vere prodigum sui prae desiderio hominis!
O Miłości Przedwieczna, powie święty204,  o Boże, prawdziwy szafarzu siebie samego, tak bardzo

spragniony człowieka”.

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny205

„1. Przed Komunią świętą:
Ukorzysz się głęboko przed Bogiem;
Wyrzeknij się zupełnie swej skażonej natury i własnego sposobu myślenia, jakkolwiek on się miłości

własnej podoba;
Odmów akt ofiarowania się mówiąc: Tuus totus ergo sum, et omnia mea tua sunt: Jestem cały Twoją

własnością, Pani Ukochana, ze wszystkim, co posiadam;
Błagaj tę dobrą Matkę, by Ci użyczyła swego Serca, abyś Jej Syna z tym samym co Ona przyjął

usposobieniem. Powiedz Jej, że chwała Jej Syna wymaga, by Go nie przyjmować do serca tak skalanego i
niestałego jak twoje, bo byłoby to ujmą dla Jej chwały. Lecz jeśli Ona zechce zamieszkać w twym sercu, by
Syna swego przyjąć, może to uczynić mocą panowania, jakie posiada nad sercami. Od Niej dozna Syn Jej
godnego przyjęcia, bez skazy i bez obawy przed obrazą lub zniewagą. Powiedz Jej z zaufaniem, że wszystko,
coś Jej dał z własnego mienia, jest zbyt mało, by Ją prawdziwie uczcić; lecz przez Komunię świętą pragniesz
złożyć Jej ten sam podarek, jaki Ojciec przedwieczny Jej złożył. Powiedz Jej wreszcie, że Jezus, który Ją
jedną kocha, dotąd pragnie znaleźć w Niej swą rozkosz i pokój, choćby nawet w twej duszy, brudniejszej i
uboższej  niż  stajenka w Betlejem,  dokąd Jezus chętnie  przyszedł,  gdyż  Ona  tam była.  Proś  o Jej  serce
czułymi słowami: Accipio te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, o Maryjo! Biorę Cię jako całe me dobro,
daj mi Twe serce, Maryjo!

2. Podczas Komunii świętej:
Gdy będziesz gotów do przyjęcia Pana Jezusa, powtórz trzy razy:  Domine, non sum dignus.  Przy

pierwszym razie mów niejako Ojcu Przedwiecznemu, że nie jesteś godzien dla złych myśli i niewierności
wobec tak dobrego Ojca przyjąć Syna Jego Jedynego; niech raczy jednak spojrzeć na Maryję, Służebnicę
swą:  Ecce  ancilla  Domini;  Ona  to  czyni  wszystko  za  ciebie  i  napełnia  cię  wielkim  zaufaniem  i
szczególniejszą nadzieją wobec Jego Majestatu. Albowiem szczególnie w nadziei utwierdziłeś mnie206.

Powiedz Synowi Bożemu:  Domine, non sum dignus: że nie jesteś godzien przyjąć Go, dla twych
słów próżnych i dla twych niewierności w Jego służbie. Błagaj Go, by się nad tobą zlitował, gdyż pragniesz
Go wprowadzić do domu Jego własnej Matki i twojej Matki. Powiedz, że nie przestaniesz Go prosić, aż nie
wejdzie do przybytku serca twego. Pojmałam go i nie puszczę go, aż go wprowadzę do domu matki mojej i
do komory rodzicielki mojej207. Proś Go, by powstał i przyszedł do miejsca swego spoczynku i do arki swojej
świętości. Powstań, o Panie, ku miejscu odpocznienia Twego, Ty i arka świętości Twojej 208. Powiedz Mu, że



nie  pokładasz  bynajmniej  ufności  we  własnych  zasługach,  we  własnym przygotowaniu,  jak  Ezaw,  lecz
jedynie w Maryi, twej ukochanej Matce i, jak ongiś mały Jakub w Rebece; powiedz Mu, że jakkolwiek jesteś
grzesznikiem i Ezawem, ośmielasz się przystąpić do Jego świętości, wsparty na zasługach świętej Matki Jego
i przyozdobiony jej cnotami.

Powiedz Duchowi Świętemu: Domine, non sum dignus: że nie jesteś godzien przyjąć arcydzieła Jego
Miłości dla oziębłości i nieprawości czynów twoich i dla zatwardziałości twej względem Jego natchnień;
całą jednak nadzieją Twoją jest Maryja, Jego wierna Oblubienica. Mów ze św. Bernardem:  Ona jest moją
największą otuchą; całą moją nadzieją209.  Możesz Go nawet poprosić, by zstąpił  jeszcze raz na Maryję,
nierozłączną swą Oblubienicę, bo łono Jej jest tak czyste, Jej serce tak rozpalone miłością jak ongiś, bo jeśli
On nie zstąpi do twej duszy, to ani Jezus, ani Maryja nie będą w niej ukształtowani i godnego nie znajdą
przybytku.

3. Po Komunii świętej
Po Komunii  św.  wprowadź  w głębokim skupieniu  Jezusa  Chrystusa  do  Serca Maryi.  Oddaj  Go

Matce, która przyjmuje Go z miłością, uczci Go w pokorze, doskonale Go ukocha, czule uściśnie i odda Mu
w duchu i w prawdzie wiele usług, które naszemu umysłowi są całkiem nieznane.

Możesz również trwać w głębokiej pokorze serca w obecności Jezusa żyjącego w Maryi lub jako
niewolnik stanąć przed bramą królewskiego pałacu, w którym król rozmawia z królową; a w przekonaniu, że
oni  rozmawiając z sobą nic nie potrzebują, wznieś się w duchu do nieba i  obejmij  ziemię całą,  prosząc
wszelkie stworzenia,  by za ciebie składały hołd dziękczynienia,  uwielbienia i  miłości  Jezusowi i  Maryi:
Pójdźcie, upadnijmy a pokłońmy się210.

Proś też sam Jezusa, w łączności z Maryją, o to, by Królestwo Jego zstąpiło na ziemię przez Matkę
Jego Najświętszą lub o Mądrość Bożą, o miłość, o przebaczenie grzechów lub o inną łaskę; zawsze jednak
przez Maryję  i  w Maryi,  mówiąc w pokorze:  Panie,  nie patrz na grzechy moje 211,  lecz niech Twe oczy
obaczą212 we mnie tylko cnoty i zasługi Maryi. A pomnąc na swe grzechy, dodaj:  Nieprzyjazny człowiek to
uczynił213. Ja to uczyniłem, który największym sobie jestem nieprzyjacielem214; albo: On ma wzrastać, ja zaś
maleć215. Jezu mój, wzrastaj w mej duszy, a ja niech maleję. Maryjo, potrzeba, byś we mnie wzrastała, sam
zaś muszę stawać się mniejszy niż byłem. Jezu, Maryjo,  wzrastajcie we mnie i mnóżcie się216 w bliźnich
moich.

Jest jeszcze mnóstwo innych myśli, które Ci Duch Święty podda, jeśli będziesz bardzo skupiony,
umartwiony i wierny temu wielkiemu i wzniosłemu nabożeństwu, którego cię nauczyłem. Pamiętaj jednakże,
iż im więcej pozwolisz działać Maryi w Komunii Św., tym więcej Jezus będzie uwielbiony; tym więcej zaś
pozwolisz  Maryi  działać  dla  Jezusa  i  Jezusowi  w  Maryi,  im  głębiej  się  upokorzysz  i  im  uważniej
przysłuchiwać im się będziesz w spokoju i milczeniu, nie pragnąc niczego widzieć, smakować lub odczuwać;
sprawiedliwy bowiem żyje zawsze i wszędzie z wiary, zwłaszcza gdy przyjmuje Komunię świętą, będącą
dziełem wiary. Sprawiedliwy mój z wiary żyje217”.

Pismo Święte
„Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał» (Łk 22,  
15).
„ Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został  
wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. 
Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten 
kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją  
pamiątkę». 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 (I Kor 11,23-27).

O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa (IV, 13)218

„1. Głos ucznia.
Któż mi to da, Panie, abym znalazł Ciebie samego, i otworzy Tobie całe serce moje, abym

cieszył się Tobą, jako pragnie dusza moja, a jużby mię żaden nie wzgardził (Pieśń VIII. 1).
Niechaj mię żadne stworzenie nie widzi i nie zajmuje, lecz Ty sam mów do mnie, a ja do

Ciebie, jako ukochany do ukochanego zwykł mówić, jako przyjaciel z przyjacielem zwykł obcować.
O to błagam, tego pragnę, abym się cały z Tobą połączył i serce moje oderwał od wszelkich

rzeczy stworzonych, a przez częstą Komunię św. i Mszę świętą, coraz bardziej uczył się pojmować i
cenić rzeczy Niebieskie i wieczne.

Ach,  Panie i  Boże mój,  kiedyż będę cały z  Tobą złączony,  cały w Tobie zatopiony tak,



żebym już zupełnie o sobie zapomniał?
Ty we mnie, a ja w Tobie, i w takim zjednoczeniu dozwól mi trwać wiecznie.
2. Zaiste, Tyś jest mój Ulubiony, wybrany z tysiąca (Pieśni V. 10), w którym upodobało się

duszy mojej mieszkać przez wszystkie dni żywota swego.
Zaiste Tyś jest uspokojeniem moim: w Tobie pokój zupełny i odpocznienie prawdziwe; bez

Ciebie trud, boleść i nędza nieskończona.
Zaprawdę,  Tyś  jest  Bóg  skryty  (Izaj.  XLV.  15);  nie  przebywasz  z  bezbożnymi,  lecz

pokornymi, a z prostymi rozmowa Twoja (Przyp. III. 32).
O! jako dobry i słodki jest duch Twój, o Panie  (Księg. Mądr. XII. 1), który dla okazania

synom Twoim słodkości Twojej, najsłodszym, z nieba zstępującym chlebem, posilać ich raczysz.
I nie masz innego narodu tak wielkiego, aby miał bogi tak przybliżające się do niego, jako

Pan Bóg nasz  przytomny jest  na wszystkie  prośby nasze  (Deut.  IV.)  Pan i  Bóg nasz,  który dla
ustawicznej pociechy i dla wznoszenia ku niebu serc naszych siebie samego do pożywania nam
daje.

3. Któryż bowiem inny naród jest tak zacny, jako lud katolicki?
Albo  któreż  stworzenie  pod  niebem  tak  ukochane,  jak  dusza  pobożna,  do  której  Bóg

zstępuje, aby ją karmił chwalebnym Ciałem swoim?
O łasko niewymowna! O dobroci niewysłowiona! O miłości niezmierzona,  na człowieka

szczególniej wylana!
Lecz cóż oddam Panu za taką łaskę, za taką miłość?
Nic nie mam milszego do dania, jak to, ażebym serce moje całkowicie oddał Bogu i z nim

zupełnie się złączył.
A gdy dusza moja doskonale z  Bogiem będzie połączona,  wtedy w rozradowaniu moim

zadrżą wnętrzności moje.
Wtedy mi rzekniesz: jeśli chcesz być ze mną, ja chcę być z Tobą. A ja odpowiem: Racz,

Panie, być ze mną, bo ja najgorętszą chęcią pragnę być z Tobą!
Niech serce moje będzie złączone z Tobą. Oto jest całe pożądanie moje”.

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.


