
Dzień 6 tygodnia 2 okresu II
(dwudziesty piąty dzień przygotowania do zawierzenia)

Pani Apokaliptyczna

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny173

„Powiedziałem, że stanie się to zwłaszcza przy końcu świata, i to wkrótce, gdyż Najwyższy wraz z
Najświętszą Matką winien ukształtować wielkich świętych, którzy świętością innych świętych przewyższą
tak dalece, jak cedry Libanu niskie przewyższają krzewy, jak to Bóg objawił pewnej świętej duszy, której
życie opisał Renty174.

Wielkie te dusze, pełne łaski i gorliwości, będą powołane do tego, by opór stawiły nieprzyjaciołom
Bożym, którzy zewsząd podniosą zajadłe głowy. Zapałają one szczególnym nabożeństwem do Najświętszej
Dziewicy, będą oświecone Jej światłem, będą karmione Jej mlekiem, kierowane Jej duchem, wspierane Jej
ramieniem i  otoczone  Jej  opieką,  tak  iż  jedną  ręką  będą  walczyć,  drugą  budować175.  Jedną  ręką  będą
zwalczać,  powalać,  miażdżyć  heretyków wraz  z  ich  herezjami,  odszczepieńców wraz  z  ich  schizmami,
bałwochwalców wraz z ich bałwochwalstwem, grzeszników wraz z ich bezbożnością,  a drugą ręką będą
budować prawdziwą świątynię Salomona i tajemnicze miasto Boże, tzn. Najświętszą Pannę, zwaną przez
Ojców Kościoła Świątynią Salomona i Miastem Bożym176. Pobudzą oni świat cały słowem i przykładem do
prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Panny, co im wprawdzie mnóstwo przysporzy nieprzyjaciół, ale
też  wyjedna  dużo zwycięstw i  wiele  chwały dla  Boga.  Bóg  objawił  to  św.  Wincentemu  Ferreriuszowi,
wielkiemu apostołowi swego wieku (XV), jak to on sam wyraźnie zaznacza w jednym ze swych dzieł.

Wydaje się, jakoby Duch Święty był to wszystko przepowiedział w psalmie 58 słowami: I poznają
(wszyscy),  że  Bóg panuje  nad Jakubem,  aż  do krańców ziemi;  co wieczór  powracają oni  i  przymierają
głodem jak psy, i krążą wokoło miasta, szukając zdobyczy177. Owym miastem, które znajdą ludzie przy końcu
świata, by się nawrócić i zaspokoić pragnienie sprawiedliwości, jest Najświętsza Maryja Panna, którą Duch
Święty nazwał Miastem Bożym178.

Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Przy pierwszym
przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja prawie wcale się nie ukazywała, aby ludzie, którzy o Osobie Jej Syna
mało jeszcze byli uświadomieni od Prawdy, co by niezawodnie nastąpiło, gdyby Maryja więcej była znana,
mianowicie z powodu cudownego Jej  wdzięku,  którym Ją Najwyższy nawet na zewnątrz ozdobił.  Toteż
Dionizy  Pseudo-Aeropagita  pisze179,  że  kiedy  Ją  ujrzał,  byłby  Ją  z  powodu  Jej  tajemniczego  uroku  i
niezrównanej piękności wziął za bóstwo, gdyby wiara, w której był ugruntowany, nie była pouczyła go o
prawdzie, że tak nie jest.

Natomiast przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa, Maryja musi być znana i przez Ducha Świętego
objawiona, by przez Nią Chrystusa poznano, kochano i Mu służono, albowiem powody, dla których Ducha
Święty ukrył Swą Oblubienicę za Jej życia ziemskiego, dając w Ewangelii tak szczupłe o Niej objawienie,
już istnieć nie będą.

Bóg zatem chce Maryję, arcydzieło rąk Swoich, w owych czasach ostatnich objawić i odsłonić: 
Albowiem  sama  ukrywa  się  na  tym  świecie  i  z  głębokiej  pokory  uniżała  się  poniżej  prochu,

uzyskawszy u Boga, Apostołów i Ewangelistów to, że zamilczeli o Jej życiu.
Ponieważ Maryja jest arcydziełem rąk Bożych tak na ziemi przez łaskę, jak w niebie przez chwałę,

Bóg chce by Go za to wielbiono na ziemi i wśród żyjących wysławiano.
Ponieważ  Maryja  jest  jutrzenką  poprzedzającą  i  odsłaniającą  Słońce  sprawiedliwości,  Jezusa

Chrystusa, dlatego powinna być poznana i objawiona, by przez to Jezus Chrystus był uwielbiony.
Ponieważ Maryja jest drogą, którą Jezus Chrystus przyszedł do nas po raz pierwszy, będzie nią i

wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, choć nie w ten sam sposób.
Ponieważ Maryja jest środkiem niezawodnym i prostą a niepokalaną drogą, by dojść do Chrystusa i

znaleźć Go,  przeto  dusze,  które  mają  szczególniejszą  zabłysnąć świętością,  muszą  znaleźć Jezusa przez
Maryję. Kto znajdzie Maryję, znajdzie Życie180, tzn. Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem181;
nie  można jednak znaleźć Maryi,  nie  szukając Jej:  gdyż  nikt  nie  szuka ani  nie  pragnie,  czego nie  zna.
Konieczną więc jest rzeczą, by Maryję znano bardziej niż kiedykolwiek, żeby Trójca Przenajświętsza jak
najwięcej była znana i wielbiona.

Maryja musi w owych czasach ostatecznych więcej niż kiedykolwiek zajaśnieć miłosierdziem, siłą i



łaską: miłosierdziem, by przeprowadzić i miłośnie przyjąć biednych grzeszników i zbłąkanych, którzy się
nawrócą i do Kościoła katolickiego powrócą; musi zajaśnieć siłą przeciw nieprzyjaciołom Boga, przeciw
bałwochwalcom, schizmatykom, mahometanom, Żydom i zatwardziałym bezbożnikom, którzy się strasznie
buntować będą i  wszystkie  siły wytężą,  by tych,  którzy się  im przeciwstawią,  skusić  i  doprowadzić  do
upadku przez obietnice  lub groźby;  wreszcie musi  zajaśnieć łaską,  by dodać otuchy i  męstwa dzielnym
szermierzom i wiernym sługom Jezusa Chrystusa, którzy walczyć będą za jego sprawę.

Wreszcie  musi  Maryja  stać  się  groźną182,  jak  wojsko gotowe do boju,  przeciw szatanowi  i  jego
wspólnikom,  głównie  w  owych  czasach  ostatnich;  gdyż  szatan  wiedząc,  że  mało,  o  wiele  mniej,  niż
kiedykolwiek pozostaje czasu183, by gubić dusze, podwajać będzie swe codzienne zakusy i ataki. Niezadługo
rozpocznie okrutne prześladowania i pocznie straszne zastawiać zasadzki na wierne sługi i prawdziwe dzieci
Maryi, których pokonać daleko mu trudniej, niż nad innymi odnosić zwycięstwa”.

Tajemnica Maryi (53-64)184

Doświadczenie  nauczy cię  tego  nieskończenie  lepiej  niż  wszystko,  co  na  ten temat  ci  mówię,  i
znajdziesz, jeśli byłaś wierna tej niewielkiej cząstce, jaką Ci powiedziałem, tak wiele bogactw i łask w tej
praktyce, że będziesz zaskoczona, a twoja dusza napełni się cała radością...

Pracujmy więc, najdroższa duszo, i postępujmy tak, by przez to nabożeństwo wiernie praktykowane
dusza Maryi była w nas, by wielbić Pana, by duch Maryi był w nas, by radować się w Bogu, swoim Zbawcy.
Oto słowa św. Ambrożego:  Sit in singulis anima Mariae ut magnificet Dominum, [sit] in singulis spiritus
Mariae [ut] exultet in Deo i nie zbłądzimy, by większą chwałą i szczęściem przebywać na łonie Abrahama,
którym jest raj185, niż na łonie Maryi, gdyż tam Bóg umieścił swój tron. Oto słowa świętego Opata Guerryka:
Ne credideris  majoris  esse  felicitatis  habitare  in  sinu Abrahae,  qui  [vocatur]  Paradisum,  quam in sinu
Mariae in guo Dominus thronum suum posuit.

To nabożeństwo, wiernie praktykowane, wywołuje w duszy rozliczne skutki.  Jednak dar główny,
jakim cieszą się dusze, to ustanowienie tu na ziemi życia Maryi w duszy, tak że to już nie dusza żyje, ale
Maryja w niej, albo staje się, by tak powiedzieć, jej duszą. Otóż jeśli dzięki niewysłowionej, lecz prawdziwej
łasce, Maryja jest Królowa w duszy, to jakich cudów w niej nie dokonuje? Jako sprawczyni wielkich cudów,
zwłaszcza wewnętrznych, działa w ukryciu, nawet bez wiedzy duszy, wiedząc o tym, mogłaby zniszczyć
piękno Jej dzieł...

Ponieważ jest Ona wszędzie Dziewicą płodną, wznosi do każdego wnętrza, w którym przebywa,
czystość serca i ciała, czystość w intencjach i zamiarach, obfitowanie w dobre czyny, Nie sądź, droga duszo,
że  Maryja  najpłodniejsza  ze  wszystkich  stworzeń,  która  zrodziła  Boga,  pozostaje  bezczynna  w  duszy
wiernej. Ona sprawia, że dusza żyje nieustannie w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus żyje w niej. Filioli
mei, quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis (Gal. 4, werset 19), a skoro Jezus Chrystus jest
także owocem Maryi zarówno w każdej poszczególnej duszy, jak i w świecie w ogóle, to przecież właśnie w
duszy, w której mieszka Maryja, Jezus Chrystus jest Jej Owocem i Jej Arcydziełem.

Wreszcie, Maryja staje się wszystkim dla tej duszy u Jezusa Chrystusa: oświeca jej umysł swoją
czystą wiarą. Swoja pokorą pogłębia jej serce, rozszerza ją i rozpala swoja miłością, uszlachetnia i powiększa
swoim macierzyństwem. Ale po cóż się zatrzymuję? Tylko doświadczenie uczy o tych cudach Maryi, które
są niewiarygodne dla ludzi uczonych i pysznych, a nawet dla ogółu pobożnych mężczyzn i niewiast...

Skoro to przez Maryję Bóg po raz pierwszy przyszedł na świat w uniżeniu i wyniszczeniu, to czy nie
można by też powiedzieć, że przez Maryję Bóg przyjdzie po raz drugi, jak tego oczekuje cały Kościół, by
zapanować wszędzie oraz sądzić żywych i umarłych? Jak się to stanie i kiedy się to stanie, któż to wie?
Jednak wiem dobrze, że Bóg, którego myśli bardziej są odległe od naszych niż niebo od ziemi, przyjdzie w
czasie i w sposób najmniej oczekiwany przez ludzi, nawet tych najbardziej uczonych i najlepiej znających
Pismo Święte, jakie na ten temat nie mówi jasno.

Trzeba  wierzyć  także,  że  u  końca  czasów,  a  może  wcześniej,  niż  myślimy,  Bóg  wzbudzi  ludzi
wielkich, pełnych Ducha Świętego i ducha Maryi, dla których ta Najświętsza Władczyni dokona wielkich
cudów w świecie, by zniszczyć grzech i nad królestwem zepsutego świata ustanowić królestwo swojego
Syna Jezusa Chrystusa; i właśnie przez to nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, które tu zaledwie szkicuję
i pomniejszam je z powodu mej słabości, ci święci ludzie osiągają wszystko...

Prócz  wewnętrznego  praktykowania  tego  nabożeństwa,  o  którym  mówimy,  są  jeszcze  praktyki
zewnętrzne, których nie należy pomijać, ani zaniedbywać...

[Akt Poświęcenia i jego odnawianie]
Pierwszą praktyką zewnętrzną jest oddanie się Jezusowi Chrystusowi jakiegoś szczególnego dnia,

przez ręce Maryi, której stajemy się niewolnikami, i przyjecie tego dnia Komunii św. oraz spędzenie tego



dnia na modlitwie: ten akt poświęcenia będziemy odnawiać przynajmniej raz do roku. 
[Składanie daniny Najświętszej Dziewicy]
Drugą praktyką jest składanie co roku, tego samego dnia, małej daniny Najświętszej dziewicy47 na

znak naszego poddaństwa i zależności: był to zawsze wyraz hołdu niewolników względem ich panów. Tą
daniną  [jest]  albo  pewne  umartwienie,  albo  jałmużna,  albo  pielgrzymka,  albo  modlitwa.  Błogosławiony
Maryn, według relacji jego brata, św. Piotra Damiana, brał publicznie chłostę każdego roku tego samego dnia
przed ołtarzem Najświętszej Dziewicy. Nie żąda się ani nie doradza takiej gorliwości; jednak nie dajemy
Maryi wiele, to trzeba przynajmniej ofiarować to, co się Jej przedstawia, z sercem pokornym i prawdziwie
wdzięcznym.

[Szczególne obchodzenie święta Zwiastowania]
Trzecią jest obchodzenie co roku ze szczególnym nabożeństwem święta Zwiastowania48, które jest

głównym świętem tego nabożeństwa, a zostało ustanowione po to, byśmy czcili  i naśladowali zależność,
jakiej Słowo Przedwieczne poddało się tego dnia z miłości do nas...[Odmawianie Koronki oraz Magnificat]

Czwartą  praktyką  zewnętrzną  jest  codzienne  odmawianie,  bez  zobowiązania  pod  grzechem  w
przypadku zaniedbania,  Koronki do Najświętszej Dziewicy,  złożonej  z trzech  Pater i  dwunastu  Ave  oraz
częste odmawianie  Magnificat,  jedynej pieśni Maryi, jaką posiadamy – by dziękować Bogu za wszystkie
Jego dobrodziejstwa i przyciągnąć nowe: zwłaszcza nie należy zapominać o odmawianiu po Komunii św.,
jako  dziękczynienia.  Co  też  czyniła  po  Komunii,  jak  utrzymuje  uczony  Gerson50,  sama  Najświętsza
Dziewica.

Pismo Święte
„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 
a  na jej  głowie wieniec z  gwiazd dwunastu.  A jest  brzemienna.  I  woła cierpiąc bóle  i  męki  
rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i 
dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd 
nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, 
pożreć jej  dziecię. I  porodziła Syna – Mężczyznę,  który wszystkie narody będzie pasł rózgą  
żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu A Niewiasta zbiegła na pustynię, 
gdzie  miejsce  ma  przygotowane  przez  Boga,  aby  ją  tam  żywiono  przez  tysiąc  dwieście  
sześćdziesiąt dni. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. 
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie 
nie znalazło. I  został  strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i  szatan,  
zwodzący całą  zamieszkałą  ziemię,  został  strącony na  ziemię,  a  z  nim strąceni  zostali  jego  
aniołowie.  I  usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i  
królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, 
ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i 
dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. Dlatego radujcie 
się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając  
wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu». A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na  
ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła 
wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę
czasu, z dala od Węża. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka 
uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła 
rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł  
rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo 
Jezusa. I stanął na piasku [nad brzegiem] morza” (Ap 12, 1-18).



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,

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,



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.

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)


