
Dzień 1 tygodnia 1 okresu II
(trzynasty dzień przygotowania do zawierzenia)

Rachunek sumienia:

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

List okólny do Przyjaciół Krzyża (5-6)

„Moi drodzy Przyjaciele Krzyża, czy wy w działaniach waszych jesteście właśnie tacy, jak to właśnie
ukazuje wasze wzniosłe imię? Albo: czy przynajmniej pragniecie tego rzeczywiście, by stać się takimi, przy
pomocy łaski  Bożej,  w  cieniu  Krzyża  z  Kalwarii  i  wobec  Matki  Bożej  Litościwej?  Czy podejmujecie
niezbędne ku temu środki? Czy weszliście może na prawdziwą drogę życia, która jest wąską i ciernistą drogą
Kalwarii? Czy też, wcale o tym nie myśląc, jesteście na szerokiej drodze świata, która wiedzie ku zatraceniu?
Czy macie świadomość, iż bywa droga, która człowiekowi wydaje się prosta i pewna, ale prowadzi go w
końcu do śmierci?

Czy dobrze umiecie odróżniać głos Boga, Jego łaski, od głosu tego świata i natury? Czy słyszycie
głos Boga, naszego dobrego Ojca, co rzucił potrójne przekleństwo podążających za pożądliwościami świata:
voe, voe, voe habitantibus in terra; do was zaś woła z miłością, wyciągając ku wam ramiona: „Separamini,
popule meus: Odłącz się, wybrany ludu, drodzy Przyjaciele Krzyża mego Syna; odłącz się od ludzi tego
świata, wyklętych przez mój Majestat, obłożonych klątwą przez mojego Syna i potępionych przez Ducha
Świętego.  Uważaj,  żeby nie  spocząć  na  ich  zatrutym tronie,  nie  uczestnicz  w ich  naradach  nawet,  nie
przystawaj na ich drodze. Uciekajcie z samego środka wielkiego i ohydnego Babilonu. Słuchajcie wyłącznie
głosu mego umiłowanego Syna, podążajcie tylko Jego ścieżkami, ponieważ dałem Go wam, aby On był
waszą drogą, prawdą, życiem i waszym wzorem: Jego słuchajcie”.

Czy wsłuchujecie się zatem w słowa ukochanego Jezusa, który do was woła, obciążony brzemieniem
Krzyża: „Venite post me: pójdźcie za Mną; kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, confidite, ego
vici mundum: ufajcie! Jam zwyciężył świat”?”.

Pismo Święte
„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak
możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim 
oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę 
z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by
ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały" (Mt 7,3-6).

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (II, 5-6)
„5. Chrystus był także wzgardzony od ludzi na tym świecie: a w największej potrzebie, wpośród

zniewag i męki, odstąpili Go znajomi i przyjaciele Jego.
Chrystus chciał cierpieć i być wzgardzonym, a ty śmiesz na co bądź uskarżać się!
Chrystus  miał  nieprzyjaciół  i  obmówców,  a  ty  chcesz  mieć  wszystkich  przyjaciółmi  i

dobrodziejami!
Za  cóżby  twoja  cierpliwość  miała  być  uwieńczoną,  gdyby  cię  żadna  przeciwność  nigdy  nie

spotkała? 
Jeżeli nie chcesz cierpieć, jakże być możesz przyjacielem Chrystusa?
Cierp z Chrystusem i dla Chrystusa, jeśli chcesz królować z Chrystusem.
6. Gdybyś raz doskonale wszedł w serce Chrystusa i choć cokolwiek zakosztował Jego wielkiej

miłości, wtedy byś nie dbał wcale o dogadzanie upodobaniu twojemu, lecz raczej cieszyłbyś się ze wszelkiej
odniesionej krzywdy, albowiem miłość Jezusa uczy człowieka gardzić samym sobą.

Miłośnik Jezusa i prawdy, człowiek prawdziwie wewnętrzny i wolny od nieporządnych skłonności,
może swobodnie zwrócić myśl do Boga, a wzniósłszy się w duchu nad siebie samego, radością świętych w
Bogu odpoczywać”.



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. 


