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przygotowania do zawierzenia)

Wierność przyrzeczeniom chrzcielnym

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny224

„Powiedziałem,  że  przedstawione  nabożeństwo  można  by  bardzo  dobrze  nazwać  doskonałym
odnowieniem ślubów lub przyrzeczeń chrztu świętego.

Każdy chrześcijanin był  przed chrztem niewolnikiem szatana,  bo do niego należał.  Przy chrzcie
świętym osobiście albo przez swojego ojca chrzestnego wyrzekł się uroczyście szatana, jego pychy i dzieł i
obrał sobie Jezusa za Mistrza i wszechwładnego Pana, by jako niewolnik z miłości zależeć od Niego. Na tym
właśnie polega nabożeństwo, o które nam chodzi. Człowiek wyrzeka się szatana, świata, grzechu i siebie
samego i oddaje się całkowicie Jezusowi przez ręce Maryi.

Czyni on nawet więcej, bo przy chrzcie świętym neofita mówi zwykle przez cudze usta, przez ojca
chrzestnego  lub  matkę  chrzestną,  a  więc  oddaje  się  on  Jezusowi  przez  pośrednika;  natomiast  w
nabożeństwie,  o  które  chodzi,  składamy  ofiarę  z  samych  siebie  osobiście,  dobrowolnie,  z  pełną
świadomością.

Przy chrzcie świętym człowiek nie oddaje się Jezusowi przez ręce Maryi, przynajmniej nie wyraża
tego słowami; nie oddaje Jezusowi wartości swych dobrych uczynków. Po chrzcie świętym mamy zupełną
swobodę, kiedy chodzi o ofiarowanie dobrych naszych uczynków lub o zatrzymanie ich dla siebie. Natomiast
przez przedstawione nabożeństwo oddajemy się wyraźnie Panu przez ręce Maryi i ofiarujemy Mu wartość
wszystkich swych dobrych uczynków. 

Przy chrzcie  świętym,  mówi św.  Tomasz,  przysięgają  ludzie  wyrzec  się  szatana i  jego pychy225.
Przyrzeczenie  to,  mówi  św.  Augustyn226,  jest  największe  i  najuroczystsze.  To  samo  twierdzą  kanoniści:
Najważniejszym  ślubem  jest  ten,  który  składamy  przy  chrzcie  świętym.  Lecz  któż  przestrzega  tego
uroczystego  ślubu?  Kto  dotrzymuje  wiernie  obietnic  chrztu  świętego?  Czyż  większość  chrześcijan  nie
sprzeniewierza  się  wierności,  obiecanej  Chrystusowi  na  chrzcie  świętym?  Skąd  pochodzi  to  ogólne
rozprężenie moralne, jeżeli nie stąd, że żyjemy, zapominając o obietnicach i zobowiązaniach chrztu świętego
i że nikt prawie osobiście nie zatwierdza i nie odnawia przymierza, zawartego przez rodziców chrzestnych. 

Jest  to prawdziwe,  że Synod w Sens227,  zwołany celem zaradzenia wielkiemu rozprężeniu wśród
chrześcijan,  stwierdził,  że  główna  przyczyna  zepsucia  obyczajów  tkwi  w  ogólnym  zapomnieniu  i
zaniedbaniu zobowiązań danych na chrzcie świętym. Toteż wspomniany synod nie znalazł lepszego środka
do naprawy złego, by spowodować chrześcijan do odnawiania ślubów i obietnic chrztu świętego.

Katechizm soboru trydenckiego napomina proboszczów, by przypominali wiernym, że są związani z
Panem naszym Jezusem Chrystusem i Jemu poświęceni, jako niewolnicy swemu Odkupicielowi i Stwórcy228.

Jeśli  zatem synody i  Ojcowie mówią,  a doświadczenie  potwierdza,  że  najlepszy środek przeciw
rozprężeniu moralnemu wśród chrześcijan polega na tym, by przypominać im zobowiązania chrztu świętego
i zalecać odnawianie złożonych ślubów, czyż nie jest rzeczą rozumową uczynić to w sposób doskonały przez
przedstawione nabożeństwo, poświęcając się Panu naszemu przez Matkę Jego Najświętszą? Powiedziałem:
w  sposób  doskonały,  gdyż  przy  wspomnianym  ofiarowaniu  się  Panu  Jezusowi  posługujemy  się
najdoskonalszym środkiem, mianowicie Najświętszą Dziewicą”.

Pismo Święte
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa 
Jezusa,  zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?  Zatem przez chrzest  zanurzający nas w śmierć  
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, 
zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne 
zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został 
razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem  
umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z  



Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, 
śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje 
dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie  
Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim  
pożądliwościom” (Rz 6,3-12).

O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa (II, 7)229

„1. Błogosławiony, który rozumie, co to jest kochać Jezusa i dla Jezusa wzgardzić samym
sobą.

Dla tego Ulubionego wszystko ulubione opuścić trzeba; albowiem Jezus chce być kochanym
sam i nad wszystko.

Miłość stworzenia jest niestała i zawodna; miłość Jezusa wytrwała i wierna.
Kto się przywiązuje do stworzenia,  z upadającym upadnie;  a kto przylgnie do Jezusa,  na

wieki utwierdzon będzie.
Tego  kochaj  i  przyjacielem sobie  zachowaj,  który  cię  nie  odstąpi,  chociaż  cię  wszyscy

odstąpią; i który gdy przyjdzie twój koniec, nie dopuści, ażebyś miał zginąć.
Czy chcesz czy nie chcesz, musisz się kiedyś rozstać ze wszystkim.
2. Żyjąc i umierając, trzymaj się Jezusa; i porucz się wierności Jego, bo kiedy cię wszystko

odstąpi, On jeden cię wesprze.
Twój Ukochany jest taki, że obcego przypuścić nie chce, lecz sam chce posiadać twe serce i

jako Król królować na własnej stolicy.
Gdybyś miał uwolnić się zupełnie od wszelkiego stworzenia, Jezus chętnie by zamieszkał w

tobie.
Wszystko niemal utracisz, w czym tylko na ludziach, a nie na Jezusie polegać będziesz.
Nie opieraj się na trzcinie chwiejącej się od wiatru: bo wszelkie ciało, jako trawa więdnieje, i

wszelka chwała jego opada jako kwiat polny (Izai. XL. 6).
3. Prędko się zawiedziesz, jeśli tylko na powierzchowność ludzką zważać będziesz.
Jeśli bowiem szukasz u drugich pocieszenia i korzyści, najczęściej znajdziesz zawód i szkodę.
Jeśli we wszystkim szukasz Jezusa, nieomylnie znajdziesz Jezusa.
Jeśli zaś szukasz samego siebie, znajdziesz siebie, ale na zgubę twoją.
Albowiem człowiek,  który nie  szuka  Jezusa,  szkodliwszym sobie  się  staje  niźli  wszyscy

przeciwnicy jego, niźli świat cały. 

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.


