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Zupełne oddanie się Jezusowi 
przez Maryję

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny236

„Ponieważ cała nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Pana Jezusa, zjednoczyć się z
Nim  i  Jemu  poświęcić,  przeto  najdoskonalszym  nabożeństwem  jest  bezsprzecznie  to,  które  czyni  nas
najwięcej podobnymi Jezusowi, najściślej z Nim jednoczy i poświęca nas Jemu wyłącznie. A ponieważ ze
wszystkich  ludzi  Najświętsza  Maryja  Panna  najwięcej  podobna  jest  Panu  Jezusowi,  stąd  wynika,  że
nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, spośród wszystkich nabożeństw duszę naszą najwięcej jednoczy
z Panem Jezusem i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna. Im więcej dusza poświęcona jest Maryi,
tym bliższa jest Panu Jezusowi.

I  dlatego  doskonałe  poświęcenie  się  Panu  Jezusowi  nie  jest  niczym  innym,  jak  doskonałym  i
całkowitym poświęceniem się Najświętszej Dziewicy. I takie jest właśnie nabożeństwo, które głoszę i które
w istocie swej jest tylko doskonałym odnowieniem ślubów i przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym.

Wspomniane nabożeństwo polega na zupełnym oddaniu się Najświętszej Dziewicy,  by przez Nią
całkowicie  należeć  do  Pana  Jezusa237.  Trzeba  Jej  oddać:  1)  nasze  ciało  ze  wszystkimi  jego  zmysłami  i
członkami;  2)  naszą duszę ze  wszelakimi  jej  władzami;  3)  nasze dobra zewnętrzne,  tzn.  majątek,  który
obecnie posiadamy, jak i ten, który w przyszłości posiądziemy; 4) nasze dobra wewnętrzne i duchowe, tzn.
nasze  zasługi,  cnoty,  dobre  uczynki,  zarówno  dawne,  teraźniejsze  i  przyszłe;  słowem  wszystko,  co
posiadamy w porządku natury i łaski oraz wszystko, co w przyszłości posiąść możemy w porządku natury,
łaski i chwały. A to wszystko oddajemy Maryi bez wszelkich zastrzeżeń, nie rezerwując dla siebie choćby
jednego  szeląga,  jednego  włosa  lub  najmniejszego  dobrego  uczynku.  Tę  naszą  ofiarę  czynimy na  całą
wieczność, nie żądając, ani spodziewając się w zamian żadnej innej nagrody, prócz zaszczytu należenia do
Pana Jezusa przez Maryję i w Maryi, chociażby ta Miłościwa Pani nie była taką, jaką rzeczywiście jest, tzn.
nie była najszczodrobliwszą i najwdzięczniejszą spośród istot stworzonych.

Tu trzeba zaznaczyć,  że w dobrych uczynkach,  które spełniamy,  należy odróżnić dwa momenty:
zadośćuczynienie i zasługę, czyli innymi słowy, wartość zadośćuczynienia i zasługi. Każdy dobry uczynek
posiada wartość zadośćuczynienia, o ile zadośćuczyni za grzechy lub o ile wyjedna nowe łaski. Wartość zaś
zasługi posiada dobry uczynek, o ile wysługuje uczynek i chwałę wiekuistą.

Przez to, że Najświętszej Dziewicy całkowicie się poświęcamy, dajemy Jej wszystkie nasze dobre
uczynki  i  całą  ich  wartość,  o  ile  są  zadośćuczynieniem,  prośbą  i  zasługą.  Oddajemy  Jej  nasze
zadośćuczynienia, nasze zasługi, łaski i cnoty, nie po to, by je przyswajała innym, gdyż zasługi, łaski i cnoty
są, ściśle mówiąc, nieprzenośne – tylko Chrystus, który się za nas ofiarował Bogu Ojcu jako okup, mógł nam
udzielić  swych  zasług  –  lecz  na  to,  by  je  zachowała,  powiększyła  i  upiększyła;  ofiarujemy  Jej  nasze
zadośćuczynienia, by je udzieliła komu zechce na większą chwałę Bożą.

Z powyższego wynika: 
że przez przedstawione nabożeństwo dajemy Panu Jezusowi w najdoskonalszy sposób, bo przez ręce

Maryi, wszystko, co Mu dać możemy i wiele więcej niż przez inne nabożeństwa, w których oddajemy Mu
tylko  część  naszego czasu,  swych  dobrych  uczynków,  część  swych  zadośćuczynień  i  umartwień.  Przez
przedstawione  poświęcenie  dajemy  Mu  wszystko,  nawet  prawo  rozporządzania  swymi  dobrami
wewnętrznymi  i  zadośćuczynieniami,  jakie  z dnia na dzień zdobywamy przez dobre uczynki,  często się
nawet w żadnym zakonie nie czyni. Zakonnicy oddają Bogu dobra doczesne przez ślub ubóstwa, dobra ciała
przez ślub czystości, wolną wole przez ślub posłuszeństwa i nieraz wolność osobistą przez ślub klauzury; ale
nie ofiarują Mu wolności i prawa rozporządzania wartości dobrych uczynków swoich i nie pozbawiają się
najzupełniej  wszystkiego,  co  dla  chrześcijanina  jest  rzeczą  najkosztowniejszą  i  najdroższą,  tj.  zasług  i
zadośćuczynień.

Z tego wynika, że ten, kto się w ten sposób dobrowolnie poświęcił i ofiarował Jezusowi Chrystusowi
przez Maryję nie rozporządza już wartością żadnego ze swych dobrych uczynków. Wszystko, co cierpi, co



myśli,  mówi i  czyni  dobrego należy do Maryi;  Ona tym rozporządza wedle woli  swego Syna i  na Jego
większą chwałę. Zależność ta nie czyni jednak najmniejszego uszczerbku obowiązkom stanu, w których się
ktoś znajduje lub w którym mógłby się znajdować w przyszłości, np.: obowiązkom kapłana, który z urzędu
lub z innej racji powinien ofiarować Mszę św. w intencji jakiejś osoby, gdyż wspomnianą ofiarę składa tylko
zgodnie z wolą Bożą i obowiązkami swego stanu.

Stąd wynika, że ofiarujemy się równocześnie Najświętszej Maryi Pannie i Jezusowi Chrystusowi.
Najświętszej Maryi Pannie Maryi jako doskonałemu środkowi, który Pan Jezus wybrał, chcąc połączyć się z
nami, a nas z Sobą, a Zbawicielowi jako ostatecznemu naszemu celowi, któremu zawdzięczamy wszystko,
czym jesteśmy, jako naszemu Odkupicielowi i naszemu Bogu”.

Pismo Święte
„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby 
wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?  
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? I jestem 
pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani  
przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła 
nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,32.35.38.39). 

O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa (IV, 9)238

„1. Głos ucznia. Panie! Co tylko jest w niebie i na ziemi, wszystko to Twoje.
Pragnę i ja dobrowolną ofiarą, oddać się Tobie i być Twoim na wieki.
Panie! W prostocie i szczerości serca oddaję się dziś Tobie na sługę wiecznego, abym Ci

wiecznie był posłusznym i wiecznie Cię chwalił.
Przyjm mię z tą świętą ofiarą Twego drogiego Ciała,  którą dziś dam Ci wobec Aniołów,

niewidomie otaczających Twój ołtarz, i spraw, aby ta ofiara służyła ku zbawieniu mojemu i całego
ludu Twojego.

2. Panie! Na błagalnym ołtarzu Twoim ofiaruję Tobie wszystkie grzechy i przestępstwa moje,
które popełniłem w Obliczu Twoim i Świętych Aniołów Twoich od dnia, w którym pierwszy raz
zgrzeszyłem aż do tej godziny: ażebyś ogniem miłości Twojej zniszczył wszystkie razem złości moje;
a wszystko mi przebaczając i przyjmują mię litościwie na łono pokoju i miłosierdzia Twojego, abyś
mi wrócił łaskę Twoją, którą przez grzech utraciłem.

3. Cóż innego mogę czynić za grzechy moje, jak pokornie wyznawać je i opłakiwać i błagać
bezprzestannie zmiłowania Twojego?

Błagam Cię, Panie, wysłuchaj mię litościwie; oto staję przed Tobą, o Boże mój!
Brzydzę się bardzo wszystkimi grzechami moimi i nigdy już ich więcej popełniać nie chcę:

lecz żałuję za nie i boleć będę, dopóki żyć będę; i gotów jestem za nie pokutować i zadość czynić
wedle możliwości mojej.

Odpuść mi, Boże, odpuść grzechy moje dla chwały świętego Imienia Twojego: zbaw duszę
moją, którą odkupiłeś przenajdroższą krwią Twoją.

Oto poruczam się miłosierdziu Twojemu, w ręce Twoje oddaję siebie.
Czyń ze mną podług dobroci Twojej, nie zaś podług złości i nieprawości mojej.
4. Ofiaruję Ci także wszystkie dobre uczynki moje, chociaż bardzo nieliczne i niedoskonałe,

abyś Ty je ulepszył i uświęcił; abyś je godnymi Ciebie i Tobie przyjemnymi uczynił; abyś mię zawsze
ku coraz lepszemu ciągnął i mnie leniwego i nieużytecznego człowieka do błogosławionego końca
doprowadzić raczył.

5. Ofiaruję Ci także wszystkie bogobojne pragnienia ludzi pobożnych, wszystkie potrzeby
moich  rodziców,  przyjaciół,  braci,  sióstr  i  wszystkich  drogich  sercu  mojemu,  i  tych  wszystkich,
którzy mnie lub innym dla miłości Twojej dobrze czynili.

I  tych,  którzy  za  siebie  i  za  wszystkich  swoich  żądali  Mszy  ode  mnie  i  polecali  się
modlitwom moim, czy żyją jeszcze, czy już pomarli.

Niech  wszyscy  doznają  wsparcia  łaski  Twojej;  pocieszaj  ich  w  troskach,  ochraniaj  w
niebezpieczeństwach, ratuj w uciskach; aby wybawieni od wszego złego, w pełnym weselu składali
Ci najpokorniejsze a radosne dzięki.

6. Ofiaruję Ci także błagalne ofiary i modły za tych szczególniej, którzy mię kiedykolwiek
obrazili, zasmucili, spotwarzali lub też uczynili mi jaką bądź szkodę lub krzywdę.

I za tych wszystkich, których kiedykolwiek zasmuciłem, pokoju pozbawiłem i, chcąc czy nie
chcąc, czynem albo słowami zgorszyłem: abyś nam wszystkim zarówno odpuścił  grzechy nasze i



wzajemne krzywdy i obrazy nasze.
Wyrwij, Panie, z serc naszych wszelkie podejrzenia, rozjątrzenia, gniewy i swary, i wszystko,

cokolwiek by mogło ostudzać i zmniejszać miłość braterską.
Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami żebrzącymi zmiłowania Twojego, a nam łaknącym i

pragnącym udziel  łaski  Twojej;  spraw,  ażebyśmy się  stali  godni  zawsze  opływać  w Twą łaskę i
ażebyśmy doszli do żywota wiecznego. Amen”.

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.


