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CZĘŚĆ PIERWSZA 

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA 

WPROWADZENIE 
 

1.0. Prośba Pana Jezusa i Matki Bożej 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca związane jest z 
objawieniami fatimskimi i późniejszymi objawieniami Matki Bożej 
s. Łucji. Po raz pierwszy Matka Boża wspomniała o nim podczas 
objawienia w Fatimie, 13 lipca 1917 r. Pokazała wtedy dzieciom 
piekło a następnie powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą 
dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce 
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego 
Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed 
piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. Następnie 
jeszcze dodała: .„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu 
Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze 
soboty”.  

Obietnicę tę spełniła Matka Boża siedem lat po zakończeniu 
fatimskich objawień. Miało to miejsce 10 grudnia 1925 r. w 
Pontevedra. Matka Boża objawiła się siostrze Łucji Maryja z 
Dzieciątkiem Jezus. Pokazała jej serce otoczone cierniami, które 
trzymała w ręce, a Dzieciątko powiedziało: “Miej współczucie z 
Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by 
przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Następnie 
Najświętsza Maryja Panna powiedziała do Łucji: “Córko moja, 
spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie 
przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj 
się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w 
godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią 
spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez 
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piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami 
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. 
(Siostra Łucja mówi o Fatimie, s. 180) 

2.0. Dlaczego ma być „pięć sobót” wynagradzających? 

W jednym z późniejszych objawień, jakie miało miejsce w nocy z 
29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy, s. Łucja podczas objawienia 
się jej Pana Jezusa, zapytała dlaczego ma to być pięć pierwszych 
sobót miesiąca. Usłyszała następującą odpowiedź: „Córko, motyw 
jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.  

1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.  

2. Przeciwko Jej Dziewictwu.  

3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie 
uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.  

4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w 
sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej 
Niepokalanej Matki. 

5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej 
świętych wizerunkach.  

Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi 
prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla 
Niej, chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym 
duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj 
nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do 
okazania tym biednym duszom miłosierdzia. 

Ponadto Pan Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja 
córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy 
kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę 
tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia 
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Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy 
odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”. 

3.0. Warunki jakie należy spełnić w praktykowaniu 
Nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca 

Zgodnie z życzeniem Matki Bożej, przekazanym s. Łucji, osoby 
praktykujące nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca powinny 
wypełnić cztery następujące warunki: 

3.1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca 

Spowiedź można odbyć w innym czasie, np. w pierwszy 
piątek miesiąca lub inny dzień. Ważne aby w tym dniu, 
czyli w pierwszą sobotę miesiąca, być w stanie łaski 
uświęcającej. Należy pamiętać o intencji wynagradzającej 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi również - co istotne 
- należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi 
wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić 
podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie 
otrzymywania rozgrzeszenia. 

Można też (nie jest to konieczne, ważna jest intencja) przed 
spowiedzią odmówić taką lub podobną modlitwę:  

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu 
pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, 
szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem 
ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna 
Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by 
Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas. 

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić 
akt żalu:  

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje 
grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. 
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3.2. Komunia św. wynagradzająca w pierwszą sobotę    
miesiąca 

Komunię świętą w pierwszą sobotę przyjmujemy w 
intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.  

Po przyjęciu Komunii św. można odmówić poniższą modlitwę 
(nie jest to konieczne):  

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! 
Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy 
tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo 
własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by 
zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza 
Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode 
mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię 
wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była 
czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, 
racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam.  

Przyjmij go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie 
wiedzą, co mówią i w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś 
im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze 
bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i 
miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają 
Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między 
niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w 
czułej miłości do każdego człowieka. Amen. 

3.3. Różaniec wynagradzający (jedna dowolnie wybrana 
jego część) w pierwszą sobotę miesiąca 

Papież Jan Paweł II pisał, że w różańcu obcujemy z Jezusem 
przez Serce Jego Matki – rozważamy tajemnice życia, męki i 
zmartwychwstania Pana, widziane oczami i przeżywane 
Sercem Tej, która była najbliżej Zbawiciela. Pierwszo sobotni 
różaniec w zasadzie nie różni się od różańca odmawianego w 
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inne dni. Ojciec Święty zachęca nas do bardzo spokojnego 
medytacyjnego jego odmawiania. Podkreśla rolę zapowiadania 
każdej tajemnicy, zaleca odczytywanie przed jej rozważeniem 
fragmentu Pisma Świętego, odnoszącego się do niej oraz chwilę 
rozważenia danej tajemnicy w ciszy.  

Ważne jest aby, rozpoczynając różaniec, pamiętać o 
intencji wynagradzającej. Można powiedzieć Matce 
Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i 
okazać Jej dowód miłości. Jeśli modlimy się prywatnie, 
spróbujmy zrobić to własnymi słowami.  

3.4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami 
różańcowymi 

Następny warunek to piętnastominutowa medytacja nad jedną 
(lub kilkoma) z tajemnic różańca.  

Na początku wzbudzamy intencję wynagradzającą za 
grzeszników, którzy nie chcą być dziećmi Maryi, którzy okazują 
Jej obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by 
pomniejszyć Jej chwałę. 

4.0. Przykład rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną 
 

4.1. Można rozpocząć powyższą modlitwą lub następującą: 
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, 
zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic 
świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla 
zbawienia dusz. 
 

4.2. Przeczytać powoli tekst z Ewangelii (Łk 1,26 - 38), w duchu 
głębokiej modlitwy. 
 
4.3. Z pokorą pochylić się nad misterium swojego zbawienia 
objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można 
poprowadzić według następujących punktów: 
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a. rozważanie anielskiego przesłania skierowanego do Maryi, 
b. rozważanie objawień Najświętrzej Maryi Panny, 
c. rozważanie wcielenia Syna Bożego. 
 
4.4. Zjednoczyć się z Maryją w ufnej modlitwie. Można 
odmówić Litanię Loretańską i dodać na zakończenie:  

Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu 
anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie 
Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi 
znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z 
wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen. 

4.5. Na zakończenie wzbudzić w sobie postanowienia duchowe 
dotyczące przemiany naszego życia.  

Wynagradzać Maryi można nie tylko modlitwą ale postawą, 
codzienną wiernością w rzeczach dużych i małych. Można 
posłużyć się następującą formułą:  

Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia 
oddawał Jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego 
wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje każdego dnia. 
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża. 

5.0. Intencja wynagradzająca 

Prośba Matki Bożej dotyczy czterech warunków, zatem wszystkie 
z nich należy wypełnić. Należy pamiętać, że 15 minutowa 
medytacja na temat jednej czy kilku tajemnic różańcowych jest 
czymś innym niż rozważanie tych tajemnic podczas odmawiania 
różańca.  

Do istoty tego nabożeństwa należy ponadto intencja 
wynagradzająca. Pan Jezus, który powiedział s. Łucji, że wartość 
nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają zamiar 
zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego siostra Łucja 
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rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji 
wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych 
sobót. 

6.0. Objetnice Matki Bożej dla tych, którzy choć raz 
odprawią Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca 
 

6.1. Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecuję ratunek. 
Przyjdę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej 
szczęśliwości będzie potrzebna. 
6.2. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą; jako 
kwiaty przed tronem Bożym je postawię. 

 

7.0. Świadectwo papieża św. Jana Pawła II 
 

Jednym z punktów programu pielgrzymki papieża św. Jana Pawła 
II do Polski w 1987 roku była konsekracja sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej, jako wotum za uratowane jego życie w zamachu. 
Odbyła się ona w pierwszą sobotę miesiąca, 7 czerwca. Było to 
równocześnie święto Niepokalanego Serca Maryi. Tego dnia, ku 
zaskoczeniu wszystkich, Ojciec Święty przybył na miejsce, jak 
mówili świadkowie, piętnaście minut przed wyznaczoną godziną 
Ten czas spędził na modlitwie w kaplicy przed cudowną figurą 
Matki Bożej Fatimskiej. Następnie, podczas wieczornego 
nabożeństwa w Ludźmierzu, odmówił wraz z wiernymi różaniec.  
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CZĘŚĆ DRUGA 

MODLITWY PODCZAS NOCNEGO CZUWANIA 

PROGRAM 

20:00  Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty;   

modlitwa uwielbienia 

21:00 15 min rozważania jednej z tajemnic Różańca; 

Różaniec wynagradzający  Niepokalanemu Sercu Maryi 

22:30 Eucharystia; trwanie w komunii z JEZUSEM 

23:30 Przerwa  na kawę 

24:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  

01:00 Spotkanie ze Słowem Bożym 

02:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu – w ciszy, za 

 kapłanów i osoby konsekrowane 

03:00 Modlitwa za zmarłych 

04:00 Eucharystia niedzielna 
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1.0. Modlitwa Anioła z Fatimy na rozpoczęcie Nabożeństwa 

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję 
Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie 
wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. 

W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie 
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, 
obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za 
zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. 
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez 
przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę 
nawrócenia biednych grzeszników. 

2.0. Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami 
różańcowymi 

Można w tym celu posłużyć się następującą modlitwą: 

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! 

Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim 
rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce 
dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze 
znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną 
Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą 
śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć 
miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie 
łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę 
wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia 
za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja 
obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego 
serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze 
do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz 
zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi 
dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie! 
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3.0. Rozważanie różańcowe 

Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić 
następującą modlitwę: 

Królowo Różańca Świętego.  

Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, 
o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy 
swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy 
modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i 
najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy 
pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam 
wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego 
Serca i Najświętszego Serca Jezusowego”  
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Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić modlitwę:  

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
miłosierdzia. 

Można również niejako ubogacić modlitwę różańcową dodając po 
każdym Zdrowaś Maryjo jedno z następujących wezwań 
przewidzianych do 5 tajemnic.  

 

Tajemnica 1. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w 

Twoje Niepokalane Poczęcie!  

Tajemnica 2. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w 

Twoje nieprzerwane Dziewictwo!  

Tajemnica 3. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w 

Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!  

Tajemnica 4. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość 

do Twoich wizerunków!  

Tajemnica 5. Prosimy: Rozpłomień we wszystkich sercach żar 

miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!  
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TAJEMNICE RADOSNE 

1. Zwiastowanie Dziewicy z Nazaretu przez Archanioła 
Gabriela wcielenia Syna Bożego - zgoda Maryi. Bóg objawia Swą 
nieskończoną miłość i mocą Ducha Świętego, Syn Boży 
przyjmuje ciało z Maryi Dziewicy.  

2. Niezwykłe spotkanie dwóch kobiet będących w stanie 
błogosławionym - Maryi i Elżbiety, a także Jezusa i Jego Proroka 
Jana. Powitanie przez Elżbietę - Maryi: "Błogosławiona jesteś 
miedzy niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A 
skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?"  

Na to powitanie, Maryja odpowiada w Magnificat: "Wielbi dusza 
moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy".  

3. Ogłoszenie światu przez aniołów " wielkiej radości". W 
Betlejem, z Maryi Dziewicy, Słowo Ciałem się stało i 
zamieszkało pośród nas.  

4. Tajemnica całkowitego ofiarowania się Ojcu, jednocześnie 
proroctwo zbawczego cierpienia i współcierpienia Maryi.  

5. Odnalezienie przez Maryję i Józefa zagubionego 
dwunastoletniego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej.  

Przypomnienie przez Jezusa, iż On przyszedł pełnić wolę Ojca i 
jest w tym, co do Niego należy. 
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TAJEMNICE ŚWIATŁA  

1. Chrzest Jezusa w Jordanie, który jako niewinny, czyni siebie 
"grzechem" za nas. Duch Święty przygotowuje Go do 
zbawczego dzieła, a głos Ojca ogłasza "Tyś mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie"  

2. Dzięki wstawiennictwu Maryi, pierwszy cud w Kanie 
Galilejskiej - przemiana wody w wino. Jest to obraz uobecnienia 
tej godziny, w której Jezus ustanawia Eucharystię i tej godziny, 
w której przychodzi do nas jako dar z Siebie.  

3. Jezus głosi i ukazuje drogę do Królestwa Bożego, wzywa do 
nawrócenia, odpuszczając grzechy i uzdrawiając.  

4. Góra Tabor - Jezus objawił się uczniom w Jego Boskiej 
chwale jako Syn Boży, przygotowując ich do przeżycia z Nim 
bolesnej męki, radości Zmartwychwstania.  

5. Tajemnica Wielkiego Czwartku - Jezus ustanawia 
Eucharystię, zostając z nami w Ciele i Krwi, jako pokarmie życia 
pod postaciami chleba i wina. 
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TAJEMNICE BOLESNE  

1. W Ogrodzie Oliwnym Jezus, świadom tego co musi 
wycierpieć, stając wobec wszystkich pokus i wszystkich 
grzechów świata, mówi Ojcu; "Nie moja wola, lecz Twoja niech 
się stanie" (Łk 22,42)  

2. Jezu, tylko Twoja niepojęta miłość mogła świadomie wybrać 
ogromne poniżenie i ból biczowania.  

3. Mówiłeś Jezu, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, więc 
dla większego szyderstwa dano Ci koronę z cierni. 

4. Jakże ciężki był Krzyż naszych win, a ale wziąłeś go na 
ramiona, by zmazać nasz grzech, przywrócić nam synostwo 
Boże, odkupić nas, ukazać nam znaczenie zbawczego cierpienia. 

5. Jezu, wydany na największe poniżenie - na śmierć, drzewo 
hańby zamieniłeś w Drzewo Życia, Serce Swe otwarte włócznią 
uczyniłeś zdrojem Miłosierdzia dla świata a współcierpiącą 
Matkę Swoją dałeś nam za Matkę jako ostatni ratunek dla 
naszych dusz. 
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TAJEMNICE CHWALEBNE  

1. Jezus żyje. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Alleluja! Ukazał 
się uczniom, jadał z nimi, Piotra pytał o miłość, ustanowił go 
swoim zastępcą i Pasterzem całego Kościoła. 

2. Raduje się niebo - Jezus przed wstąpieniem do Ojca obiecuje 
zesłać Ducha Świętego Pocieszyciela, który doprowadzi nas do 
całej prawdy, wleje w nasze serca moc i łaskę wiary, objawi w 
pełni Trójcę Świętą.  

3. W dzień Pięćdziesiątnicy, na Kościół zebrany wraz z Maryją, 
uwielbiony Jezus Chrystus zsyła Ducha Świętego, który 
umacnia go do misji ewangelizacyjnej, nowego życia wiernych 
w Chrystusie.  

4. Maryja wyniesiona do chwały nieba jako pierwsza ze 
sprawiedliwych.  

5. Maryja, Dziewica zawierzenia, Matka Syna Bożego, 
współcierpiąca z Synem, kontemplująca zbawcze dzieła Boże – 
ukoronowana w chwale na Królową nieba i ziemi.  
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4.0. Modlitwa wynagradzająca za brak czci dla Matki 
Najświętszej 
 

O Jezu, przebacz nam wszelkie znieważanie świętego imienia 
Maryi – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!  

O Jezu, przebacz nam pogardę, okazywaną tajemnicy jej 
Niepokalanego Poczęcia – Ciebie prosimy…  

O Jezu, przebacz nam nasze zaniedbania w oddawaniu czci Maryi 
– Ciebie prosimy…  

O Jezu, przebacz nam brak szacunku dla wizerunków Maryi – 
Ciebie prosimy….  

O Jezu, przebacz nam wszelkie lekceważenie różańca świętego – 
Ciebie prosimy….  

O Jezu, przebacz nam wszelką obojętność, okazywaną matczynej 
miłości Maryi – Ciebie prosimy…  

 

Na zakończenie nabożeństwa Fatimskiego 
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5.0. Modlitwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej 

(Powstała ona w oparciu o słowa Aktu zawierzenia Jana Pawła II 
jakiego dokonał w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 
1984 r. na placu Św. Piotra w Rzymie) 

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!”. 

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która 
przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i 
pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez 
współczesnych ludzi. 

Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się 
zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę 
przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich 
objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i 
ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy 
do Ciebie: 

„Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!” 

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, 
Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia 
i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania 
pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie 
wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij 
nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do 
Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki 
świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny 
los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci. 

Mówiłaś ze smutkiem: „Wiele dusz idzie na potępienie”. Swej 
duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że „dzisiejszy świat bardziej 
zasługuje na potop niż czasy Noego”, a w swym fatimskim 
sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na 
wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych 
dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji 
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śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, 
lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby 
pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z 
całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć 
się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał 
się Ojcu: „Za nich - powiedział - Ja poświęcam w ofierze 
samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17,19). 
Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym 
poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma 
moc przebłagać i zadośćuczynić. 

Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był „cały 
Twój”, aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela 
świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem 
Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech 
ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch 
ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego 
dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach. 

Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące 
drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy:„Od 
wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!” 

Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w 
zaufaniu bez granic: 

Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia 
się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych 
niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i 
zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! 

Od głodu i wojny, wybaw nas! 

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od 
wszelkiej wojny, wybaw nas! 

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas! 



21 
 

Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych,  wybaw nas! 

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, 
państwowym i międzynarodowym, wybaw nas! 

Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas! 

Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, 
wybaw nas! 

Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas! 

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! 

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem 
wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw! 

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, 
grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas. 

Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, 
którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła 
cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna 
chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i 
całych narodów. 

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona 
potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma 
zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym 
Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei! 

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat.    Amen. 
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU ZA KAPŁANÓW I 
OSOBY KONSEKROWANE  

(w ciszy) 

Skup się w duchu, a zapomnisz o wszystkim, wzbudź akt głębokiej 
wiary w rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszej 
Eucharystii. Adorować – to dzielić życie świętych w niebie, wielbiąc i 
błogosławiąc wieczną dobroć, miłość, chwałę, potęgę i boskość 
Baranka ofiarowanego na większą chwałę Boga Ojca i dla 
zbawienia dusz. Cóż za szczęście móc rozpoczynać tu na ziemi to, co 
będziemy wiecznie czynić u stóp tronu Boskiego.  

Adorować – to dzielić życie dusz wiernych na ziemi, których całą 
miłością, całym szczęściem, było pozostawać u stóp tabernakulum, 
by wielbić Boga ukrytego, by Mu dziękować i wzbogacać, by Mu 
składać całą miłość.  

Adorować – to znaczy dzielić życie Maryi na ziemi, kiedy Ona 
adorowała Słowo Wcielone w swym łonie, w żłóbku, w Nazarecie, w 
czasie gorzkiej męki na Krzyżu, w Boskiej Eucharystii. Adoracja była 
Jej życiem na ziemi.  

Na rozpoczęcie Adoracji można odmówić jedną z poniższych 
modlitw. 

1.0.  Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy 

Kyrie elejson,  

Chryste elejson, Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas,  

Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami  (po każdym wezwaniu) 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 
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Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Jezu, Kapłanie na wieki,  

Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, 

Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, 

Jezu, Kapłanie Wielki, 

Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, 

Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, 

Jezu, Kapłanie wszystkich wierzących, 

Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, 

Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, 

Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, 

Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, 

Jezu, Kapłanie wierny, 

Jezu, Kapłanie miłosierny, 

Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o chwałę Boga i zbawienie 
ludzi, 

Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, 

Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, 

Jezu, Kapłanie siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, 

Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, 

Jezu, Kapłanie, któryś nam otworzył drogę nową i żywą, 

Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył z grzechów Krwią 
swoją, 

Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako Ofiarę i Hostię dla 
Boga, 
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Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, 

Jezu, Ofiaro Święta, 

Jezu, Ofiaro niepokalana, 

Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, 

Jezu, Ofiaro pojednania, 

Jezu, Ofiaro uroczysta, 

Jezu, Ofiaro chwały, 

Jezu, Ofiaro pokoju, 

Jezu, Ofiaro przebłagania, 

Jezu, Ofiaro zbawienia, 

Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, 

Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, 

Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, 

Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki. 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu. 

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. 

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu. 

Od bierności i braku zaangażowania w misję Kościoła, 

Od grzechu świętokradztwa, 

Od ducha niepowściągliwości, 

Od pogoni za pieniądzem, 

Od wszelkiej chciwości, 

Od złego używania majątku kościelnego, 

Od miłości świata i jego pychy, 
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Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic, 

Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje, 

Przez Tajemnicę Wcielenia, w której połączyłeś z woli  

Ojca i mocą Ducha Świętego naturę Boską i ludzką, stając się 
Kapłanem na wieki, 

Przez Twego kapłańskiego Ducha, 

Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca 
Twego, 

Przez Bezkrwawą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, 

Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan 
wykonujesz przez swoich kapłanów, 

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować 
raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Aby ich napełnił Duch kapłaństwa Twego, 

Aby usta kapłanów strzegły wiedzy, 

Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, 

Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, 

Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, 

Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy, 

Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, 

Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, 

Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić 
raczył, Kapłanie i Ofiaro, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. 



26 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, 
Jezu. 

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.  

Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź 
w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych 
Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej 
pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. 

Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić 
Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz 
z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których 
do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

2.0.  Modlitwa za kapłanów 

O Jezu, Wieczny Kapłanie, Dobry Pasterzu i Źródło Życia, któryś ze 
szczególnej dobroci swego Serca dał nam kapłanów, by dopełnili 
w nas pragnień świętości, prosimy Cię, przybądź im na pomoc ze 
swoim łaskawym miłosierdziem. Niech w nich, o Jezu, tętni żywa 
w uczynkach wiara, niezłomna w próbach nadzieja, gorąca w 
zamiarach miłość. Twe słowo, promień wiecznej Mądrości, niech 
przez ciągłe rozmyślanie stanie się pokarmem wewnętrznym ich 
życia. Przykład zaś Twego życia i Twej Męki niech się odnawia w 
ich sposobie postępowania, w ich cierpieniu ku zbudowaniu 
naszemu, ku oświeceniu i pocieszeniu w naszych boleściach. 

Spraw, Panie, by nasi kapłani jedynie oddani trosce o Twoją 
chwałę wytrwali wiernie w swym obowiązku czystości sumienia, 
aż do ostatniego tchu ich życia. A kiedy wraz ze śmiercią ciała 
zdadzą na Twoje ręce dobrze spełnione zadanie, niech w Tobie, 
Panie Jezu, który na ziemi byłeś im Mistrzem, otrzymają w 
blaskach świętych wieczną nagrodę sprawiedliwości. Amen. 
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3.0.  Wybór modlitw do Matki Bożej Róży Duchownej 

Matka Boża, która objawiła się wiele razy w Montichiari – 
Fontanelle w północnych Włoszech Pierinie Galli w latach 1947 (7 
objawień), a następnie w latach sześćdziesiątych okazywała wiele 
troski o kapłanów i zgromadzenia zakonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszym objawieniu Matka Boża miała serce przeszyte 
trzema mieczami, które oznaczały:  

Pierwszy miecz według słów Matki Bożej oznaczał księży i osoby 
poświęcone Bogu, zdradzających swoje powołanie. 

Drugi miecz oznaczał księży i osoby duchowne, żyjących w 
grzechach śmiertelnych. Jest to równoznaczne z niegodnym 
odprawianiem Mszy św. i niegodnym przyjmowaniem Komunii. 

Trzeci miecz odnosił się do kapłanów i ludzi Bogu poświęconych, 
popełniających zdradę Judasza. Oznacza to, że nie tylko tracą 
powołanie i wiarę, ale stają się nawet wrogami Kościoła, który z 
tego powodu ponosi ciężkie szkody. 
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Motyw mieczy wyraźnie występuje w wizjach, natomiast nie ma 
go w wizerunkach. 

W następnych objawieniach Matka Boża ukazywała się zwykle 
ubrana w biały płaszcz, ozdobiony na sercu trzema różami – białą, 
czerwoną i złotą, które ułożone były w linii prostej. Tak zwykle też 
przedstawiają ja figury dewocyjne. Niekiedy motyw róż 
występował w inny sposób. Czasami widoczne one były nad jej 
głową, lub u jej stóp. Najczęściej jednak były na jej piersiach.  

Biała róża jest obrazem mądrości Bożej, światła, nieskazitelności, 
czystości, ładu, mocy stwórczej, harmonii. Maryja najpierw sama, 
jako wybrana Córka Ojca Niebieskiego, bierze w siebie strumień 
łask, doprowadza go do wspaniałego rozkwitu w postaci 
cudownej białej róży i przekazuje go dalej swoim dzieciom jako 
Immaculata, Niepokalane Serce.  

Biała róża oznacza także  ducha modlitwy. 

Czerwona róża jest obrazem miłości Boga, sprawiedliwości, 
miłosierdzia, królewskiej władzy sędziowskiej, mocy Bożej, 
tajemniczych przeciwieństw, miecza, krzyża, zbawienia, Krwi 
Chrystusa. Maryja doprowadza ten strumień łask w postaci pełnej, 
krwistoczerwonej róży do rozkwitu i skierowuje go w swojej 
macierzyńskiej miłości do swoich dzieci, jeśli tylko otworzą one 
swoje serca na ten strumień łask i jeśli Maryję głęboko kochają 
jako Świętą Bożą Rodzicielkę.  

Czerwona róża symbolizuje  ponadto poświęcenie 

Złota róża jest obrazem świętości Boga, Jego Majestatu, 
Wszechmocy i Królewskiej godności, jest obrazem Królowej Nieba 
i Ziemi, Oblubienicy Ducha Świętego i potężnych Mocy Bożych.  

Złota róża jest znakiem pokuty. 
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3.1.  O Maryjo, Różo Duchowna 

Matko Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą nadzieją, mocą i 
otuchą. Udziel nam z nieba Twego Matczynego i świętego 
błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen.  

Różo Duchowna, Niepokalana Dziewico, Matko Łaski! 
Napełnieni czcią dla Twojego Boskiego Syna upadamy przed 
Tobą, aby wybłagać u Boga Jego miłosierdzie. Nie dla naszych 
zasług, ale przez dobroć Twojego Matczynego Serca prosimy o 
pomoc i łaski, wierząc, że nas wysłuchasz.   

Zdrowaś Maryjo…  

Różo Duchowna, Matko Jezusa, Królowo Różańca Świętego i 
Matko Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa – błagamy Cię o 
dar jedności i pokoju dla skłóconego świata i o wszystkie łaski, 
które mogą przyczynić się do odmiany serc tak wielu Twych 
dzieci.  

Zdrowaś Maryjo …  

 Różo Duchowna, Królowo Apostołów, spraw, aby wokół Twoich 
ołtarzy rozkwitły niezliczone zastępy nowych powołań 
kapłańskich i zakonnych, które świętością swego życia i żarliwą 
gorliwością w ratowaniu dusz potrafiłyby rozszerzyć na cały 
świat Królestwo Twojego Syna Jezusa!  

Zdrowaś Maryjo.. 

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia…  

Różo Duchowna, Matko Kościoła, módl się za nami!  

3.2.  Modlitwa i prośby do Matki Bożej Róży Duchownej 

Różo Duchowna, bądź błogosławiona o Matko Łaski Bożej! Ty 
podarowałaś światu swego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, 
Dawcę Wszelkich Łask!  
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Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Twój Boski Syn wyjednał 
nam łaskę przez swoją śmierć na krzyżu, a Ty 
współuczestniczyłaś w tym dziele, gdy miecz boleści przeniknął 
Twoją duszę!  

Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Tobie Ojciec Niebieski 
powierzył największy skarb niebios, Ciebie uczynił Panią i 
Rozdawczynią Łask Wszelkich!  

Różo Duchowna, Matko nasza! Zwróć Twoje oczy pełne miłości 
na całą ludzkość. Prosimy Cię, wzywamy Cię, błagamy Cię! Spraw, 
abyśmy wszyscy stali się uczestnikami łask Bożych przez 
sakrament Chrztu Świętego, Pokuty i inne sakramenty potrzebne 
do zbawienia dusz naszych!  

Różo Duchowna, Matko Łaski Bożej! Spraw, abyśmy wszyscy 
doszli do domu Ojca Niebieskiego, ponieważ wszyscy jesteśmy 
dziećmi Twoimi i dziećmi Boga! Spójrz także na moją duszę, 
słabą, grzeszną i niegodną!  

Różo Duchowna, ufam Tobie, bo Ty najlepiej wiesz, czego i 
kiedy nam potrzeba. Przed Tobą otwieram moje serce. Oświeć mą 
duszę swym światłem. Niech Twoja macierzyńska miłość rozpali 
moje oziębłe serce Twoim niezmierzonym miłosierdziem, napełni 
je Twoją radością, pokorą i pokojem!  

Różo Duchowna! Ty jak Matka troszczysz się zwłaszcza o te 
dzieci, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Dlatego 
uciekam się do Ciebie w moich duchowych i życiowych 
potrzebach. Nade wszystko jednak proszę Cię o tę szczególną 
łaskę …  

Różo Duchowna! Ty jesteś Matką Jezusa Chrystusa i Matką 
Łaski Bożej! Ty jesteś Matką miłosierdzia i Matką dającą Życie! 
Jesteś Matką pełną łaskawości i nadziei! Ukryj mnie w swoim 
Niepokalanym Sercu i racz mnie wysłuchać! Amen.  

Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami!  
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Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami!  

Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami!  

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia.  

Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico! Błagamy Ciebie! 
 

3.3.  Koronka do Matki Bożej Róży Duchownej (wersja 1) 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  

Na medaliku z Maryją Różą Mistyczną: 

Maryjo, Różo Mistyczna, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i 
Matko wszystkich ludzi, pomagaj nam nieustannie, abyśmy 
zawsze żyli miłością. Amen.  

Pierwszy Miecz i Biała Róża:  

Maryjo, Najczystsza Córko Boga Ojca, Niepokalanie Poczęta, 
Stolico Mądrości - wyproś nam nowe powołania kapłańskie i 
zakonne. Amen. (1 raz) 

Różo Duchowna, wyproś nam ducha modlitwy. (10 razy) 

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo 
nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do 
Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, 
Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a 
Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu 
nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! (1 raz) 

Różo Mistyczna, módl się za nami.  

Drugi Miecz i Czerwona Róża: 

Maryjo, Matko Syna Bożego, Bolesna Królowo, Matko Miłości i 
Miłosierdzia - wyproś łaskę świętości dla kapłanów i osób 
konsekrowanych.  Amen. (1 raz) 
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Różo Duchowna, wyproś nam ducha pokuty i gotowości do 
ofiar. (10 razy) 

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia… (1raz) 

Różo Mistyczna, módl się za nami.  

Trzeci Miecz i Złota Róża:  

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Królowo nieba i ziemi, 
Matko Kościoła - wyproś kapłanom i zakonnikom, którzy 
odwrócili się od Boga łaskę powrotu do Kościoła Świętego oraz 
łaskę pokuty. Amen. (1raz) 

Różo Duchowna, wyproś nam ducha wynagradzania Bogu 
za grzechy. (10razy) 

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia… (1raz) 

 Różo Mistyczna, módl się za nami.  
 

3.4.  Koronka do Matki Bożej Róży Duchownej (wersja 2) 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  

Na medaliku z Maryją Różą Mistyczną: 

Maryjo, Różo Mistyczna, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i 
Matko wszystkich ludzi, pomagaj nam nieustannie, abyśmy 
zawsze żyli miłością. Amen.  

Pierwszy Miecz i Biała Róża:  

O Różo biała, niepokalana Dziewico, Maryjo pełna łaski, Matko 
Jezusowa, Różo bez skazy! Przyjmij moje pokorne prośby i racz je 
łaskawie wysłuchać. Wyjednaj wszystkim kapłanom i osobom 
konsekrowanym łaskę, aby zawsze godnie wypełniali swoje 
powołanie. (1 raz) 

Maryjo, Różo Duchowna, wyproś nam wiele świętych 
powołań kapłańskich i zakonnych. (10 razy) 
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Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo 
nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do 
Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, 
Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a 
Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu 
nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! (1 raz) 

Drugi Miecz i Czerwona Róża: 

O Różo czerwona, niepokalana Dziewico, Maryjo pełna łaski, 
Matko Jezusowa, Różo krwisto czerwona! Przyjmij łaskawie 
wszystkie moje ofiary i wypełnij życiem serca osób poświęconych 
Bogu. (1 raz) 

Maryjo, Różo Duchowna, wyproś nam wiele świętych 
powołań kapłańskich i zakonnych. (10 razy) 

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia… (1raz) 

Trzeci Miecz i Złota Róża:  

O Różo złota, niepokalana Dziewico, Maryjo pełna łaski, Matko 
Jezusowa, o złota Różo! Przyjmij moje cierpienia i moje życie za 
uświęcenie wszystkich poświęconych Bogu. (1 raz) 

Maryjo, Różo Duchowna, wyproś nam wiele świętych 
powołań kapłańskich i zakonnych. (x10) 

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia… (1raz) 
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3.5.  Litania do Matki Bożej Róży Duchownej 

Panie zmiłuj się nad nami,  

Chryste zmiłuj się nad nami, 

Panie zmiłuj się nad nami,  

Chryste usłysz nas,  

Chryste wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami;  

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami;  

Duchu. Święty, Boże - zmiłuj się nad nami;  

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.  

Przeszyte boleścią, rozpalone miłością, Niepokalane Serce 
Maryi "Róży Duchownej" módl się za naszych Kapłanów i osoby 
konsekrowane - wybaw ich (powtarza się po każdym 
wezwaniu).   

Módl się za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, 
którzy podążają błędną drogą,  

Módl się za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, 
którzy utracili bojaźń Bożą, którzy utracili odwagę wyznawców, 

Módl się za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, 
którzy odrzucają święty Sakrament Ołtarza,  

Módl się za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, 
którzy troszczą się już tylko o doczesność zamiast o chwałę 
Bożą,  

Módl się za wszystkich kapłanów, którzy zaprzestali udzielać 
sakramentu spowiedzi i tolerują grzech,  
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Módl się za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, 
którzy nie pałają już do Ciebie miłością, przez co tak szybko 
obojętnieją, 

Módl się za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, 
którzy przestali słuchać Ojca Świętego,  

Módl się za wszystkich kapłanów i osoby konsekrowane, 
którzy idą fałszywą drogą, przez co wprowadzają w błąd 
wiernych, 

Módl się za wszystkich, którzy wystąpili z Kościoła Świętego- 

Przez wzgląd na Twoje Serce - wybaw ich.  

Przez wzgląd na Twoje krwawe łzy,  

Przez wzgląd na Twojego Syna, który z wysokości krzyża 
ofiarował Ci kapłanów jako synów Twoich,  

Przez wzgląd na Twoje macierzyństwo, którym całą ludzkość 
obdarzasz,  

Przez wzgląd na Twoje pokorne dziewictwo, którym 
przodujesz pośród wszystkich Twoich sług,  

Przez wzgląd na miecz w Twoim Sercu, w którym mieści się 
także miecz cierpienia z powodu księży i duchownych, 

Przez wzgląd na Twoją samotność i opuszczenie, które 
znosiłaś w posłuszeństwie,  

Przez wzgląd na Twoją  siłę wstawienniczą, 

Przez wzgląd na Twoją wszechpotężną siłę Pośredniczki Łask , 

Przez wzgląd na Twój ból i krwawe łzy, 
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Módlmy się: 

Ty, o Matko, w miłości do Twojego Syna jesteś nam 
przykładem, dlatego pozwól także nam wraz z Tobą pomóc 
znajdującym się w zagrożeniu zakonnikom, w szczególności zaś 
kapłanom; oni przecież niosą najświętszą moc przemienienia, 
oni są pośrednikami pomiędzy Bogiem a nami, oni są 
odpowiedzialni za nasze dusze. Ale także my jesteśmy 
odpowiedzialni, aby Kościół Święty miał dobrych kapłanów i 
osoby konsekrowane.  

O Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą Nadzieją, 
mocą i otuchą. Udziel nam z nieba Twego matczynego i 
świętego błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego.  

Różo Duchowna, Królowo Apostołów spraw, aby wokół Twoich 
ołtarzy zakwitły niezliczone zastępy nowych powołań 
kapłańskich i zakonnych, które świętością swojego życia i 
żarliwą gorliwością w ratowaniu dusz potrafiłyby rozszerzyć 
na cały świat królestwo Twojego Syna, Jezusa. 

Maryjo, najlepsza Matko Kościoła, wybłagaj nam świętych 
kapłanów i świętych zakonników. Uświęć nasze rodziny i weź 
nas wszystkich pod swoją szczególną opiekę. Maryjo, królowo 
Apostołów, doprowadź wszystkich powołanych do świętego 
kapłaństwa. Maryjo, Matko przygotowujących się do stanu 
kapłańskiego wyproś im łaskę wytrwania. Maryjo, Różo 
Duchowna doprowadź swoją łaskawą, matczyną ręką 
zagubionych kapłanów z powrotem do ich Dobrego Pasterza. 
Ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Przenajdroższą Krew Swojego 
Boskiego Syna za dusze kapłańskie w czyśćcu cierpiące i niech 
za Twoją przyczyną święci Aniołowie wprowadzą je do nieba.  

Amen. 
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MODLITWY ZA DUSZE CZYŚĆCOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłość sięga również tych, 

Którzy umarli w tej miłości, 

Albowiem miłość jest życiem duszy, 

Tak jak dusza jest życiem ciała. 

św. Tomasz z Akwinu 

 

Nasi zmarli są wśród niewidzialnych, 

A nie wśród nieobecnych. 

św. Jan XXIII, papież 
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1.0.  Ojcze nasz św. Mechtyldy za dusze czyśćcowe 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie!  

Ojcze nasz, proszę Cię racz wybaczyć duszom w czyśćcu 
cierpiącym, że Ciebie najlepszego Ojca, któryś je przyjął za dzieci 
swoje, one w swoim ziemskim życiu nie kochały, ani należnej czci 
Tobie nie oddawały. Przebacz im, że przez swoje grzeszne 
upodobania często Cię ze swego serca wyrzucały, gdy Ty 
pragnąłeś zawsze w nich mieszkać. Na spłacenie ich winy ofiaruję 
Ci Ojcze, miłość i cześć, jaką ukochany Syn Twój a Pan nasz Jezus 
Chrystus, żyjąc na ziemi Tobie oddawał. Ofiaruję Ci także 
wszystkie Jego zasługi, prosząc byś zgładził nimi wszystkie 
grzechy dusz czyśćcowych. Amen.  

Ojcze, święć się Imię Twoje!  

Ojcze, proszę Cię wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym, że Twego 
najświętszego Imienia godnie nie szanowały i często nadaremnie 
używały. Jako zadośćuczynienie tego grzechu, ofiaruję Ci 
najdoskonalszą cześć Syna Twego, a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, z jaką On żyjąc na ziemi, Twoje Imię wysławiał. Ofiaruję 
Ci także wszystkie Jego czyny, przez które było zawsze wielbione 
święte Imię Twoje. Amen.  

Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje!  

Ojcze, proszę Cię racz wybaczyć duszom w czyśćcu cierpiącym, że 
Ciebie i Królestwa Twego w swoim ziemskim życiu nigdy całym 
sercem nie pragnęły. Przebacz im, że Twego prawdziwego 
odpoczynku i wiecznej chwały Królestwa, nigdy gorliwie nie 
szukały. Za to ich duchowe lenistwo i opieszałość w czynieniu 
dobra, ofiaruję Ci gorliwą miłość Twojego Syna, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, jaką otaczał On nas w swoim ziemskim życiu, 
aby uczynić nas współdziedzicami Twego Królestwa. Amen.  
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Ojcze, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi!  

Ojcze, proszę Cię wybacz duszom cierpiącym w czyśćcu, że w 
swoim ziemskim życiu, Twoje woli nie pragnęły, ani nie szukały. 
Przebacz, że nawet znając ją, nie wypełniały, ani nie przedkładały 
jej nad swoje ziemskie upodobania. Jako zadośćuczynienie tego ich 
nieposłuszeństwa, ofiaruję Ci, gorące pragnienia Serca Twego 
Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego ziemskim 
pokarmem było jak najdoskonalsze wypełnienie Twojej świętej 
woli. Ofiaruję Ci Jego posłuszeństwo aż do śmierci i to śmierci na 
krzyżu. Amen.  

Ojcze, chleba naszego powszedniego dawaj nam dzisiaj!  

Ojcze, proszę Cię racz wybaczyć duszom cierpiącym w czyśćcu, że 
w swoim ziemskim życiu chleba naszego powszedniego należycie 
nie szanowały i z biednymi nie dzieliły. Proszę Cię przebacz im, że 
nie zabiegały przede wszystkim o prawdziwy chleb z nieba, 
którym jest najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, a Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Wybacz też, że tak rzadko i bez należnej 
czci oraz duchowego pożytku przyjmowały. Jako zadośćuczynienie 
tej duchowej oziębłości, ofiaruję Ci niewymowną miłość naszego 
Zbawiciela, z jaką On ten Najświętszy pokarm zostawił nam 
podczas Ostatniej Wieczerzy. Amen.  

Ojcze, odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom!  

Ojcze, proszę Cię racz odpuścić duszom cierpiącym w czyśćcu, 
wszystkie grzechy, jakich się w swoim ziemskim życiu przeciw 
miłości bliźniego dopuszczały. Przebacz im szczególnie 
zatwardziałość serca, wrogość i nienawiść przeciw 
nieprzyjaciołom swoim, wybacz, że ich ani nie miłowały, ani z 
całego serca win im nie odpuszczały. Za ten brak miłości ofiaruję 
Ci niezgłębioną miłość Syna Twego, a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Ofiaruję Ci w szczególny sposób Jego modlitwę, którą w 
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godzinę konania na krzyżu za nieprzyjaciół swoich do Ciebie 
zanosił. Amen. 

Ojcze, nie dozwól abyśmy ulegli pokusie!  

Ojcze, proszę Cię przebacz duszom cierpiącym w czyśćcu, że w 
swoim ziemskim życiu pokus ciała, szatana i świata, mężnym 
sercem nie odpierały. Przebacz im, że się lekkomyślnie na 34 
zgubne wpływy narażały, a nawet wobec innych były przyczyną 
zgorszeń i złego przykładu. Za te ich nieprawości ofiaruję Ci 
zasługi chwalebnego zwycięstwa Twego Syna, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, które odniósł On nad ciałem, szatanem i 
światem. Ofiaruje Ci całe Jego święte życie, okrutną mękę i śmierć, 
którą niewinnie poniósł dla naszego zbawienia. Amen.  

Ojcze, zbaw nas od złego!  

Ojcze, proszę Cię przebacz duszom cierpiącym w czyśćcu 
wszystkie ich grzechy i nieprawości, wybaw z mąk czyśćcowych i 
pozwól oglądać Twoje chwalebne oblicze w Królestwie 
Niebieskim, w Królestwie światłości i pokoju, Królestwie radości i 
szczęścia. Proszę Cię o to przez mękę i śmierć Twojego jedynego 
Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pokonał ostatecznie 
wszelki grzech, szatana i śmierć, a nam otworzył drogę do 
Twojego Domu. Amen. 
 

2.0.  Modlitwa do Matki Bożej z Góry Karmel za dusze 
czyśćcowe 

O, Najmilsza, Matko Boża z góry Karmel. Ty jesteś radością 
Kościoła Zwycięskiego, pomocą Kościoła Wojującego i 
pocieszeniem Kościoła Cierpiącego, dlatego usilnie  modlimy się 
do Ciebie, skieruj swoje miłosierne spojrzenie na te dusze, które 
cierpią męki ognia czyśćcowego i uwolnij je tak szybko, jak  to 
tylko możliwe, by mogły być dopuszczone do oglądania Boga w 
wiekuistej radości. 
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Pamiętaj i pomóż, o Święta Matko, szczególnie moim krewnym, 
którzy są najbardziej opuszczeni i pozbawieni pomocy. 

Najmiłosierniejsza Matko, wylej zasługi drogocennej Krwi Pana 
Jezusa na te wybrane dusze Jezusa Chrystusa, aż zostaną 
pocieszone wspaniałościami niebiańskimi. Amen. 

A wy, Święte Wybrane Dusze, które możecie tak wiele  dla nas 
uczynić swoimi modlitwami, wstawiajcie się za nami i uwolnijcie 
nas od niebezpieczeństw ciała i duszy. Ochraniajcie nasze rodziny, 
aż wszyscy zostaniemy dopuszczeni do wiekuistej szczęśliwości. 
Amen. 

3.0.  Modlitwa św. s. Faustyny 

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia 
chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego 
serca dusze czyśćcowe – dusze, które Ci są miłe, a które jednak 
wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości – niech strumienie krwi 
i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia 
czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego. Ze 
strasznych upałów ognia czyśćcowego wznosi się jęk do 
miłosierdzia Twego. I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody w 
strumieniu wylanym krwi i wody. Ojcze Przedwieczny, spójrz 
okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są 
zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez 
bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była 
zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje 
duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie 
patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego 
najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie 
masz.  

(z 9 dnia Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego) 
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4.0. Akt heroicznej miłości za dusze czyśćcowe 
 

Panie Boże, najlepszy nasz Ojcze, z miłości ku Tobie i dla większej 
chwały Twojej, w zjednoczeniu z Ofiarą Jezusa, Syna Twojego, 
zrzekam się na korzyść zmarłych cierpiących w czyśćcu 
wszystkich wartości zadośćuczynnych moich dobrych czynów 
oraz odpustów jakich kiedykolwiek dostąpię w życiu lub jakie inni 
ofiarują za mnie po śmierci. Wszystko to oddaję w Twoje ręce 
przez dłonie Matki Miłosierdzia, aby Ona dysponowała tym 
zgodnie z Twoją świętą wolą. Amen. 
 
5.0. Koronka za konających i zmarłych 

(do odmawiania na różańcu)  

Na początku  

Ojcze nasz…  

Zdrowaś Maryjo…  

Wierzę w Boga…  

Zamiast Ojcze nasz…  

Boże mój, ofiaruję Ci w intencji konających i zmarłych wszystkie 
akty miłości, którymi Serce Jezusa cześć Ci oddawało, będąc na 
ziemi w tej godzinie.  

Zamiast Zdrowaś Maryjo  

O mój Jezu! miłosierdzia dla nas, dla konających i dla zmarłych w 
czyśćcu cierpiących. (10 razy)  

Na zakończenie  

Okaż Panie miłosierdzie wszystkim zmarłym i daj im wieczny 
odpoczynek. (3 razy) 
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6.0. Litania za zmarłych 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, módl się za nimi. 
Bramo niebieska, módl się za nimi. 
Królowo Wniebowzięta, 
Święty Michale, 
Wszyscy Święci Aniołowie, módlcie się za nimi. 
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nimi. 
Święty Józefie, 
Wszyscy Święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nimi. 
Święci Piotrze i Pawle, 
Święty Andrzeju, módl się za nimi. 
Wszyscy Święci Apostołowie, módlcie się za nimi 
Święty Łukaszu, módl się za nimi. 
Święty Marku, módl się za nimi. 
Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nimi. 
Święty Szczepanie, módl się za nimi. 
Święty Wawrzyńcze, 
Święty Wojciechu, 
Święty Stanisławie, 
Święta Agnieszko, 
Wszyscy Święci Męczennicy, módlcie się za nimi. 
Święty Grzegorzu, módl się za nimi. 
Święty Ambroży, módl się za nimi. 
Święty Augustynie, 
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Święty Marcinie, 
Święty Antoni, 
Święty Franciszku i Dominiku, módlcie się za nimi. 
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nimi. 
Święta Tereso, 
Święty Kazimierzu, 
Święta Jadwigo, 
Święta Elżbieto, 
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nimi. 
Bądź im miłościw, wybaw ich, Panie. 
Od zła wszelkiego, 
Od cierpień w czyśćcu, 
Przez Twoje Wcielenie, 
Przez Twoje narodzenie, 
Przez Twój chrzest i post święty, 
Przez Twój krzyż i mękę, 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 
Przez Twoje zmartwychwstanie, 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, 
Przez zesłanie Ducha Świętego, 
Przez Twoje przyjście w chwale, 
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej 
śmierci, 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów 
od wiekuistego potępienia, 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, 
wysłuchaj nas, Panie. 
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Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych 
nauczycieli i wychowawców, 
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, 
katastrof i wojen, 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny 
odpoczynek, 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale 
zmartwychwstania. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Módlmy się. 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, 
daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, 
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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7.0. Modlitwa o uniknięcie czyśćca 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna 
Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, 
Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi 
cierpieniami, i zasługami, na zadośćuczynienie za grzechy moje 
dzisiaj popełnione i w ciągu całego mojego życia. 

Chwała Ojcu… 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna 
Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, 
Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi 
cierpieniami i zasługami, na naprawienie tego dobra, które źle 
spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu. 

Chwała Ojcu… 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna 
Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, 
Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi 
cierpieniami i zasługami, na uzupełnienie tego dobra, które źle 
spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu. 

Chwała Ojcu… 
 

8.0. Modlitwa za konających 
 

8.1. Pierwsza modlitwa  

Panie Jezu Chryste! Jesteś Synem Boga i Synem Dziewicy Maryi, 
Bogiem i człowiekiem. Ty, Który z trwogi, pociłeś się za nas 
krwawym potem na Górze Oliwnej, aby przynieść pokój, i aby 
ofiarować Swoją Przenajświętszą śmierć Bogu, Twojemu 
Niebieskiemu Ojcu, dla zbawienia tej konającej osoby... Jeśliby 
jednak tak było, że przez grzechy, osoba ta zasługuje na 
wieczne potępienie, to niechaj to zostanie jej uchylone. Niechaj 
tak się stanie, O Przedwieczny Ojcze. Błagamy Cię o to przez 
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naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Ukochanego Syna, 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym teraz i 
na wieki. Amen. 

8.2. Druga modlitwa   

Panie Jezu Chryste! Ty, Który cicho umarłeś za nas na drzewie 
Krzyża, podporządkowując całkowicie swoją wolę Twojemu 
Niebieskiemu Ojcu, aby przynieść pokój, i aby ofiarować Swoją 
Przenajświętszą śmierć Twojemu Niebieskiemu Ojcu.  Prosimy, 
za tę konającą osobę   racz ją uwolnić i darować kary, na które 
zasłużyła przez swoje grzechy. Ojcze Niebieski wysłuchaj 
naszych pokornych próśb, które zanosimy do Ciebie przez 
naszego Pana Jezusa Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą 
w jedności z Duchem Świętym teraz i na wieki. Amen. 

8.3. Trzecia modlitwa   

Panie Jezu Chryste!  Ty, Który pozostałeś milczącym, aby 
przemawiać przez usta Proroków: przyciągnąłem cię do siebie 
mocą Odwiecznej Miłości. To ta Miłość sprawiła, że narodziłeś 
się z Dziewicy Maryi i dzieliłeś los człowieka przez 33 lata. Z 
miłości oddałeś Swoje Święte Ciało jako Prawdziwe Pożywienie 
i Swoją Świętą Krew jako Prawdziwy Napój. Na znak swojej 
wielkiej ku nam miłości zechciałeś być więźniem sądzonym 
przez ludzi i skazanym na śmierć. Zgodziłeś się, aby umrzeć, 
być pogrzebanym. Boską mocą jednak zmartwychwstałeś, 
ukazałeś się Swojej Świętej Matce, Apostołom a następnie, 
wstąpiłeś do nieba  i siedzisz po Prawicy Boga, Twojego 
Niebieskiego Ojca. Następnie posłałeś Swojego Ducha Świętego 
do serc Twoich Apostołów i do serc wszystkich, którzy wierzą 
w Ciebie i ufają Tobie. Odwołujemy się do Twojej 
przedwiecznej Miłości i prosimy pokornie  abyś darował tej 
konającej osobie… wszystkie grzechy i kary za nie należne i 
przyjął ją do Królestwa Twojego Niebieskiego Ojca, aby mógł 
królować z Tobą teraz i na wieki. Amen. 
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8.4. Inna modlitwa za konajacych 

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie 
Najświętszego Serca Twego i przez boleści Twej Matki 
Niepokalanej, obmyj we Krwi Swojej wszystkich grzeszników 
całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. 
Serce Jezusa konające, zmiłuj się nad konającymi! 

Bolesne Serce Maryi Niepokalanej, módl się za konającymi. 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... Amen. 


