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Z TESTAMENTU OJCA ZAŁOŻYCIELA
TESTAMENT OJCA ZAŁOŻYCIELA
BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

„Co zawsze polecałem(…), dziś powtarzam: przede wszystkim prostotę zalecam;
dopóki ta w Zgromadzeniu trwać będzie,
dopóty będzie z nim błogosławieństwo Boże.
Co do prowadzenia dzieci, zachować najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo
nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi
każda, choćby rzecz najdrobniejsza”.
„Gdybym tu miał zgromadzone wszystkie
Siostry, to bym powtórzył im, co św. Jan
umierając, uczniom swoim powiedział:
‹‹Synaczkowie moi, kochajcie się››, i ustawicznie to bym powtarzał: Siostry moje,
kochajcie się i kochajcie się. To możesz
powtórzyć wszystkim, a resztę Duch Święty
nauczy was”.

FORMUŁA ŚLUBÓW
Boże w Trójcy Jedyny, oto ja Maria N.,
powołana w Twej odwiecznej dobroci do doskonałej miłości na drodze rad ewangelicznych,
ślubuję Ci czystość, ubóstwo i posłuszeństwo,
według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny.
Chcę, pod opieką i za wzorem Bogarodzicy,
Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, oddać się na
posługę bliźnim, być dla nich żywym spełnieniem
Ewangelii, widomym znakiem Chrystusa działającego w Swoim Kościele.
Znam swoją słabość i nędzę, lecz ufam
Twojej dobroci i nieskończonemu miłosierdziu;
błagam więc, abyś tę ofiarę miłości jako
całopalenie przyjąć raczył i udzielił obfitych łask
do jej wypełnienia. Amen.
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MODLITWY CODZIENNE
MODLITWY PORANNE
LITURGIA GODZIN – Jutrznia
Do próśb Jutrzni dodajemy:
1. Módlmy się za uczących się - siostry i naszych
bliskich,
 aby zdobywana wiedza pomagała im wzrastać
w mądrości Bożej.
2. Módlmy się za siostrę N. i wszystkich
podróżujących,
 aby szczęśliwie dotarli do celu, sławiąc dobroć
Bożej Opatrzności.
3. Módlmy się za siostrę N. i naszych bliskich,
obchodzących dzisiaj imieniny lub urodziny,
 aby zostali obdarowani Bożą łaską i ludzką
życzliwością.
4. Cierpiącym siostrom naszym, chorym w naszych
rodzinach i tym, którymi się opiekujemy,
 daj zdrowie, cierpliwość i męstwo, a tych, których
dziś wezwiesz do siebie, przeprowadź bezpiecznie
przez próg wieczności.
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OFIAROWANIE DNIA
S. Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Serce
Niepokalane Najświętszej Maryi Panny wszystkie
modlitwy, sprawy i krzyże dnia dzisiejszego, jako
wynagrodzenie za grzechy nasze. Łączę je z tymi
intencjami, w jakich Ty sam za nas na krzyżu się
ofiarowałeś i na ołtarzach naszych nieustannie się
ofiarowujesz. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki,
za Ojca świętego N. i w intencjach na ten miesiąc
wyznaczonych.
Pragnę też uzyskać wszystkie odpusty, jakich
dzisiaj dostąpić mogę, i ofiaruję je za dusze w czyśćcu
cierpiące.
W pierwsze czwartki miesiąca dodajemy intencję:
O dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne
oraz o obfite łaski Boże dla Ojca świętego, biskupów,
kapłanów i osób zakonnych.
W pierwsze soboty miesiąca dodajemy intencję:
W intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi, szczególnie popełnione
przez nas, Jej służebniczki.
Albo:
S.

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie
Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na cały świat
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miłość swego Ojca, jako uświęcający żar Ducha
Przenajświętszego –
W. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości
i cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą krzyża,
obecną w tajemnicy Eucharystii, dla zbawienia
świata.
S. W jedności z całym Kościołem i Jego Matką,
Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię
w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym
modlitwom (...).
W. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełniania wszystkich
dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez
Ojca. Przemień mnie i uczyń Apostołem Twego
Serca, bym świadczyła w Duchu i prawdzie, że Bóg
jest miłością. Amen.
ANIOŁ PAŃSKI
W piątki odmawiamy po łacinie, s. 98.
S. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi –
W. I poczęła z Ducha Świętego.
S. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus.
W. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
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S. Oto ja Służebnica Pańska –
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.
S. Zdrowaś Maryjo...
S. A Słowo stało się ciałem –
W. I zamieszkało między nami.
S. Zdrowaś Maryjo...
S. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko –
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
S. Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę,
abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim
wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę
i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
W Okresie Wielkanocnym:
KRÓLOWO NIEBA
W piątki odmawiamy po łacinie, s. 99.
S.
W.
S.
W.

Królowo nieba, wesel się. Alleluja.
Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.
Zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.

S. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
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S. Módlmy się.
Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję
Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Ponadto w poszczególne dni tygodnia do modlitw
porannych dodajemy:
Niedzie la
Z TRÓJCĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ
P. Trójco Przenajświętsza, która jesteś jednością
trzech Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Najgłębsza tajemnico wewnętrznego życia Boga Trójjedynego! Źródło wzajemnej miłości, wiecznego szczęścia, nieśmiertelnego życia, Światło nie znające zachodu,
uwielbiam Cię i adoruję. Niech każda chwila mego życia
zanurza mnie coraz bardziej w głębię Twojej tajemnicy
niezmierzonej.
Boże Ojcze, który przez Boskie posłanie Syna
i Ducha Świętego objawiłeś nam rąbek swego życia
wewnętrznego i ciągle spełniasz odwieczną „tajemnicę
swej woli” (Ef 1,9) w dziele stworzenia, odkupienia
i uświęcenia, spraw, bym cała poddana Twemu ubogaca-
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jącemu działaniu, była coraz godniejszym mieszkaniem
Trzech Osób Boskich.
W. Amen.
Poniedz iałe k
Z OPATRZNOŚCIĄ BOŻĄ
Opatrzności Boża, która
i wszystkim kierujesz –
W. Wierzę w Ciebie.
P.

wszystkim

rządzisz

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się
każdym stworzeniem –
W. Ufam Tobie.
P.

Opatrzności Boża, która zaspokajasz każdego dnia
potrzeby wszystkich swoich dzieci –
W. Miłuję Cię, uwielbiam Cię, powierzam się Tobie.
P.

Albo:
P. Uwielbiamy Cię, Boże, Ojcze niebieski –
W. Za Twoją świętą Opatrzność, która nieustannie
czuwa nad nami. Ty troszczysz się o wszystko, co jest
nam potrzebne do życia i dajesz nam więcej darów niż
oczekujemy. Wierzymy, że wszystko, co pochodzi od
Ciebie, jest dobre, choć czasem tego nie rozumiemy.
Ufamy Tobie, Ojcze, bo Twoja Boska Opatrzność
co dzień wschodzi nad nami, zanim wzejdzie słońce.
Nie pozwól zaginąć żadnemu z Twoich dzieci, abyśmy
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mogły spotkać się z Tobą w naszym wspólnym domu
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wtore k
Z ANIOŁAMI STRÓŻAMI
P. Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz
obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na
ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie
zawsze pełnią świętą służbę przed Tobą. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Albo:
P. Aniele, mój Stróżu, Bóg zlecił Tobie, abyś mnie
strzegł na ziemskich drogach. Dziękuję ci, że towarzyszysz mi zawsze i wiedziesz ku dobremu. Przepraszam, że czasem nie chcę słyszeć twoich ostrzeżeń
i oddalam się od Bożej drogi. Proszę cię, Aniele Stróżu,
czuwaj nad każdym moim krokiem i nie dozwól mi
pobłądzić w tym życiu, bym mogła razem z tobą radować się w niebie z chwały Chrystusa Pana, który
z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.
W. Amen.
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Środa
ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM
P. Święty Józefie –
W. Opiekunie Kościoła świętego, ochraniaj swą
prawdziwie ojcowską miłością Ojca świętego, jego
Nuncjusza, księdza Prymasa, naszego Arcypasterza oraz
wszystkich biskupów i kapłanów. Uproś obfite łaski
tym, którzy współpracują ze Zgromadzeniem i w różny
sposób nam pomagają. Bądź obrońcą tych wszystkich,
którzy pracują dla zbawienia dusz pośród ucisków
i utrapień tego życia, i spraw, by wszystkie ludy ziemi
za pośrednictwem Kościoła znalazły drogę prowadzącą
do zbawienia wiecznego. Racz także, o najdroższy
święty Józefie, przyjąć i mnie za dziecko swoje. Proszę
cię, abyś mi zawsze był ojcem, obrońcą i przewodnikiem
na drodze zbawienia. Amen.
Czw arte k
Z TAJEMNICĄ EUCHARYSTII I POWOŁANIA
P. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś
nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać
święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy
nieustannie doznawali owoców twego odkupienia. Który
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
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Modlitwa o powołania
P. Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili
trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele,
usłysz błagania swego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte i rozwijało się, osiągając
swą pełnię w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
W. Amen.
Albo:
W. Najświętsza Dziewico Maryjo, Ukochana nasza
Matko! Ty, która jesteś Matką Nieustającej Pomocy dla
wszystkich zgromadzeń zakonnych, tak drogich Twemu
Boskiemu Synowi, wielka i pilna jest teraz potrzeba
dobrych i licznych powołań, albowiem: „Żniwo jest
wielkie, a robotników mało”.
O Matko Niepokalana, nigdy nie byłaś wzywana
na próżno, więc prosimy Cię, przyślij naszemu Zgromadzeniu wiele dusz pobożnych i zdolnych do życia
zakonnego. Przyprowadź do nas te, które pragną zbawić
siebie i innych. Duszom walczącym daj, o Matko,
odwagę do opuszczenia świata i pomóż przyjąć „słodkie
jarzmo” Chrystusowe.
Abyśmy mogły zasłużyć na tę łaskę, dopomóż nam,
byśmy żyły, jako prawdziwe służebnice Boże, zjednoczone z Tobą, o Matko, i Twoim Boskim Synem. Amen.
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Piąte k
Z NAJŚWIĘTSZYM SERCEM JEZUSA
I MĘKĄ PAŃSKĄ
P. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu
umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary
Jego miłości, spraw, abyśmy z tego źródła Bożej
dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
Sobota
Z NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĄ PANNĄ
P. Matko Boża, Niepokalana Maryjo –
W. Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie
modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym
jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się
Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną
swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku
pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla
Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam,
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna,
i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko
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wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
MODLITWA PRZED ROZMYŚLANIEM
P. O Panie mój i Boże, wierzę mocno, że jesteś tu
obecny. Pełna ufności w Twą nieskończoną dobroć,
błagam Cię pokornie o łaskę, abym to rozmyślanie
odprawiła na Twoją większą chwałę i pożytek mej
duszy. Oświeć mój rozum, porusz serce moje, wzmocnij
mą wolę, abym Cię lepiej poznała, goręcej ukochała
i wierniej Tobie służyła. O tę łaskę proszę Cię za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, moich świętych
Patronów oraz mego świętego Anioła Stróża.
W. Amen
Albo:
P. Staję przed Tobą, Panie Boże, i wiem, że chcesz
mnie słuchać z miłością. Dziękuję Ci za to, że jesteś,
dziękuję, że umiłowałeś mnie aż do końca. Pragnę
odpowiedzieć Tobie moją miłością. Proszę, abyś
oświecił mój rozum światłem swego Ducha, umocnił
swoją mocą i rozpalił serce kochaniem prawdziwym.
Proszę, o Panie, otwórz moje oczy i uszy, abym mogła
Cię coraz lepiej poznawać i coraz bardziej kochać – za
wzorem najlepszej mojej Matki, Maryi.
W. Amen.
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Albo:
P. Duchu Święty, Sprawco miłości, proszę Cię
przez przyczynę Niepokalanej Patronki naszej, udziel mi
światła, abym rozważając prawdy Boże, coraz lepiej
poznawała Boga i umiłowała Go ponad wszystko.
W. Amen.
MODLITWA PO ROZMYŚLANIU
P. Panie, Boże i Ojcze niebieski, dziękuję Ci
za wszystkie łaski i natchnienia, jakich mi w tym
świętym rozmyślaniu raczyłeś udzielić. Przepraszam Cię
serdecznie za wszelkie dobrowolne roztargnienia
i zaniedbania. Proszę o łaskę wypełnienia moich
postanowień i wytrwania w dobrym aż do śmierci.
W. Amen.
Albo:
P. Dziękuję, Ojcze niebieski, za czas tej modlitwy.
Dopomóż mi, o dobry Panie Boże, abym mocą Twojego
Ducha modliła się nieustannie całym swoim życiem.
Uzdolnij mnie do okazywania bliźnim dobroci
i cierpliwości i spraw, abym w każdej chwili z miłością
trwała przy Tobie.
W. Amen.
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Albo:
P. Wszechmocny Boże, dziękuję Ci za wszystkie łaski
i natchnienia, jakich mi udzieliłeś w czasie tej modlitwy.
Spraw, abym mocą Twojego Ducha nieustannie trwała
przy Tobie.
W. Amen.
Zakończenie:
Jezu cichy i pokornego Serca –
Uczyń serca nasze według Serca swego.
Matko dobrej rady –
Módl się za nami.
Święty Józefie –
Módl się za nami.
Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
Módl się za nami.
Aniele Stróżu –
Strzeż duszy mojej.
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie –
Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie,
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności –
Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione –
W. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
P.
W.
P.
W.
P.
W.
P.
W.
P.
W.
P.
W.
P.
W.
P.
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MODLITWY POŁUDNIOWE
ANIOŁ PAŃSKI – indywidualnie
LITURGIA GODZIN – Modlitwa w ciągu dnia
P. Módlmy się o wzrost wiary dla nas i dla wszystkich
wiernych, a także o łaskę nawrócenia dla wszystkich
grzeszników i ludzi religijnie obojętnych.
P. Panie, przymnóż nam wiary –
W. Panie, przymnóż nam wiary.
RACHUNEK SUMIENIA SZCZEGÓŁOWY
P. Prosimy Cię, Panie, udziel nam światła Ducha
Świętego, abyśmy poznały winy nasze i zaniedbania
w zwalczaniu głównej wady i w pracy nad nabyciem
potrzebnej nam cnoty.
Chwila ciszy na zastanowienie się nad sobą
P. Ach, żałuję –
W. Za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź
miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam
bliźniemu.
KOMUNIA DUCHOWA
P. Przyjdź, Panie Jezu i przeniknij mnie swoją pełną
miłości obecnością.
Chwila ciszy na komunię duchową
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PROŚBA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
S. Niepokalana Patronko Zgromadzenia, wyjednaj
nam wierność powołaniu i łaskę życia charyzmatem,
byśmy nieustannie starały się o zalecaną przez Ojca
Założyciela miłość siostrzaną, prostotę i ofiarność
apostolską, a naśladując coraz gorliwiej Twego Syna,
mogły się cieszyć pełnym uczestnictwem w życiu Trójcy
Przenajświętszej.
W. Pośredniczko łask wszelkich, wspomagaj Matkę
Generalną, siostry prowincjale, zarządy, przełożone
nasze i mistrzynie, aby swoje trudne obowiązki
sprawowały w zdrowiu i pokoju, a napełnione Duchem
Bożym, prowadziły nas Twoimi śladami do Chrystusa.
S. Błogosław wszystkim Twoim Służebniczkom
w kraju i na całym świecie, wspieraj nas swą
niezawodną pomocą, aby nasze posługiwanie
przyczyniało się do rozszerzania królestwa Twojego
Syna, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.
S. Święty Józefie –
W. Módl się za nami.
S. Święta Tereso z Avili –
W. Módl się za nami.
S. Święty Ignacy Loyolo –
W. Módl się za nami.
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S. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami
P. Módlmy się za zmarłe siostry – szczególnie za śp.
siostrę N., której rocznica śmierci dzisiaj przypada,
za zmarłych z naszych rodzin, dobroczyńców i wszystkie
dusze w czyśćcu cierpiące.
W piątki odmawiamy po łacinie:
Ojcze nasz.
Zdrowaś Maryjo.
Wieczny odpoczynek.

Pater noster, s. 97.
Salve Regina, s. 99.
Requiem aeternam, s. 100.

MODLITWA O ŁASKI ZA PRZYCZYNĄ
BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
Boże, Ojcze niebieski, dawco i źródło wszelkiego
dobra, proszę Cię za wstawiennictwem błogosławionego
Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie
bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu
Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski... Ufając
w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej,
błagam, by Sługa Twój, Edmund, opiekun dzieci,
ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym
orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.
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W piątki odmawiamy po łacinie pięć „pacierzy” z rozkrzyżowanymi rękoma:
Pater noster, s. 97.
Ave Maria, s. 97.
Gloria Patri, s. 97.
Ponadto odmawiamy:
Ś r o d a – Litania do św. Józefa, s. 68.
P i ą t e k – Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, s. 57, albo Litania do Najdroższej Krwi
Chrystusa Pana, s. 61; w I p i ą t e k m i e s i ą c a – Akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa, s. 59.
S o b o t a – Litania do Najświętszej Maryi Panny, s. 65.
Odmawiamy także przypadające nowenny i tridua,
s. 26 - 53.
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MODLITWY WIECZORNE
LITURGIA GODZIN – Nieszpory
Do próśb w Nieszporach dodajemy:
1. Błogosław naszej Ojczyźnie, naszym rodzinom,
dobroczyńcom i współpracownikom;
 umocnij w wierze, nadziei i miłości dzieci
i młodzież oraz wszystkich, którym posługujemy.
S. Módlmy się o opiekę nad Zgromadzeniem naszym –
W. Otocz, o dobry Jezu, miłościwą opieką swoją
Zgromadzenie nasze, założone dla chwały Imienia
Twego i czci Niepokalanej Twej Matki. Zachowuj je od
wszelkich nieszczęść, wspieraj w potrzebach, dawaj
wzrost i rozkwit, aby dla cierpiących i opuszczonych
było schronieniem, a dla dusz naszych bezpieczną
przystanią zbawienia. Amen.
S. O Boska Opatrzności –
W. Czuwaj nad nami.
ANIOŁ PAŃSKI
S. Módlmy się za konających –
W. Najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię
przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez
boleści Matki Twej Niepokalanej, obmyj we Krwi
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swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają
i dziś jeszcze mają umrzeć.
S. Serce Jezusa konające –
W. Zmiłuj się nad konającymi.
S. Święty Michale Archaniele –
W. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
S. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie –
W. Pamiętam, czuwam.
S. Królowo zakonów –
W. Módl się za nami.
S. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
S.

Chwała i dziękczynienie...

MODLITWA PRZED SPOCZYNKIEM
Odmawiamy ją indywidualnie.
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NOWENNY
Now enna
przed uroczystością Bożego Narodzenia
16 - 24 grudnia

P. Dziś poznacie, że przyjdzie Pan i zbawi nas, a jutro
ujrzycie Jego chwałę. Pan jest blisko wszystkich, którzy
Go wzywają, wszystkich szukających Go szczerze.
P. Wzbudź swą potęgę, Panie –
W. I przyjdź, aby nas zbawić.
P. Przyjdź już, Panie –
W. Przyjdź i napełnij nas Swoimi darami.
P. Módlmy się.
Boże wszechmogący, Ty zechciałeś przez Najświętszą
Maryję
Pannę
zesłać
na
świat
Mesjasza
przepowiedzianego przez Proroków i z utęsknieniem
oczekiwanego przez narody, spraw, prosimy, abyśmy
przyjmując Jednorodzonego Syna Twojego jako
Odkupiciela, mogli Go bez trwogi oglądać, gdy
przyjdzie jako Sędzia, Pan nasz Jezus Chrystus.
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
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Now enna
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Rozpoczynamy w środę
przed uroczystością Bożego Ciała

P.

Miłością wieczną umiłował nas Chrystus, przeto
gdy został podwyższony nad ziemię, przyciągnął
nas do Serca swojego.

P. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości –
W. Rozpal serca nasze miłością ku Tobie.
P. Najświętsze Serce Jezusa, uwielbiamy Twą Boską
miłość, która skłoniła Ciebie, odwieczne Słowo Boże,
do przyjęcia postaci sługi, tak że stałeś się podobny
do ludzi i dla swego sposobu życia uznany byłeś
za człowieka.
Uwielbiamy nade wszystko Twoją świętą miłość,
która pobudzała Cię do nieustannego wysławiania Ojca
i pełnienia Jego woli. Uznajemy, że będąc Bogiem
i Odwieczną Miłością, także ludzkim sercem miłowałeś
Ojca Swojego i ukochałeś ludzi jako swych braci.
Pełne ufności i wdzięczności, poświęcamy się Tobie,
aby ani śmierć, ani życie, ani żadne stworzenie nie
zdołało nas odłączyć od miłości Najświętszego
Serca Twego.
W. Amen.
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Now enna
do Ducha Świętego
Od piątku po Wniebowstąpieniu
do soboty przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

P. Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia
nakazałeś swym Apostołom, aby oczekiwali obietnicy
Ojca. Mówiłeś do nich: „Gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami”.
Za przykładem Apostołów i uczniów, którzy
z Maryją, Matką Twoją, trwali na modlitwie, oczekując
obietnicy Ojca, także i my pragniemy przygotować się
przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha
Pocieszyciela.
Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki
niej być twoimi świadkami w naszej wspólnocie,
w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz.
Dlatego prosimy Cię:
Ześlij na nas Ducha Twego, Panie. –
W. Ześlij na nas Ducha Twego, Panie.
P. Ześlij nam Ducha mądrości, byśmy nie lgnęli do
dóbr tego świata, ale zawsze zwracali wszystkie
dążenia ku Bogu, naszemu jedynemu celowi.
W. Ześlij na nas Ducha Twego, Panie.
P. Ześlij nam Ducha rozumu, który nauczy nas
należycie pojmować tajemnice zbawienia oraz
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ożywi naszą wiarę i miłość.
W. Ześlij na nas Ducha Twego, Panie.
P. Ześlij nam Ducha rady, abyśmy odróżniając prawdę
od błędu, zdążali prostą drogą przykazań Twoich
do życia wiecznego.
W. Ześlij na nas Ducha Twego, Panie.
P. Ześlij nam Ducha męstwa, byśmy zachowali
niezachwianą ufność w radości i smutku,
w pokusach i niebezpieczeństwach i nigdy nie dali
się oderwać od Ciebie, najwyższego Dobra.
W. Ześlij na nas Ducha Twego, Panie.
P. Ześlij nam Ducha umiejętności, byśmy poznawszy
znikomość dóbr doczesnych i całą ich nietrwałość,
używali ich na wyłączną Twą chwałę i dla
zbawienia dusz.
W. Ześlij na nas Ducha Twego, Panie.
P. Ześlij nam Ducha pobożności, byśmy, polegając
zupełnie na Tobie, chętnie słuchali Twych
natchnień i służyli Ci zawsze czystym ciałem
i nieskalanym sercem.
W. Ześlij na nas Ducha Twego, Panie.
P. Ześlij nam Ducha bojaźni Bożej, byśmy, pamiętając
o wielkiej świętości Boga, wystrzegali się grzechów
i niedoskonałości.
W. Ześlij na nas Ducha Twego, Panie.
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P. Módlmy się.
Duchu Święty Stworzycielu, przybądź łaskawie
na pomoc całemu Kościołowi Twojemu, utwierdź go
i wzmocnij mocą z wysokości; odnów ducha sług
Twoich, których namaściłeś Swą miłością i łaską,
aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego,
Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Now enna
do Matki Bożej Niepokalanej
29 listopada – 7 grudnia

Śpiew:
1. Witaj Święta i poczęta niepokalanie
Maryja, śliczna Lilija, nasze kochanie,
Witaj czysta Panienko,
Najjaśniejsza Jutrzenko!
Witaj Święta, Wniebowzięta, Niepokalana.
2. Swą pięknością, niewinnością
W niebie górujesz,
W dostojeństwie i panieństwie
Wszystkim celujesz.
W pierwszym, Panno, momencie
Święte Twoje Poczęcie,
Jaśniejące jako słońce, Niepokalana!
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P. Wszystka piękna jesteś, o Maryjo, i zmazy
pierworodnej nie ma w Tobie. Szczęśliwa jesteś
i wszelkiej chwały najgodniejsza. Tyś głowę węża starła
stopą dziewiczą.
Zdrowaś Maryjo.
Chwała Ojcu.
P. O Maryjo, bez grzechu poczęta –
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
P. Módlmy się.
Bądź pozdrowiona, Panno Maryjo, sama jedna spośród
wszystkich ludzi Niepokalanie Poczęta. Błogosławiona
jesteś między niewiastami, boś wybrana na Matkę
Dawcy wszelkiej świętości.
Wyjednaj nam, o Najświętsza i Niepokalana Panno,
przebaczenie wszelkich naszych grzechów i prowadź
drogą sprawiedliwości. Odrywaj od wszystkiego,
co przyziemne, a kieruj ku temu, co Boże i święte.
Ty każdą myślą, słowem i czynem nieustannie
wzrastałaś w miłości.–
W. Spraw więc, abyśmy i my za Twoją przyczyną, /
poprzez wszystkie prace i cierpienia obecnego życia /
wzrastały ciągle w miłości, która prowadzi do nieba.
Uczyniłaś nam wielką łaskę, / że pod imieniem
Twego Niepokalanego Poczęcia służymy Bogu
w naszym Zgromadzeniu, / uproś nam więc to, / byśmy
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Cię coraz bardziej kochały / i coraz wierniej wstępowały
w Twoje ślady. / Amen.

Now enna
przed uroczystością Zwiastowania Pańskiego
16 – 24 marca lub według kalendarza liturgicznego

P. Anioł Gabriel powiedział do Maryi: Zdrowaś, Łaski
pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między
niewiastami.
Zdrowaś Maryjo.
Chwała Ojcu.
P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi –
W. I poczęła z Ducha Świętego.
P. Módlmy się.
Niepokalana Matko Słowa Wcielonego, Ty byłaś
natchnieniem dla Założyciela naszego Zgromadzenia.
Spraw, byśmy wpatrzone w Ciebie, Służebnicę Pańską,
naśladowały Twoją pełną miłości troskę, aby wszyscy
ludzie poznali Boga w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie.
Prosimy Cię, pokorna Służebnico Słowa, uproś nam
uległość Duchowi Świętemu, byśmy otwarte na Jego
działanie, wypełniały posłannictwo właściwe naszemu
Zgromadzeniu, w zapomnieniu o sobie, w pokorze,
jedności ducha i miłości wzajemnej oraz umiłowaniu
ludzi oczekujących naszej pomocy.
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Wstawiaj się za nami, Matko nasza, byśmy stawały
się z dnia na dzień coraz bardziej podobne do Ciebie
i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
W. Amen.

Now enna
przed uroczystością
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
24kwietnia – 2 maja

Matko Jasnogórska, Królowo Narodu polskiego!
Matko i Pani naszego Zgromadzenia! Ufne w Twą
matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna
Twojego, zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy
i błagania. Polecamy Ci nasze Zgromadzenie, nasze
rodziny oraz wszystkie dzieci narodu polskiego.
Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca
niebieskiego
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Najświętsza Matko Syna Bożego –
Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego –
Łaskawa Wspomożycielko naszego narodu –
Niezawodna Przewodniczko naszego Zgromadzenia –
Maryjo Jasnogórska, która wysłuchujesz zarówno
możnych, jak i biednych –
Matko, która w znaku Jasnogórskiego Obrazu ogarniasz
nas swoją miłością –
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Maryjo Pośredniczko Łask, królująca w licznych
świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całej
ziemi –
Matko która pomagasz nam przezwyciężać zło
i wszelką słabość –
Matko nieustannie oczekująca na każdego –
Matko Królowo nasza! We wszystkich niebezpieczeństwach
grożących
naszej
Ojczyźnie
i Zgromadzeniu,
– Bądź nam pomocą i ratunkiem.
Módlmy się.
Maryjo, Matko i Królowo Polski, w Twoje dłonie
składamy nasze serca, myśli, słowa i czyny. Ucz nas
wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas po drogach
przebaczenia i jedności. Oddalaj od nas zwątpienie, broń
przed złem, umacniaj nadzieję. Matko, prowadź nas
do Chrystusa, byśmy w Nim i przez Niego doszły
do Ojca w jedności Ducha Świętego. Amen.

Now enna
przed uroczystością Matki Bożej Szkaplerznej
7 - 15 lipca

O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo
i światłości Góry Karmel, która okiem szczególnej
dobroci patrzysz na każdego, który Twą świętą odziany
jest szatą, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie
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płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż
mą słabość swoją potęgą, oświeć swą mądrością
ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę,
nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi
łaskami i cnotami, aby zawsze była miła Twemu
Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy
w życiu,
pociesz
mnie
przy
śmierci
swą
najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw Najświętszej
Trójcy jako dziecko swoje i służebnicę Tobie oddaną,
abym Cię w niebie wiecznie chwaliła i wielbiła. Amen.
Ojcze nasz.
Zdrowaś Maryjo.
Chwała Ojcu.
P. Dozwól mi chwalić Ciebie, Panno Święta 
W. Udziel mi mocy przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
P. Módlmy się.
Boże, Ty ozdobiłeś zakon karmelitański zaszczytnym
tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi
zawsze Dziewicy, spraw łaskawie, abyśmy oddając Jej
cześć i umocnieni Jej obroną, zasłużyli na osiągnięcie
wiecznych radości Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
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Now enna
do św. Józefa
10 - 18 marca

P. Anioł Pański ukazał się Józefowi i rzekł: Józefie,
synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się
w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus.
Uproś nam, święty nasz Patronie, wierność na
każdy dzień życia –
W. I wytrwanie w łasce Bożej aż do śmierci. Amen.
P.

P. Módlmy się.
Święty Józefie, twej opiece Bóg powierzył swego
Jedynego Syna i Jego Matkę Niepokalaną. Tyś wiernie
wypełniał Boże plany nawet wtedy, gdy ich do końca
nie rozumiałeś. Dziś także opiekuj się Chrystusem
żyjącym w Kościele i czuwaj, byśmy wiernie wypełniali
wolę Ojca.
W. Amen.
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Now enna
do bł. Edmunda Bojanowskiego
29 lipca – 6 sierpnia

DZIEŃ PIERWSZY
Bł. Edmund – przykład ufności w Opatrzność Bożą
P. Błogosławiony Ojcze Założycielu, wiele razy dałeś
wyraz twej niezachwianej ufności w Bożą Opatrzność.
Wyznałeś: „O jakże cudowne są sprawy Opatrzności”
(Dz. 19.04.1853) – to był twój zachwyt nad dobrocią
Boga, Jego przewidującym i mądrym prowadzeniem.
Ojcze Edmundzie, twoja ufność w Bożą Opatrzność
wyrażała się w podejmowaniu zadań po ludzku przekraczających Twoje siły. Wiedziałeś jednak, że jesteś narzędziem w ręku Boga; w chwilach trudnych jedyną siłą
twoją była wiara w Bożą moc i ratunek, a Bóg spieszył
z pomocą. Wyrażałeś Mu wówczas swą głęboką
wdzięczność: „Wieczorem do modlitw moich zwyczajnych dodałem serdeczne modły dziękczynne za dzień
[…], w którym mi Bóg tyle miłosierdzia i swej cudownej
Opatrzności okazał” (Dz. 19.04.1853). Naucz nas, Ojcze,
twojej ufności, byśmy nie ulegały zwątpieniu. Uproś
nam wiarę, że Bóg widzi wszystkie nasze potrzeby
okiem swej cudownej Opatrzności. Amen.
P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
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DZIEŃ DRUGI
Bł. Edmund – gorliwy czciciel Eucharystii
P. Dla Ciebie, nasz Ojcze, Eucharystia była centrum
życia, najważniejszym wydarzeniem dnia. Z ołtarza
czerpałeś energię potrzebną na każdą chwilę.
Eucharystię przyjmowałeś jako największy skarb, dar
Bożej miłości. Doceniałeś wielką wartość częstej
Komunii świętej i pragnąłeś, aby inni także zrozumieli
jak cenny to dar. Ojcze, spędzałeś w kościele długie
godziny, a siła czerpana z Eucharystii prowadziła cię
do ludzi, którym służyłeś, bo w nich widziałeś Jezusa.
Ojcze Edmundzie, pomóż nam przykładem swej żarliwej
wiary i ucz nas zrozumienia i umiłowania tajemnicy
Eucharystii. Spraw swoim wstawiennictwem, byśmy
stale
posilając
się
Chlebem
Życia,
doszły
do ostatecznego celu - do przebywania z Jezusem przez
całą wieczność. Amen.
P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
DZIEŃ TRZECI
Bł. Edmund – oddany czciciel Maryi Niepokalanej
P. Błogosławiony nasz Ojcze, całe twoje życie
naznaczone było głęboką czcią dla Bożej Matki. Do Niej
przychodziłeś w każdym smutku, Jej oddawałeś swoje
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dążenia i plany. Wiedziałeś, nauczony doświadczeniem
swego życia, że Jej można zaufać. Często rozważałeś
tajemnice życia Maryi, innych uczyłeś Ją kochać, a gdy
rodziło się Zgromadzenie nazwałeś je Służebniczkami
Maryi. Pragnąłeś, by nad każdą ochronką królowała
Maryja z Jasnej Góry, a wewnątrz rozbrzmiewała pieśń
„Bogarodzica” i echo modlitwy różańcowej oraz
loretańskiej litanii. Ojcze Edmundzie, naucz nas kochać
Maryję, jak ty Ją kochałeś, wziąć Ją do siebie, tak aby
Maryja przygotowała miejsce dla Jezusa w naszych
sercach, a w końcu zaprowadziła nas na wieczną ucztę
miłości do królestwa niebieskiego. Amen.
P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
DZIEŃ CZWARTY
Bł. Edmund – człowiek żarliwej modlitwy
P. Ojcze Edmundzie, zwracamy się do Ciebie jako
przykładu prostej i głębokiej modlitwy. Całe twoje życie
było nią przepojone. Modlitwa była siłą do rozległego
działania dla dobra bliźnich. Potrafiłeś modlić się „już
nie słowami i myślą, tylko samym sercem i pełnością
ducha” (Dz. 30.08.1854). U kresu życia trwałeś
w nieustannej modlitwie, w zjednoczeniu z Bogiem:
„Modlitwę kończę, którą nie wiem kiedy zacząłem”
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(Wsp., s. 36). Naucz nas, ukochany Ojcze, tak żarliwej
i przemieniającej modlitwy. Pragniemy, jak ty,
harmonijnie łączyć działanie i kontemplację. Wyproś
nam u Boga łaskę modlitwy nieustannej, byśmy pracując
dla bliźniego, trwały zawsze przed Bożym obliczem.
Amen.
P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
DZIEŃ PIĄTY
Bł. Edmund – człowiek prostego serca
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie, Ty odkryłeś
wartość i piękno Ewangelicznej prostoty i w jej duchu
kształtowałeś wspólnoty Służebniczek. Chciałeś, by były
one czytelnymi świadkami Ewangelii, widomymi
znakami Chrystusa działającego w swoim Kościele.
Ostatnie polecenie, które dałeś siostrom przed śmiercią,
dotyczyło właśnie prostoty: „Przede wszystkim prostotę
zalecam”. Ojcze, ty sam byłeś człowiekiem prostego
serca, byłeś jak „nizina otwarta, na jakiej Duch Święty
zwykł się rozlewać”. Wyjednaj nam u Boga ducha
prostoty i pokory w myśleniu, mówieniu i działaniu.
Pragniemy być dziecięco proste wobec Boga, ludzi
i codziennych spraw. Naucz nas być prostymi, a więc
dostępnymi w stylu życia, słowie, geście, aby ci, którzy

- 40 -

do nas przychodzą doświadczali gościnności, jaką Ty
także wszystkich obdarzałeś. Potrzeba nam pokory
i prostoty, więc prosimy Cię, wyjednaj nam ją u Boga.
Niech nasze drogi do Boga i do człowieka będą proste
w życiu i w służbie. Amen.
P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
DZIEŃ SZÓSTY
Bł. Edmund – serdecznie dobry człowiek
P. Ojcze Edmundzie, byłeś człowiekiem o sercu
niezmiernie wrażliwym na potrzeby innych, na ich
duchową i materialną nędzę. W pamięci ludzi zapisałeś
się jako człowiek miłosierny, nie zaniedbujący żadnej
okazji do pomocy potrzebującym. Bóg przez Twoje ręce
okazywał swoją Opatrzność wobec dzieci, chorych
i ubogich. Ojcze, Ty potrafiłeś kochać tych, którymi inni
gardzą, przegranych w oczach tego świata, biednych,
którzy Cię otaczali. Oni garnęli się do ciebie, ponieważ
dostrzegali twoją dobroć i wrażliwość na ich potrzeby.
Wyjednaj nam, Ojcze Edmundzie, łaskę serca otwartego,
byśmy w biednych dostrzegały rysy Chrystusa –
bezbronnego w stajence i cierpiącego na krzyżu.
„Serdecznie dobry człowieku”, módl się, by na końcu
życia i o nas można było powiedzieć: Całe ich życie,
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„to jeden wątek miłości, to ciągła pamięć o tym,
który cierpi, a zapomnienie o sobie, to ustawiczne
miłosierdzie” (Wsp., s. 26). Amen.
P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
DZIEŃ SIÓDMY
Bł. Edmund – wzór cierpliwości w przeciwnościach
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie, w swoim życiu
wielokrotnie doznawałeś różnych sytuacji trudnych;
przeżywałeś je na kolanach, polecając się Bogu: „Poszedłem zanieść Bogu w ofierze moje zbolałe serce. Modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie myślą, tylko
naprężonym uczuciem całego serca. Prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby mi dał łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego wolą świętą”.
(Dz. 27.05.1853). Ojcze, Ty jesteś dla nas wzorem
postępowania, gdy nadchodzą przeciwności: choroba,
podejrzenia, nieprzychylne osądy, niepewność, ciężka
sytuacja materialna. Pokazałeś nam swoim życiem,
że warto zawierzyć Bogu i dać się prowadzić, bo Bóg
jest Miłością i chociaż dopuszcza czasem niezrozumiałe
wydarzenia, nigdy nie zawiedzie. Naucz nas, Ojcze,
takiej cierpliwości w chwilach próby, jaką ty miałeś,
byśmy zwycięsko pokonały przeciwności życia i spo-
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tkały się z tobą na uczcie wiecznej radości w niebie.
Amen.
P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
DZIEŃ ÓSMY
Bł. Edmund – jednoczący wielu wokół dobra
P. Ojcze Edmundzie, Ty wiedziałeś, że sam nie
zaradzisz ludzkiej nędzy, dlatego poszerzałeś krąg ludzi
dobrej woli, którzy wspólnie z Tobą, zmniejszali zasięg
tej nędzy. Potrafiłeś angażować innych w dobre sprawy,
chciałeś zapobiec obojętności na potrzeby bliźnich,
pokonać bariery nieufności, usunąć wzajemne
uprzedzenia i budować międzyludzkie więzy. Gorąco
pragnąłeś, abyśmy trwały we wzajemnej miłości.
Słabnącymi ustami powtarzałeś: „Kochajcie się”.
Wiedziałeś, że świadectwo miłości we wspólnocie,
zgromadzonej w imię Chrystusa, jest gwarancją
owocnego apostolstwa, że wzajemna miłość - to
poszczególne ogniwa dobra, które złączone razem,
tworzą mocny łańcuch unieszkodliwiający zło. Ojcze
Edmundzie
–
„serdecznie
dobry
człowieku”,
pociągający innych ku dobru, naucz nas takiej miłości
wzajemnej, jaka raduje Boże serce i zsyła na ludzi Boże
błogosławieństwo. Amen.
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P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
DZIEŃ DZIEWIĄTY
Bł. Edmund Bojanowski – nasz Ojciec
P. Nazywamy Cię, błogosławiony Edmundzie,
naszym Ojcem, bo założone przez Ciebie Zgromadzenie
otaczasz ojcowską opieką. Dziękujemy Ci, Ojcze
Edmundzie, za Twoją autentyczną miłość, którą nas
nieustannie obdarzasz. Bóg powołał Cię do duchowego
ojcostwa wobec nas. Dziękujemy Ci, za świadectwo
dojrzałej odpowiedzialności, za cierpliwe czekanie
na nasz rozwój, za dzielenie się swoim duchowym
bogactwem, za stawianie wymagań i troskę nam
okazywaną. Wiemy, Ojcze, że nadal nas kochasz jako
wspólnotę osób bliskich twemu sercu. Potrzebujemy
twej ojcowskiej dłoni, która prowadzić nas będzie
bezpiecznie wśród przeciwności życia. Potrzebujemy
twego serca wrażliwego na najcichsze wołanie o pomoc.
Pochyl się nad nami z miłością i bądź orędownikiem
u Ojca Przedwiecznego, który jest w niebie. Amen.
P. Zdrowaś Maryjo.
P. Błogosławiony Ojcze Edmundzie –
W. Módl się za nami.
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Now enna
do świętego Stanisława Kostki
9 – 17 września

W. Święty Stanisławie Kostko, który wcześnie
osiągnąwszy doskonałość, przeżyłeś czasów wiele,
wstawiaj się za nami u Boga:
Aby wszystkie nasze dni były czasem radosnego
słuchania Ewangelii i życia według niej. –
W. Prosimy cię, święty Stanisławie.
P.

Abyśmy dojrzewały w naszym
powołaniu. –
W. Prosimy cię, święty Stanisławie.
P.

zakonnym

Abyśmy potrafiły służyć z miłością bliźnim,
na wzór Maryi Niepokalanej. –
W. Prosimy cię, święty Stanisławie.
P. Módlmy się.
Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej
świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za
jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą
pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
P.
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Now enna
do świętej Teresy z Lisieux
22 – 30 września

P. Święta Tereso z Lisieux, nazywamy Cię małą
Teresą, choć byłaś wielka w oczach Boga. Zachwyciłaś
Go swoją dziecięcą ufnością i pokorą. Dla Ciebie
wszystko było łaską i każdy czyn potrafiłaś przepromienić miłością.
Naucz nas zwracać się do Boga w prostocie dziecka
i wyproś nam nieustanny wzrost w Jego łasce. Módl się
za nami, abyśmy dojrzewały w miłości na miarę Pana
naszego Jezusa Chrystusa. Który z Bogiem Ojcem
i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków. Amen.
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TRIDUA
Triduum przed I piątkiem miesiąca
Na okres Adwentu i Bożego Narodzenia

P. ”Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś
ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się
Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi
napisano o Mnie – aby spełniać wolę Twoją Boże,”.
(Hbr 10, 5-7).
P. Słowo stało się ciałem –
W. I zamieszkało między nami.
P. Módlmy się.
Boże, Ojcze Przedwieczny, Ty, chcąc lepiej ukazać swą
miłość ku ludziom, zamknąłeś ją w Sercu Twojego Syna,
który poczęty i narodzony z Dziewicy stał się Synem
ludzkim i bratem naszym. Spraw przez Ducha Twojego,
aby serca nasze były pełne takiej miłości, jaką Syn Twój
pałał ku Tobie i ku ludziom. Który żyje i króluje, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
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Triduum przed I piątkiem miesiąca
Na okres Wielkiego Postu

P. „Kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł,
nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią
przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
Zaświadczył to ten. który widział, a świadectwo jego jest
prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy
wierzyli” (J 19, 33-35).
P. Nikt nie ma większej miłości –
W. Od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich.
P. Módlmy się.
Serce Jezusa konające za nas na krzyżu i jeszcze
po śmierci otwarte włócznią żołnierza, zapal nasze serca
taką miłością, byśmy Cię grzechem nie zasmucały, lecz
wielkodusznie wypełniały wszystkie Twoje wymagania
i pragnienia. Wzbudź w nas miłość wynagradzającą
za niewierności i grzechy nasze oraz naszych braci.
W. Amen.

Triduum przed I piątkiem miesiąca
Na Okres Wielkanocny

P. „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte

- 48 -

z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: ‹‹Pokój wam!›› A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ‹‹Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam››”
(J 20, 19-21).
P. Uradowali się uczniowie. Alleluja –
W. Ujrzawszy Pana. Alleluja.
P. Módlmy się.
Serce Jezusa uwielbione przez Boga Ojca Wszechmogącego, które jesteś nam drogą do obiecanego dziedzictwa, prosimy, abyśmy w tym radosnym czasie.
Zmartwychwstania były bardziej otwarte na potrzeby
bliźnich i aby radość z nadziei spotkania z Tobą
w chwale Ojca towarzyszyła nam nieustannie.
W. Amen.

Triduum przed I piątkiem miesiąca
Na Okres Zwykły

P. „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje
życie swoje za owce. Znam owce moje, a moje mnie
znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca.
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni.
I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu
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mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”
(J. 10, 11. 14 b- 15 a) .
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście –
W. A Ja was pokrzepię.
P.

P. Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, który w Nazarecie uwielbiłeś Ojca
życiem rodzinnym i ukrytą pracą, który trudziłeś się
wędrując po palestyńskich drogach, by głosić Ewangelię
ubogim, Ty wzruszałeś się każdą nędzą ludzką,
uzdrawiając chorych, karmiąc głodnych, wskrzeszając
umarłych i przebaczając grzesznikom, proszę Cię, aby
moje serce, na wzór Twego Serca, było pełne miłości
do wszystkich bliźnich, szczególnie do tych, których
postawisz na mych apostolskich ścieżkach i na drodze
codziennego życia. Który z Ojcem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

Triduum przed świętem
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
28 – 30 maja

P. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
wydała okrzyk i powiedziała. „A skądże mi to, że Matka
mojego Pana przychodzi do mnie?”
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Zdrowaś Maryjo.
Chwała Ojcu.
P. Błogosławiona jesteś między niewiastami –
W. I błogosławiony Owoc żywota Twojego.
P. Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia
Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego
Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni
natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją
Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

Triduum przed wspomnieniem
świętego Ignacego Loyoli
28 – 30 lipca

P. Panie, rozporządzaj nami według swojej woli –
W. Daj nam jedynie miłość Twoją i łaskę.
P. Święty Ignacy Loyolo, nasz Patronie, ty przeszedłeś
przez życie wrażliwy na wolę Boga i ożywiony
pragnieniem jak największej Jego chwały. Prosimy Cię,
wyjednaj nam łaskę, aby Chrystus był zawsze centrum
naszego życia; niech szukamy Go we wszystkim. Uproś
nam szczególne umiłowanie cnoty posłuszeństwa oraz

- 51 -

żarliwość
apostolską,
byśmy
we
wszystkich
okolicznościach życia kierowały się miłością, ofiarnie
służąc ludziom darami otrzymanymi od Boga.
W. Amen.

Triduum przed wspomnieniem
świętej Teresy z Avili
12 – 14 października

P. Święta Tereso, mistrzyni życia duchowego –
W. Módl się za nami.
P. Święta Tereso, ty w swoim życiu kochałaś Boga
bez miary, realizując wzniosły ideał chrześcijańskiej
doskonałości. Pojmowałaś go jako pełnię miłości Boga,
doprowadzającej duszę już tu na ziemi do całkowitej
ofiary z siebie dla sprawy Bożej, dla dobra Kościoła
i zbawienia wszystkich dusz odkupionych ceną Krwi
Chrystusa. Uproś nam łaskę miłości doskonałej, ofiarnej
i wielkodusznej, łaskę całkowitego oddania się Bogu
i trwania w Jego obecności. Naucz nas kochać krzyż
i rozumieć, że prowadzi on do zjednoczenia z Boskim
Oblubieńcem.
W. Amen.
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Triduum przed Dniem Życia Konsekrowanego
30 stycznia – 1 lutego

P. Czyńmy wolę Bożą, tak jak Jezus i z Jezusem 
W. Współpracując z miłością w przybliżaniu królestwa
Bożego w świecie.
P. Daj nam, Ojcze, uczynić z naszego życia, poświęconego chwale Twojego imienia i służbie braciom,
nieustanny hymn uwielbienia Twojego majestatu,
abyśmy wdzięczni za dar powołania, wierne przymierzu
konsekracji, mogły zawsze, z nieprzerwaną wdzięcznością, ofiarować Tobie nasze życie. Przez Chrystusa
Pana naszego.
W. Amen.
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LITANIE
Litania do Najświętszego Imienia Jezus
Kyrie eleison.
– Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Jezu, usłysz nas.
– Jezu, 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,
– zmiłuj się nad nami.
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,
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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 grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
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Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,
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,
P. Jezu, usłysz nas. –
W. Jezu, wysłuchaj nas.
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P. 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 opieki
tym, których utwierdzasz w swojej 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,
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Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich 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 Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych.
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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. Jezu, cichy i pokornego Serca. –
W. Uczyń serca nasze według Serca swego.
P. 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 Syna swego, Jezusa
Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
W I piątki miesiąca

P. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego,
wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza.
W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć
chcemy.
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P. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie
Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej
zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale,
wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy
przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi,
o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego
Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko
wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale
i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili
co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
P. Króluj tym, których albo błędne mniemania
uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich
do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała
jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi
Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim
narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi,
od końca do końca, jeden brzmiał głos:
W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się
nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki.
Amen.
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Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
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,
Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca
Przedwiecznego
– wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca
na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze
w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
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Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani
czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
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. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją. –
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
P. Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś jednorodzonego
Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i krwią Jego
dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić
zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony
od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się
wiekuistym szczęściem w niebie. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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Litania do Dzieciątka Jezus
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,
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,
– zmiłuj się nad nami
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca Przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Jego,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, Królu aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś Sobie obrało za mieszkanie
ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych
pastuszków za swoich wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością
i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, Skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, Źródło świętej miłości,
Bądź nam miłościw, – przepuść nam Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej,– wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
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Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,
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. Będę się radował w Panu. –
W. Będę się weselił w Jezusie, Bogu moim.
P. Módlmy się.
Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać
Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku,
uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto
gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć
nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich
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pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy
nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny
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,
Święta Maryjo,
– módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
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Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
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Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko. –
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim,
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas
uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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W Okresie Wielkanocnym:
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja. –
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
P. Módlmy się.
Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj,
prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę,
dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Pod Twoją obronę.

Litania do św. Józefa
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,
Święta Maryjo,
– módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
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Troskliwy obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
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. Ustanowił go panem domu swego. –
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
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P. Módlmy się.
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś
świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki
Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć
jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do bł. Edmunda Bojanowskiego
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,
Niepokalana Matko Chrystusa,
– módl się za nami.
Błogosławiony Edmundzie, odbicie miłości Ojca ,
Błogosławiony Edmundzie, ufający Bożej Opatrzności,
Błogosławiony Edmundzie, gorliwy wielbicielu
Eucharystii,
Błogosławiony Edmundzie, czcicielu Świętogórskiej
Róży Duchownej,
Błogosławiony Edmundzie, szukający pocieszenia
u Matki Bożej Góreckiej,
Błogosławiony Edmundzie, obrońco wiary świętej,
Błogosławiony Edmundzie, niestrudzony
w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej,
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Błogosławiony Edmundzie, przykładzie ufnego
zawierzenia Bogu,
Błogosławiony Edmundzie, mężu modlitwy,
Błogosławiony Edmundzie, Założycielu Zgromadzenia
Służebniczek Maryi,
Błogosławiony Edmundzie, patronie wiernych
świeckich,
Błogosławiony Edmundzie, serdecznie dobry człowieku,
Błogosławiony Edmundzie, sługo ubogich,
Błogosławiony Edmundzie, miłośniku dzieci,
Błogosławiony Edmundzie, opiekunie sierot,
Błogosławiony Edmundzie, wsparcie dla chorych,
Błogosławiony Edmundzie, pocieszycielu
opuszczonych,
Błogosławiony Edmundzie, wspomożycielu rodzin,
Błogosławiony Edmundzie, wzorze dla słabych
i cierpiących,
Błogosławiony Edmundzie, wychowawco dzieci
i młodzieży,
Błogosławiony Edmundzie, pomocy dla umierających,
Błogosławiony Edmundzie, hojny dla potrzebujących,
Błogosławiony Edmundzie, orędowniku w trudnościach,
Błogosławiony Edmundzie, przykładzie pokory
i prostoty,
Błogosławiony Edmundzie, miłośniku ojczystej kultury,
Błogosławiony Edmundzie, wzorze patriotyzmu,
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Błogosławiony Edmundzie, jednoczący wielu wokół
dobra,
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. Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda, aby
opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw
łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem
gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego
w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do
wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków. Amen.

- 72 -

INNE MODLITWY
UWIELBIENIE OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Uwielbiam Cię o najdobrotliwsza, najmiłościwsza
i najmiłosierniejsza Opatrzności Boża, godna, aby Cię
wszyscy uwielbiali, czcili i kochali.
Uwielbiam Cię, o najmędrsza Opatrzności Boża,
która odwiecznie postanowiłaś mnie stworzyć, odkupić
i uświęcić.
Uwielbiam Cię, o najczulsza, najtroskliwsza
Opatrzności Boża, która od pierwszej chwili mego życia
roztoczyłaś nade mną Swą czułą opiekę, ukazując mi
drogę, po której iść powinnam, aby się zbawić,
obmyślając środki najpewniejsze i najdoskonalsze dla
mego uświęcenia.
Uwielbiam Cię, o nigdy nie zawodząca Opatrzności
Boża, która spieszyłaś na ratunek w każdym
niebezpieczeństwie
mego
życia
doczesnego
i duchowego, oddalając ode mnie wszystko, co spowodować by mogło mą wieczną zgubę.
Uwielbiam Cię, Opatrzności Boża, która z dobrocią
i tkliwością zaspokajasz każdego dnia wszelkie potrzeby
mego ciała i duszy, obsypując mnie nadmiarem łask
i dobrodziejstw.
Uwielbiam Cię, o najhojniejsza Opatrzności Boża,
która nigdy nie kładziesz tamy wylewom swych darów,
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lecz tym, hojniejsza się okazujesz, im korniej i ufniej Cię
prosimy. Uwielbiam Cię, o najświętsza Opatrzności
Boża, we wszystkich Twych przejawach dobroci,
miłosierdzia i sprawiedliwości, czy będziesz dla mnie
słodka i kochająca, czy karząca i wymagająca, gdyż
wiem, że wszystko, co czynisz, czynisz jedynie dla
dobra wiecznego mej duszy.
Panie Boże wszechmogący, Panie wielkiego
miłosierdzia i pociechy, Boże wielki, cudowny, sprawiedliwy, niewysłowiony, niepojęty, niezmierny,
objawiony, pełen miłości i dobroci, który jesteś, byłeś
i który będziesz na wieki wieków, błogosławione są
sprawy Twoje i błogosławione Imię Twoje święte, godne
wszelkiej chwały, czci, miłości i uwielbienia!

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU
Według św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja Maria N., oddaję się i poświęcam Najświętszemu
Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę, moje
czyny, troski i cierpienia, tak aby odtąd jedynie czcić,
miłować i wielbić to Serce. Mam mocną wolę
całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości
ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego
wszystkiego, co by się Jemu mogło nie podobać.
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Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa, za
jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mego
życia, za rękojmię mojego zbawienia, za lekarstwo na
moją ułomność i niestałość i za pewne schronienie
w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne
dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga Ojca
i odwróć ode mnie Jego słuszny gniew. O Serce pełne
miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność
i wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci.
Zniszcz więc we mnie wszystko, co może Ci się nie
podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak
głęboko wniknie w moje serce, abym nigdy nie mogła
zapomnieć o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam
Cię, przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje
będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym
szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać
jako Twoja wierna służebnica. Amen.

AKT INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA
Ponawiamy w uroczystość Chrystusa Króla

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, stajemy przed Tobą
z hołdem uwielbienia i wdzięczności za nieskończone
miłosierdzie, którym nas wciąż obdarzasz.
W dniu dzisiejszym nasza Rodzina Zakonna Sióstr
Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, odnawiając swoje przymierze, oddaje się
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Twemu Sercu przez intronizację Ciebie, który jesteś
Bogiem miłości.
Uroczyście obieramy Ciebie, Jezu Chryste,
za naszego Pana i Króla, a Matkę Twoją ponownie
przyrzekamy czcić jako naszą Królową i Panią. Bądź
Królem naszego Zgromadzenia, naszych wspólnot
i każdej z nas.
Zobowiązujemy się trwać w Twoim królestwie,
rozszerzać je w naszych sercach, w Zgromadzeniu,
i w społeczeństwie: królestwo prawdy i życia, królestwo
świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju.
Prosimy Cię, Panie, abyś zechciał być Królem
i Głową naszej Rodziny Zakonnej. Daj wszystkim
wieczne przebywanie z Tobą w Twoim królestwie, które
nigdy nie przemija. Który żyjesz i królujesz z Bogiem
Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA DO NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
„Nowenna ufności”

O Jezu, Twemu Sercu powierzam moją sprawę.
Racz wejrzeć na nią, a potem uczyń, co Ci Twe serce
podyktuje. Dozwól działać Twemu Sercu. O Jezu, liczę
na Ciebie. Powierzam się Tobie. Jestem pewna Ciebie.
O Jezu, Najsłodszy, o wiele już łask prosiłam
Ciebie, lecz tym razem gorąco błagam o wysłuchanie.
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Racz umieścić tę prośbę moją w swym Najświętszym
Sercu. Gdy Ojciec Niebieski ujrzy ją zroszoną
Najświętszą Krwią Twoją, nie będzie mógł odmówić, bo
to już nie moja, ale Twoja będzie modlitwa,
o najdobrotliwszy Jezu.
Całą nadzieję pokładam w Twym Boskim Sercu,
przeto wiem, że nie będę zawiedziona w mej ufności.
Amen.
O Jezu, wierzę w Twoją miłość dla mnie.
P. Najświętsze Serce Jezusa –
W.
Ufam Tobie.

MODLITWA ŚW. IGNACEGO LOYOLI
Zabierz, Panie i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum i wolę moją całą, cokolwiek mam
i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie,
oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni
według swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen.
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AKT ODDANIA SIĘ
NIEPOKALANEJ SŁUŻEBNICY PAŃSKIEJ
25 marca i 8 grudnia

Bogurodzico Dziewico, Niepokalana, wierna
Służebnico
Pana,
Mężna
Strażniczko
Słowa,
Oblubienico Ducha Świętego – oto jestem przy Tobie
i zawsze chcę być z Tobą. Pragnę należeć do Ciebie,
Mistrzyni jedności z Bogiem. Błagam, przyjmij mnie,
wszystkie władze mej duszy i ciała, całe moje życie.
Oddaję się Tobie całkowicie, bez zastrzeżeń. Posłuż się
mną, służebniczką moją, do wykonywania Twego
posłannictwa Matki Boga i Mistycznego Ciała
Chrystusa – Kościoła. W tym celu uczyń mnie podobną
do Ciebie w wierze, nadziei i miłości. Daj mi udział
w Twojej postawie głębokiego zawierzenia Bogu oraz
ofiarnej gotowości spełniania wszelkich Jego pragnień.
Niepokalana Matko, spraw, bym doskonale wypełniając
profesję rad ewangelicznych, realizowała posłannictwo
Służebniczki Twojej w prostocie, w miłości siostrzanej,
w pełnej uległości Duchowi Świętemu i w ten sposób
przyczyniała się do rozszerzania chwały Trójcy
Przenajświętszej i czci Twojej. Amen.
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MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI
I ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
w rocznicę założenia Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP

Najświętsza i Najmilsza Pani nasza, Matko Maryjo!
Z sercem wezbranym wdzięcznością klęka dziś przed
Tobą Zgromadzenie Twoje, które poczytuje sobie
za największe szczęście, że zrodziło się i żyje w służbie
Twego Niepokalanego Poczęcia.
Ponad sto pięćdziesiąt lat temu stworzyłeś z nas
drobny zawiązek wielkiego dzieła i przez wszystkie te
lata byłaś nam nieustannie pomocą i pociechą. Za te
przedziwne dobrodziejstwa dziękujemy Ci Matko,
gorącym sercem.
Równocześnie ponawiamy nasze oddanie się Tobie.
Ty jesteś naszą Królową i Panią; z odnowioną
gorliwością chcemy Ci służyć w Kościele Twego Syna,
tak jak to nam wskazał nasz Ojciec Założyciel –
błogosławiony Edmund Bojanowski.
Niech nasze życie będzie jednym wątkiem miłości
Boga i bliźniego, a cała wieczność u Twego tronu 
pieśnią dziękczynienia i chwały.
O Pani moja, o Matko moja,
pamiętaj, że jestem Twoja
więc mnie broń i strzeż
jako rzeczy i własności Twojej. Amen.
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MODLITWA DO POTĘŻNEJ NIEBIOS KRÓLOWEJ
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która
otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć
głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom
niebieskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich
zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły
do piekła.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, strzeżcie nas.
O Dobra i Najczulsza Matko, bądź zawsze naszą
miłością i naszą nadzieją.
O Matko Boża, ześlij Aniołów Świętych, aby nas
bronili i oddalali od nas okrutnego nieprzyjaciela. Amen.
P. Potężna Niebios Królowo –
W. Módl się za nami.

MODLITWA ŚW. BERNARDA
Pomnij, o Najdobrotliwsza Panna Maryjo, iż od
wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się
do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę
prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością
ożywiona, o Panno nad pannami i Matko, biegnę
do Ciebie, przychodzę do Ciebie, staję przed Tobą jako
grzeszna drżąc i wzdychając. Nie chciej, o Matko Słowa,
gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie
i wysłuchaj. Amen.
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MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ
ŚW. JANA NEPOMUCENA
Boże, któryś przez niezłomne dochowanie
tajemnicy świętej spowiedzi Kościół Twój nową koroną
męczeńską przyozdobił, daj nam, abyśmy za przykładem
i przyczyną św. Jana, strzegąc usta nasze od mów
niepotrzebnych, kłamstw, oszczerstw i plotek,
w chrześcijańskiej żyli wstrzemięźliwości i umartwieniu
i tak wysłużyli sobie koronę chwały niebieskiej. Amen.

MODLITWA O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAN
Wszechmogący i miłosierny Boże, który zechciałeś
przez Syna swego zgromadzić w jeden lud różne narody,
spraw łaskawie, aby ci, którzy szczycą się imieniem
chrześcijan, porzuciwszy jakiekolwiek podziały, doszli
do jedności w prawdzie i miłości oraz, by wszyscy
ludzie oświeceni światłem prawdziwej wiary, spotkali
się w braterskiej wspólnocie jednego Kościoła.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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MODLITWY PRZY CHORYCH
I UMIERAJĄCYCH
Przed przyjęciem Sakramentu Chorych
Miłosierny Zbawicielu, racz mnie umocnić
sakramentem, który ustanowiłeś dla zbawienia chorych.
Wierzę, że ten sakrament daje pokrzepienie,
że przyniesie mi zdrowie, jeśli to ma być dla mnie
pożyteczne; wierzę, że udzieli mi Twej pomocy dla
duszy i ciała. W tej intencji pragnę go teraz przyjąć.
Chryste, przepraszam Cię za wszystkie grzechy,
które kiedykolwiek popełniłam; na zadośćuczynienie za
nie chętnie poniosę wszelkie dolegliwości mojej
choroby. Oczyść mnie teraz, orzeźwij łaską
sakramentalną, daj wytrwanie w niej do końca,
wszechmogący Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Amen.

Po przyjęciu sakramentów świętych
Panie Boże, Twój pokój napełnia moją duszę.
Otwarłam przed Tobą serce, a Tyś przebaczył mi winy.
Przez święte namaszczenie wzmocniłeś moje ciało
i podtrzymałeś nadzieję. Dziękuję Ci, dobry Jezu.
Przyszedłeś do mnie w Komunii świętej, jak
przychodziłeś do chorych, aby ich leczyć, podnieść na
duchu i podźwignąć z cierpienia: „Już nie ja żyję, ale Ty
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żyjesz we mnie”. Jezu, proszę Cię, nie zostawiaj mnie
samej, bądź ze mną, bo ciężko cierpieć w osamotnieniu.
Ufam Tobie i kocham Cię, Boże mój i Panie. Amen.

Litania przy konającym
Panie, zmiłuj się nad nami.  Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
 Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.  Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża,  módl się za niego (nią)
Święty Michale,
Święci Aniołowie Boży,
 módlcie się na niego (nią)
Święty Janie Chrzcicielu,
 módl się za niego (nią)
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle,
 módlcie się na niego (nią)
Święty Andrzeju,
 módl się za niego (nią)
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święci Wojciechu i Stanisławie,
 módlcie się na niego (nią)
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
 módl się za niego (nią)
Święty Grzegorzu,
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Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święty Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,
Święci Franciszku i Dominiku,

 módlcie się na niego (nią)

Święty Franciszku Ksawery,
 módl się za niego (nią)
Św. Janie Mario Vianneyu,
Święty Kamilu,
Święty Janie Boży,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Wszyscy Święci i Święte Boże,
 módlcie się na niego (nią)
Bądź nam miłościw,
 wybaw go (ją), Panie,
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Prosimy Cię, my, grzesznicy,
 wysłuchaj nas, Panie,
Prosimy Cię, abyś mu (jej) odpuścił grzechy,
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego,
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 Chryste, usłysz nas.
 Chryste, wysłuchaj nas

Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.

Módlmy się.
Drogi bracie (droga siostro), polecam cię wszechmogącemu Bogu i oddaję twojemu Stwórcy, abyś powrócił(a)
do Tego, który cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na twoje spotkanie wyjdzie
Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci.
Niech zbawi cię Chrystus, który za ciebie cierpiał
na krzyżu.
Niech cię wybawi od śmierci wiecznej Chrystus,
który za ciebie oddał swoje życie. Niech Chrystus, Syn
Boga żywego, zaprowadzi cię do raju i niech ten
prawdziwy Pasterz zaliczy cię do grona swoich owiec.
Niech On ci odpuści wszystkie grzechy i umieści cię
wśród swoich wybranych.
Obyś widział(a) twarzą w twarz swojego Odkupiciela i cieszył(a) się oglądaniem Boga na wieki wieków.

Akty strzeliste w chwili konania
Panie, w ręce Twoje, polecam ducha mojego.
Panie, Jezu Chryste, przyjmij ducha mego.
Święta Maryjo, módl się za mną.
Maryjo, Matko miłosierdzia, Matko litości, broń
mnie od nieprzyjaciela i przyjmij mnie w godzinę
śmierci!
Święty Józefie, módl się za mną.
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Święty Józefie, uproś mi miłosierdzie u Boga.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, stańcie w ostatniej
walce u boku mego.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, niech w pokoju
z Wami zasnę i odpoczywam!
Podać konającemu gromnicę
Kocham Cię, Boże mój, z całego serca, z całej
duszy mojej, ze wszystkich sił moich, a kocham Cię
nade wszystko dla Ciebie samego.
Żałuję z całego serca, Boże mój, że Ciebie,
najwyższe Dobro moje, kiedykolwiek grzechem
obraziłem(am), a żałuję jedynie z miłości ku Tobie.
O mój Jezu, miłosierdzia.
Przepraszam Cię, Panie mój, że Ci na tym świecie
nie służyłem(am) dobrze, że Cię nie miłowałem(am) tak
jak powinienem(nam). Daj mi oglądać Twoje Boskie
Oblicze.
Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko.
Bądź miłościw, mnie grzesznemu(ej).
Teraz, Panie, uwalniasz sługę swego w pokoju,
według słowa Twojego.
Jezu dla mnie konający, zmiłuj się nade mną, przy
skonaniu moim.
Matko Bolesna, Najświętsza Maryjo Panno, pod
krzyżem stojąca, przy skonaniu Syna swego obecna,
przybądź i mnie na pomoc.
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Ratujcie mnie, Święci Boży, zabierzcie Aniołowie
Pańscy, i ofiarujcie ją Bogu Najwyższemu.
Niech mnie przyjmie do swego królestwa Chrystus,
w którego wierzyłem(am) i któremu ufałem(am)
O mój Jezu, miłosierdzia.
Odpoczynek wieczny przez Krew Pana Jezusa daj
mi, Boże, a światłość wiekuista niech mi świeci.
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RACHUNEK SUMIENIA
I. Moje chrześcijańskie i zakonne powołanie
 Czy dziękuję Bogu za dar życia i za inne dary, które
od Niego otrzymałam?
 Czy żyję na co dzień swoim chrztem św.,
świadomością, że Bóg mnie kocha jako swoje dziecko?
 Czy jestem wdzięczna Bogu za łaskę powołania
zakonnego i świadczę swoim życiem, iż Bóg jest
najgodniejszy miłości?
 Jaki jest mój wysiłek, zaangażowanie, aby dobrze
przeżyć swoje życie? Czy podejmuję pytania o sens
swego życia, swojego trudu, ofiary, śmierci?
 Czy słucham natchnień Ducha Świętego? Czy moje
postawy życiowe, moje reakcje i zachowania osądzam
w świetle Słowa Bożego?
 Jakie jest moje zaufanie do Boga w codziennych
trudnościach i niepowodzeniach? Czy dziękuję Bogu
również za to, co trudne?
 Czy zdaję sobie sprawę, że moja jedność
z Chrystusem lub jej brak pomnaża lub pomniejsza
świętość całego Zgromadzenia i Kościoła?
 Czy jako Służebniczka Maryi staram się pogłębiać
znajomość charyzmatu Ojca Założyciela i żyć nim na
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co dzień, zwłaszcza tak zalecaną przez niego miłością
i prostotą?
II. Ślubuję Ci czystość
 Czy moja ślubowana czystość w praktyce
codziennej stawia Boga w centrum mego życia, poprzez
dążenie do coraz ściślejszej z Nim jedności przez Jezusa
Chrystusa w Duchu Świętym?
 Czy staram się o wolność serca, aby coraz bardziej
mogło gorzeć miłością do Boga i do ludzi?
 Jak wyglądają moje kontakty z innymi; czy są
wolne od chęci dominowania i wyłączności? Czy we
wspólnocie staram się o atmosferę rodzinnej życzliwości
i przyjaźni?
 Czy nie rozbudzam swojej wyobraźni erotycznej
przez
oglądanie
nieodpowiednich
programów
telewizyjnych?
 Czy nie narażam swojego ślubu czystości przez
nieostrożne kontakty?
 Czy moja wierność ślubowi jest pokorna i owocna
duchowo dla królestwa niebieskiego?
III. Ślubuję Ci ubóstwo
 Czy, idąc za Jezusem ubogim, staram się
w praktyce codziennej być ubogą w duchu
i w rzeczywistości? W czym to wyrażam?
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 Czy w konsekwencji złożonego ślubu ubóstwa
prowadzę życie pracowite? Czy jestem odpowiedzialna
za powierzoną mi pracę, czy dobrze ją wykonuję, czy
staram się być w niej twórcza, wykorzystując wszystkie
dane mi przez Boga talenty?
 Czy nie tracę czasu na bezwartościowe programy
audiowizualne, na liczne, ale płytkie kontakty z ludźmi,
na małowartościową lekturę itp.?
 Czy nie ulegam chciwości na dobra materialne i czy
nie prowadzi mnie ona do jakiegoś przejawu
nieuczciwości?
 Jak wygląda moje uzależnienie od przełożonych
w dysponowaniu rzeczami?
 Jak szanuję rzeczy przeznaczone do mojego użytku,
a jak – do użytku wspólnoty?
 Czy pielęgnuję w sobie ducha wewnętrznego
oderwania; czy potrafię się dzielić z innymi tym, co
posiadam, nawet rzeczami, które są mi bardzo
potrzebne?
 Czy zdaję sobie sprawę, że być bliżej Jezusa
ubogiego znaczy być bliżej ludzi biednych
i potrzebujących? Czy ich dostrzegam? Co robię,
by przyjść im z pomocą?
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IV. Ślubuję Ci posłuszeństwo
 Czy przeżywam moje posłuszeństwo zakonne jako
naśladowanie Jezusa Chrystusa i uczestnictwo w Jego
misji zbawiania świata?
 Czy w duchu wiary i umiłowania woli Bożej
okazuję swym przełożonym pokorną uległość, zgodnie
z przepisami Konstytucji?
 Czy moje posłuszeństwo jest odpowiedzialne
i wolne; czy nie uzależniam go od osoby przełożonej –
jej zalet i wad?
 Czy słucham ochotnie – czy z niechęcią?
 Jak przyjmuję decyzje trudne? Czy buntuję się
przeciwko nim? Czy krytykuję przełożonych poza ich
plecami, czy też szukam szczerego z nimi dialogu?
 Jak wypełniam wolę Bożą zawartą w prośbach
moich współsióstr?
V. Ukrzyżowane z Chrystusem
 Czy pogłębiam w sobie przekonanie, że iść za
Chrystusem znaczy coraz bardziej świadomie
i konkretnie uczestniczyć w misterium Jego Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania?
 Czy to przekonani prowadzi mnie do doceniania
oraz praktykowania ascezy i umartwienia?
 Jak w życiu codziennym praktykuję
 cnotę męstwa w trudach i napotykanych
przeciwnościach życia?
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cnotę umiarkowania, zwłaszcza w jedzeniu?
wyrzeczenie w przyjmowaniu ograniczeń, które
niosą ze sobą przepisy życia zakonnego?
 Czy wypełniam pokuty i umartwienia ogólnie
przyjęte w Zgromadzeniu?
 Czy nie staram się uciec od krzyża, czy go
akceptuję?
 Czy moje cierpienia czynią mnie lepszą, czy nie
prowadzą do zgorzknienia, do koncentracji na sobie?
 Czy w stanach smutku spowodowanych
cierpieniem zwracam się do Boga, starając się zawierzyć
Jego Opatrzności?
 Czy swym nadmiernym lękiem i zbytnią troską nie
zadręczam innych?
VI. Moja modlitwa
 Jak przygotowuję się do udziału w codziennej Mszy
św.?
 Czy zawsze idę przed ołtarz pojednana ze
współsiostrami i innymi?
 Jak wygląda moje dziękczynienie po Komunii
świętej?
 Jak odprawiam moje rachunki sumienia?
 Czy uświadamiam sobie, że sakrament pojednania
jest rzeczywiście spotkaniem z Jezusem? Czy widzę
u siebie postęp w praktykowaniu tego sakramentu?
 Jak wygląda moja modlitwa myślna?
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 Czy przygotowuję się do modlitwy przez
zewnętrzne i wewnętrzne wyciszenie? Czy pielęgnuję
ducha modlitwy i samą modlitwę w oparciu
o autentyczne źródła duchowości chrześcijańskiej,
przede wszystkim Pismo św., aby dojść do wzniosłego
poznania Jezusa Chrystusa (por. Flp 3, 8)?
 Jak zachowuję milczenie kanoniczne i skupienie
w ciągu dnia? Czy rozumiem jego znaczenie dla
autentycznego życia modlitwy?
 Jak odmawiam modlitwy ustne, szczególnie
brewiarz? Co robię, aby przy ich odmawianiu nie popaść
w rutynę?
 Czy nawiedzam często i adoruję Najświętszy
Sakrament?
 Jak wygląda mój dzień odnowienia ducha?
 Czy rekolekcje są dla mnie okazją do nawrócenia
i odnowy duchowej?
 Czy jestem wierna praktyce czytania duchownego?
 Czy staram się modlić nieustannie?
VII. Życie wspólnotowe
 Czy w mojej wspólnocie panuje Duch Jezusa
Chrystusa, duch ewangeliczny, i jak ja się do tego
przyczyniam?
 Czy zdaję sobie sprawę, że pokój i radość
paschalna wspólnoty są zawsze owocem śmierci
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samemu sobie i przyjęcia daru Ducha Świętego?
Czy taka jest moja postawa?
 Jak przyjmuję siostrę nowo przybywającą do
wspólnoty? Jak sama ustosunkowuję się do wspólnoty,
do której przybywam?
 Czy pomagam współsiostrom rosnąć w wierności
Chrystusowi, czy cieszę się ich osiągnięciami?
 Czy modlę się za Zgromadzenie, czy modlę się
za moją wspólnotę?
 Czy nie zwalniam się od odpowiedzialności
za atmosferę wspólnoty, którą winna cechować miłość,
prostota i gorliwość apostolska, promieniująca na
zewnątrz i przyciągająca nowe powołania?
 Czy zbyt łatwo nie zwalniam się z zachowywania
obowiązującego mnie porządku dnia?
 Czy nie rozbijam wspólnoty przez plotki, obmowy,
oszczerstwa, intrygi i inne zachowania przynoszące
zgorszenie?
 Czy nie mam do kogoś żalu, pretensji? Jeśli tak,
to do kogo i z jakiego powodu? Czy tych uczuć w sobie
nie podtrzymuję? Czy nie są one przyczyną mej agresji
we wspólnocie?
 Czy pragnę przebaczyć? Co robię, aby doszło
do pojednania? Czy w sytuacjach konfliktowych
wychodzę pierwsza naprzeciw?
 Czy akceptuję moje siostry takimi, jakimi są?
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 Czy modlę się za te, które – jak sądzę – są mi
nieżyczliwe?
 Czy nie psuję atmosfery pogody we wspólnocie
przez moje humory, okazywanie smutku, przygnębienia,
apatii? Czy zastanawiam się, co jest ich źródłem i czy
szukam sposobów zdobycia równowagi i dojrzałości?
 Jak wygląda mój wkład w rekreacje wspólnotowe?
Czy pomnażam radość i siostrzaną życzliwość, czy
potrafię słuchać innych, nie przerywając ich
wypowiedzi, okazać zainteresowanie, zwłaszcza osobom
przybywającym do naszego domu?
 Czy potrafię przyjąć siostrzane upomnienie
i skorzystać z niego dla duchowego wzrostu? A jeśli go
udzielam, czy czynię to w duchu prawdziwej
życzliwości i przyjaźni, w słowach podyktowanych
miłością?
VIII. Apostolstwo
 Czy uświadamiam sobie, że każda praca podjęta z
miłości do Jezusa jest apostolska?
 Czy staram się w miejscu, w którym jestem,
i w pracy, którą wykonuję, żyć charyzmatem Ojca
Założyciela, służąc z prostotą i miłością najbardziej
potrzebującym?
 Czy staram się o domyślność serca, o to by być
człowiekiem „serdecznie dobrym”, otwartym na
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drugiego człowieka w każdej sytuacji, w której wola
Boża mnie stawia?
 Czy potrafię moje cierpienia i choroby włączać
w dzieło zbawiania świata?
 Czy nie uchylam się od drobnych, nieefektownych
prac domowych?
 Jak godzę modlitwę i pracę?
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MODLITWY W JĘZYKU ŁACIŃSKIM
PATER NOSTER
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen
tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in
caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed
libera nos a malo. Amen.
AVE MARIA
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
GLORIA PATRI
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula
saeculorum. Amen.
CREDO
Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem
caeli et terrae. Et in Jesum Christum, Filium eius
unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu
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Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato,
crucifixus mortuus, et sepultus: descendit ad inferos:
tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos; sedet
ad dexteram Dei Patris omnipotentis: inde venturus est
iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam
Ecclesiam
catholicam,
Sanctorum
communionem, remissionem peccatorum, carnis
resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

ANGELUS DOMINI
Agelus Domini nuntiavit Mariae –
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria.
Ecce ancilla Domini –
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria ...
Et Verbum caro factum est –
Et habitavit in nobis.
Ave Maria ...
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix –
Ut digini efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris
infunde, ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui
incarnationem cognovimus, per passionem eius et
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crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per
Christum Dominum nostrum. Amen.

REGINA CAELI
Regina caeli, laetare. Alleluja –
Quia quem meruisti portare. Alleluja.
Resurrexit, sicut dixit. Alleluja –
Ora pro nobis Deum. Alleluja.
Gaude et laetare, Virgo Maria. Alleluja –
Quia surrexit Dominus vere. Alleluja.
Oremus.
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu
Christi, mundum laetificare dignatus es, praesta,
quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam
perpetuae capiamus gaudia vitae. Per Christum
Dominum nostrum. Amen.

SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et
spes nostra, salve. Ad Te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad Te suspiramus,
gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte, Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
ostende. O clemens! O pia! O dulcis Virgo Maria.
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REQUIEM AETERNAM
Requiem aeternam dona eis Domine: et lux
perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.
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