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WSTĘP DO MISTERIUM RÓŻAŃCA 

14 czerwca 1955 roku Nasz Pan nakazał mi odmawianie 15 Tajemnic 

Różańca do końca mojego życia. Ponieważ byłem bardzo zajęty, odpowie-

działem, że jest to niemożliwe. Zacząłem układać mój dzienny plan z Nim. 

Powiedział znowu: „Ojcze Łukaszu, życzę sobie, abyś odmawiał piętnaście 

Tajemnic Różańca codziennie, aż do śmierci. Odpowiedziałem: „Dobrze, 

ale daj mi te 15 tajemnic”. 

Następnego dnia pewna kobieta przyniosła mi 15 Tajemnic Różańca. 

Wszystko co mogłem powiedzieć to było: „Jestem w pułapce”. Możecie 

sobie przeczytać całość na ten temat w mojej książce pt. „Wybrany”. Od-

mawiałem 15 Tajemnic Różańca przez ponad 40 lat. Od kiedy zachorowa-

łem w 1944 roku, rozważania Liturgii Eucharystycznej stały się centrum 

moich medytacji. Zacząłem rozmyślać o znaczeniu Mszy św., jako o źródle 

pojednania Boga z ludźmi; jako sposobie jednania Nieba z ziemią. Modlitwę 

Mszalną, która niejako wypłynęła z moich medytacji w przeciągu tych lat. 

Osobiście uważam tę MODLITWĘ, jako daną mi przez Boga, ponieważ nikt 

nie byłby w stanie napisać takiej modlitwy i przez bilion lat. Kiedy zacząłem 

odmawiać Różaniec 1 stycznia 1988 roku, Nasz Pan powiedział: - „Weź 

część z Mistycznej Modlitwy Mszalnej (zob. str. 22) i użyj jako medytację 

przed każdą dziesiątką Różańca. Moją odpowiedzią było: - „To nie ma 

żadnego sensu, ponieważ użyta część się nie mieści.” Nasz Pan powiedział 

znowu, że powinienem zrobić  to, co On sobie życzy. W tej sytuacji odma-

wiałem RÓŻANIEC w sposób w jaki Pana sobie  życzył. Nie było to łatwe w 

przeciągu jednego miesiąca. Wtedy Pan oświeci mój umysł i wskazał na 

znaczenie misterium i dlaczego akurat ta część Mistycznej Modlitwy Mszal-

nej powinna być użyta. Zrozumiałem przez infuzję intelektualnej wiedzy, co 

Pan Chce, abym zrozumiał. W miarę upływu lat, Pan pogłębiał moje rozu-

mienie Naszej Wiary poprzez odmawiania Różańca. 
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18 czerwca 1994 roku, Pan nakazał mi odmawianie RÓŻAŃCA w ciągu 

dnia tak często, jak to tylko możliwe. Wskazałem, że już odmawiam 15 

Tajemnic każdego dnia. Miało to znaczyć, ze tyle wystarczy. Wtedy Pan 

uświadomił mi, ze ojciec Pio odmawiał Różaniec nieustannie każdego 

dnia. Pan życzył sobie, abym częściej odmawiał Różaniec. Aby modlić się 

częściej musimy zmienić hierarchię ważności spraw. Ktoś może powie-

dzieć, że lepiej jest odmówić kilka modlitw dobrze, niż wiele bez należnej 

uwagi. Postawiłem pytanie: -„Dlaczego człowiek nie może odmawiać wielu 

modlitw jak należy?” 

Modlić się dobrze znaczy,  modlić się sercem. Modlić się sercem znaczy, 

wciąż zdawać sobie sprawę z tego, że znajdujemy się w obecności Boga w 

czasie modlitwy. Pan także powiedział mi, że Misterium Różańcowe jest 

bardziej merytoryczne, zbawienne i ma wartość bardziej nieskończoną 

niż wszystkie inne modlitwy razem wzięte, z wyjątkiem Liturgii Euchary-

stycznej. Dlaczego jest to prawda? – Jest to prawdą, ponieważ ta modli-

twa jest ofiarowywana naszemu Ojcu Niebieskiemu w jedności z 

Jezusem i Duchem Świętym w każdej Liturgii Eucharystycznej w 

całym świecie po wszystkie czasy. Jest ofiarowywany przez naszą 

Matkę Maryję, Świętego Józefa, każdego św. Anioła i Świętego w 

Niebie i każdą duszę w czyśćcu.  

Jesteśmy nieskończenie zależni od siebie, a nasze modlitwy nieogranicze-

nie penetrują się nawzajem. Każdy, kto modli się w ten sposób zamienia się 

w żywą modlitwę. Czasami spotykamy się z zarzutem, ze odmawianie 

Misterium Różańcowego zabiera zbyt dużo czasu. Odpowiadam, że to nie 

prawda. Powinniśmy modlić się medytując, aby Bóg dał nam łaskę 

modlitwy kontemplacyjnej. Każdy powinien być hojny w dawaniu czasu 

Bogu. To wymaga dyscypliny i poświęcenia każdego dnia.  

Zapraszam was do odmawiania Misterium Różańcowego każdego dnia. 

Życzę, abyście otrzymali wiele błogosławieństw. 

Proszę, módlcie się za mnie!   Autor 



RÓŻANIEC MISTYCZNY i NOWENNA do MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY  

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 

- 3 - 

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

MODLITWA WSTĘPNA 

Ojcze Przedwieczny, odmawiając ten Różaniec, ofiarujemy Tobie 

misterium zbawienia naszego, razem z Twoim ukochanym Synem, 

naszym Panem Jezusem Chrystusem obecnym w każdej Liturgii 

Eucharystycznej celebrowanej na całym świecie, poprzez wszystkie 

czasy; z Nim obecnym w każdym Tabernakulum dookoła świata. 

Amen. 

Zapraszamy Cię Jezu, Maryjo, Józefie, was św. Aniołowie i Święcie 

w Niebie, a także was bracia i siostry w Czyśćcu cierpiący do modl i-

twy z nami i za nas. Amen. 

TAJEMNICE RADOSNE 

I. ZWIASTOWANIE I WCIELENIE 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwa-

nego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź 

pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą.».  (Łk 1, 26-28) 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie poprzez Niepokalane 

Serce Maryi i Przeczyste Serce św. Józefa w Duchu Świętym, 

Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Naszego Pana Jezusa Chrystusa: 

od Jego Poczęcia, obejmując w zupełności Jego całkowitą 

obecność w każdej Liturgii Eucharystycznej celebrowanej na 

całym świecie, poprzez wszystkie czasy; na przebłaganie za 
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grzechy całego świata, dla zaprowadzenia sprawiedliwego 

pokoju na całym świecie. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zaprowadź wszystkie dusze do 

nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Bożego 

Miłosierdzia.  

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie 

uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za 

nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, masonami i poleconymi Tobie. 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić obl icze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

II. NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY 

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.”(Łk 

1, 46-47) 

Przyjdź Matko Maryjo, zawładnij życiem naszym, abyśmy mogli 

ściśle złączyć się z Chrystusem poprzez Ciebie i zostali napeł-

nieni Duchem Świętym. Prosimy o łaskę życia i udziału w do-

brej Nowinie razem z tobą Jezu, Maryjo, św. Jozefie, wszyscy 
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św. Aniołowie i Święci w Niebie, bracie i siostro w Czyśćcu 

cierpiący, każda Osobo w Ciele Chrystusa  i w Rodzinie Bożej, 

Ofiarujemy Ojcu Przedwiecznemu: każdy akt miłości, adoracji, 

uwielbienia i wysławienia; każdy akt dziękczynienia za błogo-

sławieństwa, łaski i wysłuchane modlitwy; każdy akt wynagro-

dzenia za grzechy popełnione, popełniane i te, które popełnio-

ne zostaną, aż do końca czasów; i każdy akt modlitwy wsta-

wienniczej. Wszystkie te modlitwy ofiarujemy w połączeniu z 

Jezusem obecnym w każdej Liturgii Eucharystycznej celebro-

wanej na całym świecie, poprzez wszystkie czasy. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

III. NARODZENIE NASZEGO PANA JEZUSA 

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co 

słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.  (Łk 2, 20) 
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Ofiarujemy nasze życie Tobie, Dzieciątko Jezus, Boże – Czło-

wieku oddając Ci życie duchowe lub przysięgając życie w po-

święceniu, uczciwości, ubóstwie i posłuszeństwie dla Twojego 

Kościoła, odpowiednio do naszego stanu. Korzymy się przed 

Tobą, Jezu, jak SYN MARNOTRAWNY, w naszych słabościach, 

ograniczeniach i grzeszności, prosząc o Miłosierdzie, przeba-

czenie i akceptację. Jak CELNIK prosimy o miłosierdzie i prze-

baczenie. Jak PARALITYK o uzdrowienie i umocnienie. Jak 

DOBRY ŁOTR, prosimy o zbawienie, abyś jak Marii Magdalenie 

raczył udzielić nam szczególnej zdolności do udziału w Twojej 

Bezwarunkowej Miłości, pochodzącej od Trójcy Przenajświęt-

szej, a której obraz znajdujemy w Rodzinie Świętej. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

IV. OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI 
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Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, 
przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.  Tak bowiem jest 
napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej 
będzie poświęcone Panu.  Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic 
albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w 
Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.  Jemu Duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.  Za 
natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je 
w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść 
słudze Twemu  w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na 
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».  A Jego ojciec i Matka 
dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do 
Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.  A Twoją duszę 
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również 
prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w la-
tach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. 
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świąty-
nią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej 
właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 
wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało 

mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.  (Łk 2, 
22-40) 

Zawierzamy i poświęcamy siebie, wszystkich ludzi świata i 

wszystkie stworzenia Tobie, o Trójjedyny Boże, Ojcze, Synu i 

Duchu Święty: w ofiarowaniu każdej Liturgii Eucharystycznej, 

aby nasze wspólne zwyczajne życie nabrało ważności, zbaw-

czości i nieskończonej wartości. Wyrażamy naszą skruchę i 

pragniemy wynagrodzić za każdy z naszych grzechów. Pra-
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gniemy podziękować Ci za każde błogosławieństwo, łaskę i 

talenty nam dane. Prosimy o łaskę nieustającej przemiany, 

abyśmy pozostali otwartymi na działanie Ducha Świętego, aby 

On mógł nas uczynić świętymi, abyśmy żyli dla Jezusa i dla 

bliźnich. Prosimy o zdolność utwierdzenia w łasce i ostateczną 

przemianę. Amen.  

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

V. ODNALEZIENIE JEZUSA W DOMU OJCA 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał 
lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 
skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie 
zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 
uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie 
znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach 
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał 
się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni 
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a 
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Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec 
Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».  Lecz On im odpowiedział: 
«Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, 
co należy do mego Ojca?»  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powie-
dział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka 
Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.  Jezus zaś 
czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. (Łk 2, 41-52) 

Jezu, prosimy Cię o Miłosierdzie dla nas grzeszników, abyśmy 

nigdy nie opuścili domu Ojca. Prosimy o szczególne łaski dla 

tych, którzy to uczynili. Racz pomóc im powrócić i odnaleźć Cię 

w ich sercach i życiu. Ojcze Przedwieczny, prosimy Cię w Imię 

Jezusa, poprzez moc Jego Najdroższej Krwi, poprzez jego 

Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie o zesłanie Ducha Świę-

tego na wszystkich ludzi. Racz zesłać Ducha Świętego a po-

wstaniemy i odnowisz oblicze ziemi. Przyjdź Duchu Święty, 

racz napełnić serca Twoich wiernych i zapalić w nas ogień 

Twojej Miłości. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 
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przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

TAJEMNICE BOLESNE 

I. KONANIE JEZUSA W OGRODZIE OLIWNYM 

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli 

Mu także uczniowie.  Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, 

abyście nie ulegli pokusie».  A sam oddalił się od nich na odległość jakby 

rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się  tymi słowami: «Ojcze, jeśli 

chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja 

niech się stanie!»  Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał 

Go.  Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak 

gęste krople krwi, sączące się na ziemię.  Gdy wstał od modlitwy i przyszedł 

do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.  Rzekł do nich: «Czemu śpicie? 

Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».  (Łk 22, 39-46) 

Jezu, złączeni z Tobą w Duchu Świętym, niech każdy z nas, jak 
Ty, modli się do Ojca: nie moja lecz Twoja Wola niech się sta-
nie. (Łk 22,42) 

Duchu Święty, racz wylać błogosławieństwa, łaski i zdolności:  

na nie wierzących – aby uwierzyli 

na strapionych lub zdezorientowanych – aby zrozumieli  

na tych, którzy żyją wciąż w grzechu – aby się nawrócili 

na słabych – aby zostali umocnieni 

na letnich i innowierców – aby zostali przemienieni 

i na świętych – aby wytrwali. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  
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O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

II. BICZOWANIE PANA JEZUSA U PIŁATA 

Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał 
ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mk 15,15) 

W duchu ciszy, akceptujemy cierpienia cielesne, emocjonalne i 
duchowe. Ofiarujemy cierpienia każdego z nas z Tobą Jezu w 
Duchu Świętym, Ojcu: w połączeniu z każdą Liturgią Euchary-
styczną celebrowaną po wszystkie czasy, aby nabrały ważno-
ści, zbawczości i nieskończonej wartości. Duchu Święty, racz 
wylać Twoje błogosławieństwa, łaski i nagrody na chorych, 
cierpiących na ciele, umyśle, duszy lub duchu, na niedocenia-
nych i wszystkich potrzebujących. Racz pobłogosławić umiera-
jących, aby otrzymali specjalne łaski i zdolności wybrania 
Życia Wiecznego (J 17,3) zamiast wiecznego potępienia. Po-
błogosław każdą duszę w Czyśćcu, aby jak najszybciej została 
zabrana do Nieba. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 
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O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

III. UKORONOWANIE PANA JEZUSA CIERNIEM 

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę.  I 
zaczęli Go pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!»  Przy tym bili Go trzciną 
po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszy-
dzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. (Mk 
15,17-20)  

Spójrz na Jezusa, Boga – Człowieka! Zaakceptuj Go jako Króla, 
naszego Pana i Zbawiciela, Brata, Przyjaciela i Oblubieńca 
Kościoła. Duchu Święty, pobłogosław i wylej łaski na naszego 
Ojca Świętego. Racz dać mu siły i zdrowie ciała, umysłu i du-
cha. Pobłogosław jego rządy i uczyń je owocnymi. Chroń go od 
wrogów i w czasie podróży. Zaopatruj wszystkie jego potrzeby. 
Amen.  

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 
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O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

IV. DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który 
wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.  
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad 
Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płacz-
cie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem 
przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodz i-
ły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; 
a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż 
się stanie z suchym?» (Łk 23, 26-31) 

Jezu, pomóż nam dźwigać nasz krzyże i naśladować  Cię w 
miłości, radości i pokoju. Duchu Święty, racz błogosławić każ-
demu kardynałowi, biskupowi, kapłanowi, diakonowi, bratu, 
siostrze i wszystkim poświęconym życiu religijnemu. Udziel 
wielu szczególnych uzdolnień i powołań do kapłaństwa i życia 
religijnego. Pobłogosław małżeństwa i ludzi samotnych. Duchu 
Święty, pobłogosław nasze rodziny, krewnych i przyjaciół, 
wrogów i oprawców. Prosimy o wzrost ostrożności i miłości w 
pełnieniu Jezusowej misji, danej nam w czasie Chrztu Świętego 
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i Bierzmowania. Pomóż nam rozwijać dane nam talenty i dary, 
abyśmy szli katechizując i ewangelizując wszystkich, będąc 
oddanymi Jezusowi i bliźnim. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

V. UKRZYŻOWANIE, ŚMIERĆ I POGRZEB PANA JEZUSA 

Z Ewangelii wg św. Łukasza 23, 33-55: Gdy przyszli na miejsce, zwane 

«Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugie-

go po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając 

losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: 

«Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, 

Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i 

podawali Mu ocet,  mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam 

siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 

«To jest Król Żydowski». Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, 

urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz 
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drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 

ponosisz?  My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za 

nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Za-

prawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». Było już około godziny 

szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.  Słońce się 

zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.  Wtedy Jezus zawo-

łał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po 

tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał 

chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy». Wszystkie 

też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, 

wracały bijąc się w piersi.  Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również 

niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.  Był 

tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. 

Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego 

Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego.  On to udał się do Piłata i poprosił 

o ciało Jezusa.  Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym 

w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.  Był to dzień Przygoto-

wania i szabat się rozjaśniał. Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z 

Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa.  Po 

powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem 

zachowały spoczynek szabatu. (Łk 23, 33-55) 

Radujmy się i cieszmy się! Jezus nasz Zbawiciel i Odkupiciel 

zbawił i odkupił  nas. Przyjmijmy ten Akt Miłości odpowiadając 

miłością. Zawierzmy i poświęćmy nasze wszystkie modlitwy 

/cierpienia, ofiary/ Sercom Jezusa Maryi i św. Józefa. Prosimy 

Was Józefie i Maryjo razem z Jezusem w Duchu Świętym o 

ofiarowanie wszystkiego Ojcu naszemu w czasie konsekracji w 

każdej Liturgii Eucharystycznej celebrowanej po wszystkie 
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czasy dla osiągnięcia pokoju i sprawiedliwości na całym świe-

cie. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA 

Z Ewangelii wg św. Jana 20, 1-18:  A pierwszego dnia po szabacie, wcze-

snym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do 

grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 

Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 

nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł 

więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz 

ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 

nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł 

potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
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ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 

razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł 

do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 

uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On 

ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria 

Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, 

nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, 

gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu 

nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: 

«Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, 

odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Je-

zus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» 

Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty 

Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus 

rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po 

hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie 

zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się 

do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz 

do Boga mego i Boga waszego"». Poszła Maria Magdalena oznajmiając 

uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział». (J 20,1-18) 

Wtedy Anioł powiedział…”Nie ma Go tutaj, ponieważ powstał 

tak, jak powiedział (Mt 28, 5-6) 

Zawierzamy i poświęcamy siebie i wszystkich ludzi na świecie, 

wszystkim Świętym Aniołom, szczególnie Archaniołom: Micha-

łowi, Gabrielowi i Rafałowi i naszym Aniołom Stróżom. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 
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O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA 

Z Ewangelii wg św. Jana 20,17:  "Idę do Ojca mego i Ojca waszego oraz do 

Boga mojego i Boga waszego" (J 20,17) 

Panie Jezu, który siedzisz po Prawicy Ojca, Ty, który przyj-

dziesz sądzić żywych i umarłych wstawiaj się za nami. Ofiaru-

jemy się Twojej sprawiedliwości, myśląc o naszej sprawiedli-

wości i naszym życiu wiecznym. Prosimy w Imię Jezusa, po-

przez nasza Matkę Maryję, Królową Aniołów, abyś Ty, Ojcze 

Niebieski, raczył zesłać legiony Świętych Aniołów dla rządzenia 

nami. Archanioła Michała z jego legionami dla ochrony przed 

atakami świata, ciała i szatana. Archanioła Gabriela z jego 

legionami dla umożliwienia nam poznania i pełnienia Woli Two-

jej; aby pomogli nam w katechizacji i ewangelizacji. Archanioła 

Rafała z jego legionami dla uzdrowienia naszych ran, uzupeł-

nienia naszych ograniczeń, wzmocnienia nas w słabościach, 

dla przełamania wszelkich demonicznych depresji i błędów, dla 
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dodania nam radości ducha, zabezpieczenia przed wrogami i w 

podróżach oraz zaopatrzenia wszystkich naszych potrzeb. 

Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO NA APOSTOŁÓW 

Z Dziejów Apostolskich 1, 1-4:  "Idę do Ojca mego i Ojca waszego oraz do 

Boga mojego i Boga waszego" (Dz 1,1-4) 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 

razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 

uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z 

nich spoczął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 

mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 1, 1-4) 

Przyjdź Duchu Święty do serc naszych! Racz dać nam siebie 

pełniej, abyśmy mieli udział w Życiu Rodzinnym Błogosławio-
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nej Trójcy, na wzór Świętej Rodziny. Racz dać nam wzrost 

pragnienia owocu jezusowej modlitwy o jedność, w czasie 

Ostatniej Wieczerzy: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, 

którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy 

stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 

stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  I 

także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili 

jedno, tak jak My jedno stanowimy.  Ja w nich, a Ty we Mnie! 

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie 

posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.” (J 17,20-

23) Duchu Święty, racz dać nam wzrost pragnienia oczekiwania 

Jezusa. Pomóż nam w otrzymaniu częstych Komunii Ducho-

wych: łączenia się z Nimi w Komunii Świętej w czasie każdej 

Liturgii Eucharystycznej celebrowanej po wszystkie czasy. 

Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 
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przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

IV. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

Z Ewangelii wg św. Łukasza 1,28: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 

Tobą, ».  

Prosimy Was – Jezu, Maryjo, Józefie Święty, każdy Święty 

Aniele i Święty w Niebie, bracie i siostro w Czyśćcu cierpiący o 

modlitwę z nami: o tryumf Niepokalanego Serca Maryi, o na-

wrócenie Rosji, o połączenie (o jedność) wszystkich Chrześci-

jan, o pokój i sprawiedliwość na świecie i w intencji kanonizo-

wanych szczególnie w intencji: (wymienić imię tego o kanonizację 

kogo prosimy). Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 

V. UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ WSZECHŚWIATA 
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O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do 

Ciebie uciekamy. Wierzymy, że jesteś naszą Matką, siostrą, 

Przyjaciółką i Królową. Zapraszamy Was Jezu, Maryjo, Józefie 

Święty, każdego św. Anioła i Świętego w Niebie, wszystkie 

dusze w Czyśćcu cierpiące do modlitwy za wszystkie religijne i 

świeckie instytucje, prywatne i publiczne zrzeszenia wiernych. 

O Trójjedyny Boże, racz wylać błogosławieństwa, łaski i nagro-

dy na wszystkich dobroczyńców i zaopatruj ich szczodrze, 

zgodnie z Wolą Twoją. Natchnij serca i umysły wielu ludzi do 

pomocy religijnym organizacjom, do pracy dla Boga w budo-

waniu Jego Królestwa, przez szerzenie Dobrej Nowiny Jezusa 

Chrystusa. Amen. 

Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…  

O mój Jezu… O Maryjo bez grzechu poczęta… 

O Jezu, jedyna Miłości moja, modlę się za tych, których Ty kochasz, 

a którzy nie umieją pokochać Ciebie, aby i oni zostali uzdrowieni, 

umocnieni i uwolnieni od wszelkiego zła. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z 

Pańskich ołtarzy wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas 

dojście. Amen. 

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, racz 

zapalić w nich ogień Twojej Miłości, racz odmienić oblicze tej ziemi, 

przez Niepokalane Serce Matki Zbawiciela naszego Jezusa Chry-

stusa, a Twojej umiłowanej Oblubienicy Maryi. Amen. 
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MISTYCZNA MODLITWA MSZALNA 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie poprzez Niepokalane Serce 

Maryi i Przeczyste Serce św. Józefa w Duchu Świętym, Ciało i 

Krew, Duszę i Bóstwo Naszego Pana Jezusa Chrystusa w połącze-

niu z każdą Mszą Świętą celebrowaną dzisiaj i każdego dnia po 

wszystkie czasy. 

Z Matką Maryją i Świętym Józefem, każdym Aniołem i Świętym w 

Niebie, z każdym bratem i siostrą w Czyśćcu cierpiącymi i Osobą w 

Ciele Chrystusa i Rodziną Bożą ofiarujemy każdy akt miłości, ado-

racji, uwielbienia i modlitwy. Ofiarujemy każdy akt dziękczynienia 

za błogosławieństwa, łaski i talenty otrzymane.  

Ofiarujemy każdy akt przebłagania za grzechy popełnione, popeł-

niane i te, które popełniane zostaną w przyszłości aż do końca 

czasów. 

Ofiarujemy również, każdy akt modlitwy wstawienniczej. 

Wszystkie ofiary składamy w łączności z Jezusem, w każdej Mszy 

Świętej, celebrowanej na całym świecie, po wszystkie czasy. 

Padamy na twarz przed Tobą o Trójjedyny Boże, jak syn marno-

trawny – w naszych słabościach, ograniczeniach i grzeszności, 

błagając o miłosierdzie, przebaczenie i akceptację. 

Jak celnik, prosimy o miłosierdzie i przebaczenie. 

Jak paralityk - o uzdrowienie i umocnienie. 

Jak dobry łotr, prosimy o zbawienie. 
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Jak Marii Magdalenie, racz dać nam zdolność Twojej 

Bezwarunkowej Miłości pochodzącej od Błogosławionej Trójcy, a 

której obraz znajdujemy w Świętej Rodzinie. 

Poświęcamy siebie i wszystkie stworzenia Tobie, o Trójjedyny 

Boże: Ojcze Synu i Duchu Święty 

Pobłogosław każdego członka naszych rodzin, krewnych, 

przyjaciół, wrogów i oprawców, szczególnie....  

Błogosław biednych, chorych, niedocenianych, konają-

cych i wszystkich potrzebujących... 

Błogosław zmarłych w stanie oczyszczania, aby zostali 

wzięci do Nieba… 

Ofiarujemy i poświęcamy siebie i wszystkie stworzenia Wam: 

Najświętsze Serce Jezusa, Maryjo i Józefie. 

Ojcze Przedwieczny, prosimy Cię w Imię Jezusa, poprzez moc 

Jego Przenajdroższej Krwi, poprzez Jego Śmierć na Krzyżu, Zmar-

twychwstanie i Wniebowstąpienie o zesłanie Ducha Świętego na 

ludzkość całą. 

Duchu Święty, racz wylać błogosławieństwa, łaski i zdolności:  

o na tych co nie wierzą - aby uwierzyli, 

o na strapionych łub zdezorientowanych - aby zrozumieli, 

o na tych, którzy żyją wciąż w grzechu - aby się nawrócili, 

o na słabych - aby zostali umocnieni, 

o na letnich i innowierców - aby zostali przemienieni, 

o na Świętych - aby wytrwali. 
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Prosimy Cię, pobłogosław naszego Ojca Świętego. Racz dać mu 

siły i zdrowie ciała, umysłu i ducha. Pobłogosław jego rządy i uczyń 

Je owocnymi. Chroń go od wrogów i w czasie podróży. Zaopatruj 

wszystkie jego potrzeby.  

Racz pobłogosławić każdego kardynała, biskupa i kapłana, diakona 

brata i siostrę i wszystkich poświęconych życiu religijnemu, szcze-

gólnie... 

Udziel wielu uzdolnień i powołań do kapłaństwa i życia religijnego. 

Pobłogosław małżeństwa i ludzi samotnych. 

Prosimy Was Józefie i Maryjo o przyjęcie nas, razem z naszymi 

nadziejami i pragnieniami. 

Prosimy o ofiarowanie ich z Jezusem w Duchu świętym naszemu 

Ojcu Niebieskiemu w łączności z wszystkimi Mszami Świętymi 

ofiarowywanymi przez wszystkie czasy. 

Poświęcamy siebie Archaniołom: Michałowi, Gabrielowi i Rafałowi i 

każdemu Aniołowi, szczególnie zaś naszym Aniołom Stróżom. 

Prosimy w imię Jezusa, poprzez naszą Matkę Maryję - Królową 

Aniołów, abyś, o Ojcze Niebieski, raczył zesłać legiony Aniołów dla 

rządzenia nami: Archanioła Michała z Jego legionami dla ochrony 

przed atakami świata, ciała i szatana. 

Archanioła Gabriela z Jego legionami dla uczenia nas, 

poznawania i wykonywania Woli Twojej, i aby pomogli nam w kate-

chizowaniu i ewangelizowaniu; 

Archanioła Rafała z Jego legionami dla leczenia naszych 

zranień, uzupełniania naszych ograniczeń, umacniania nas w na-
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szych słabościach, dla przełamania wszelkich demonicznych depre-

sji i błędów, dla dodania nam radości Ducha, dla chronienia nas w 

czasie podróży i do zaopatrywania naszych potrzeb. 

Na koniec prosimy o zdolność Miłości Bezwarunkowej, abyśmy 

mieli udział wżyciu Rodzinnym Błogosławionej Trójcy, którego obraz 

znajdujemy w Rodzinie Świętej z Nazaretu, aby zaowocowała mo-

dlitwa Jezusa, o jedność, pokój i sprawiedliwość w całym świecie. 

Amen. 

   
DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Z MATKĄ WOLI BOŻEJ 

Spójrz, Jezus przyszedł do mego biednego serca. Witaj moja 

WSPANIAŁA MIŁOŚCI, popatrz, z nami jest Twoja Najświętsza 

Matka, która by Cię uszczęśliwić, daje mi Swoją Miłość, by ukochać 

Ciebie. Jej czułe pocałunki, by móc ucałować Ciebie. Jej matczyne 

dłonie, by móc objąć Ciebie. Łączę moją istotę z Matką Różańcową, 

czyniąc Jej głos moim i powtarzam za Nią: O Jezu Kocham Ciebie 

Miłością Matki, Twoją Miłością. Moje drogie życie chcę Ciebie 

ukochać tak bardzo, by utworzyć wokół Ciebie niezliczone morza 

miłości. Kocham Ciebie, Kocham Ciebie! Moje drogie życie chcę 

Ciebie ucałować pocałunkami Twej Mamy i przez Jej i moje chcę 

utworzyć łańcuchy, które zwiążą Ciebie tak mocno do mojego serca, 

by uniemożliwiły Tobie opuszczenia mnie kiedykolwiek. 

Mój MONARCHO Jezu, upadam do Twych uwielbionych stóp, zata-

piam się w przepaści swej nicości i razem z Królową, Matką adoru-
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jemy Cię w głębi. Dziękując Tobie nieustająco za przyjście i błogo-

sławię Ciebie ODWIECZNY za tak wielką Twą dobroć. Ale posłu-

chaj, Jezu, tak jak przyszedłeś do świątyni mego serca i kiedy na-

sza ukochana Matula złączyła się w jedności, by Ciebie kochać, 

dała Tobie radości w mym biednym serduszku. Ja modlę się do 

Ciebie, byś spojrzał na mą marną duszę przez Jej OSOBĘ, Miło-

siernymi Oczami, niech Twój wzrok stanie się zakończeniem mych 

własnych pragnień, zabierz me marności, niech stanę się Twoim 

Tryumfem i zwycięsko mnie zwiąż do Twojej Miłości. 

O, moja Miłości, ile razy przeze mnie płakałeś, za moje niestałości, 

błędy. Zauważam, że łzy spływają po twoim Obliczu i że Twoja 

Głowa jest otoczona Cierniami, za tak wiele zdławionych inspiracji, i 

za oschłość w zamian za Twoje łaski. Najświętsza Matko wytrzyjmy 

wspólnie łzy Jezusa, wyciągnijmy ciernie, które znajdują się w Jego 

Głowie. Moje oblicze nie może przypatrywać się Tobie skąpanego w 

łzach.  

Tak, o Jezu, ja uroczyście przyrzekam i deklaruję, nawet gdyby 

miało kosztować mnie to życie, chciałbym umrzeć tysiąc tysięcy 

razy, niżby raz Ciebie obrazić. Pokonaj mnie Swoją miłością, tak 

aby grzech nie miał życia we mnie, ale wszystko zostało przemie-

nione w Twą Miłość.  

Wydaje się, że Jezus patrząc na mnie, chce powiedzieć: „Moje 

drogie dziecko, Twój Jezus jest gotowy Tobie przebaczyć, ale 

jeżeli chcesz, aby Twoje grzechy ustały i jeżeli chcesz uszczę-

śliwić Mnie i siebie, wznieś swoje ręce ponad swoją wolę, aby 

w zamian mógł tobie dać Moją Wolę. Och jakbyśmy byli złącze-
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ni, a nasze szczęście byłoby pełne. Z Moją i z waszą Matką 

utworzę w tobie Królestwo Woli Bożej. Będę twym podparciem i 

będę czuwał nad każdym twoim krokiem. Dziecko, powiedz mi, 

czy ty chcesz, aby to było owocem Mego przyjścia do ciebie?". 

Tak mój najsłodszy. Daję Ci moją Wolę na wieczność i oddaje się 

Tobie swym sercem. A Ty daj mi słowo, że nigdy – ależ nigdy mnie 

nie opuścisz. I wiedz moja Miłości, modlę się do Ciebie za cały 

świat, aby każdy był zachowany, a nikt stracony. Za tych zmarłych, 

co mają wzlecieć do nieba, za kapłanami, abyś dał im łaskę by 

zostali Twoimi odbiciami na ziemi. Ponadto apeluję do Ciebie i do 

PRZECZYSTEJ Matki, aby KRÓLESTWO TWEJ WOLI przyszło 

rychło na ziemię, w końcu proszę o Twe BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

aby stało się pieczęcią Twej obecności we mnie, nigdy się od Ciebie 

nie oddzielę. Duchu Święty, zstąp na mnie i pozostań na wieki. 

Amen. 

   

Uwaga: Powyższe treści są częścią publikacji pt. „Na koniec moje Niepoka-

lane Serce zatryumfuje”. Tekst powyższych rozważań został udostępniony 

nieco wcześniej niż cała publikacja, z uwagi na zachętę AUTORA i słowa 

Pana: „że Misterium Różańcowe jest bardziej merytoryczne, zbawienne 

i ma wartość bardziej nieskończoną niż wszystkie inne modlitwy 

razem wzięte, z wyjątkiem Liturgii Eucharystycznej”.  

W oryginale nie ma rozbudowanych fragmentów Pisma Świętego we wstę-

pie rozważań ani też tekstu modlitwy po każdej dziesiątce: „Przyjdź Duchu 

Święty, osłoń i okadź wszystkimi kadzidłami z PAŃSKICH OŁTARZY 

wszystkie te miejsca, przez które zło ma do nas dojście. Amen.” Modlitwa ta 

została dodana dla dobra dusz modlących się i ich bliskich w celu zamknię-

cia dostępu dla wszelkiego zła. 
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NOWENNA  
do Matki Bożej  

ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY 

1. Znak Krzyża Świętego 
2. Akt żalu (skruchy) 
3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca (części przypadającej na dany dzień) 

4. Rozważanie na kolejne dni nowenny 
5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca 
6. Modlitwa do MARYI ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.39) 
7. Znak Krzyża Świętego. 

ROZWAŻANIA NA KOLEJNE DNI 

Przed rozważaniem 1-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części 

przypadającej na dany dzień: Pn i So – tajemnice radosne, Wt i Pt tajemni-

ce bolesne, Śr i Nd – tajemnice chwalebne, Cz – tajemnice światła) 

PIERWSZY DZIEŃ 

Ukochana Matko, Najświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązu-

jesz węzły zniewalające Twoje Dzieci, wyciągnij ku mnie, 

Twoje miłosierne dłonie. Dziś oddaję Ci ten węzeł……………. 

(wymienić go, jeśli to możliwe) i wszelkie zło w moim życiu, któ-

rego on stał się przyczyną. Daję Ci węzeł, który mnie dręczy, 

czyni nieszczęśliwym i przeszkadza mi zjednoczyć się z Tobą 

i Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą. 
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Uciekam się do Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, albowiem 

ufam Ci i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś grzesznym dziec-

kiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, że możesz rozwiązać 

ten supeł, gdyż Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że ze-

chcesz uwolnić mnie od tego zniewolenia, albowiem jesteś 

moją Matką. Wiem, że to uczynisz, ponieważ kochasz mnie 

miłością samego Boga. Dziękuję Ci, Matko Ukochana. 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY,  

módl się za mną. 

Po rozważaniu 1-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św.  

oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WIĘZŁY (str.39) 

DRUGI DZIEŃ 

Przed rozważaniem 2-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św.  

(części przypadającej na dany dzień) 

Kto szuka łaski 

Ten znajdzie ją w dłoniach Maryi 

Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje 

serce zwraca się dziś do ciebie. Uznaję, że jestem grzeszni-

kiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoi-

zmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem 

łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do 

Ciebie, Maryjo rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u Twe-
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go Syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, poko-

rę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, prakty-

kując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej 

miłości ku Tobie. w Twoje ręce składam węzeł …………… 

(wymienić go, jeśli to możliwe), który nie pozwala mi głosić 

chwały Bożej.  

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY,  

módl się za mną. 

Po rozważaniu 2-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. 

 oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WIĘZŁY (str.39) 

Przed rozważaniem 3-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części 

przypadającej na dany dzień) 

Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, 

prosi o pomoc Maryję. 

TRZECI DZIEŃ 

Matko Pośredniczko, Królowo nieba, Ty, której dłonie roz-

dają wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie Twoje miło-

sierne oczy. W Twoje święte dłonie składam ten zniewalający 

węzeł mojego życia……. wszelkie urazy i pretensje, których 

on jest przyczyną. 

Boże Ojcze, proszę Cię o przebaczenie moich win. Pomóż mi 

darować wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie stali 
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się przyczyną mojego zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój 

węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. Przed Tobą, Ukochana Matko 

i w imię Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, który choć 

tak bardzo znieważony, potrafił przebaczyć – przebaczam 

teraz na zawsze tym osobom… a także samemu sobie. 

Dziękuję, Maryjo rozwiązująca węzły i proszę, módl się o 

rozwiązanie w moim sercu węzła urazy oraz tego zniewole-

nia, które ci teraz przedstawiam. Amen. 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY,  

módl się za mną. 

Po rozważaniu 3-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. 

oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WIĘZŁY (str.39) 

PIĄTY DZIEŃ 

Przed rozważaniem 4-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części 

przypadającej na dany dzień) 

Kto chce łask, zwraca się do Maryi. 

Święta Matko Ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię 

szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten 

węzeł… Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją 

duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia 

na Jego służbę. 
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Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uproś u Je-

zusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje 

się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko 

ukochana i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom 

mogę stać się silniejszy, że one pomagają mi w wewnętrznym 

wzrastaniu, w tym, bym przestał szemrać, nauczył się w każ-

dej chwili dziękować i – ufny w Twoją moc – zachował du-

chową radość. 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY,  

módl się za mną. 

Po rozważaniu 4-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św.  

oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.39) 

PIĄTY DZIEŃ 

Przed rozważaniem 5-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części 

przypadającej na dany dzień) 

Kto chce doświadczyć ciepło, zbliża się do Maryi, 

która jest odbiciem promieni Słońca. 

Matko rozwiązująca węzły, wielkoduszna i pełna współczu-

cia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze raz założyć mój węzeł 

w Twoje dłonie… proszę Cię o Bożą mądrość, bym postępu-

jąc w świetle Ducha Świętego, rozwiązał wszystkie trudności. 
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Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, wręcz przeciwnie, 

słowa Twoje były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie 

Serce Boga. 

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i dobroć, abym 

nauczył się wszystko rozważać w ciszy serca. I jak to czyniłaś 

w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i teraz wstawiaj się u Jezusa, 

ażebym i ja doświadczył w moim życiu wylania Ducha Świę-

tego. Duchu Boga – zstąp na mnie! 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY,  

módl się za mną. 

Po rozważaniu 5-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św.  

oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.39) 

SZÓSTY DZIEŃ 

Przed rozważaniem 6-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części 

przypadającej na dany dzień) 

Maryja wszystko może wyprosić u Boga. 

Królowo Miłosierdzia, składam w Twoje dłonie mój życiowy 

węzeł… i proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwa-

nia, aż go rozwiążesz. 
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Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, 

szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Ko-

munii Świętej i wreszcie – pozostań ze mną. Przygotuj moje 

serce na świętowanie z Aniołami łaski, którą mi wypraszasz. 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. 

Po rozważaniu 6-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św.  

oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.39) 

SIÓDMY DZIEŃ 

Przed rozważaniem 7-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części 

przypadającej na dany dzień) 

Cała piękna jesteś Maryjo  

i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. 

Matko najczystsza, zwracam się dziś do Ciebie, błagam o 

rozwiązanie tego węzła w moim życiu… o wyzwolenie mnie 

spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad de-

monami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego co od 

niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym 

Zbawcą, moim jedynym Panem.  

O Maryjo rozwiązująca więzy, zmiażdż głowę złego. 

Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim 

życiu. Dzięki, Matko najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie 

przez Twoją najdroższą Krew. 
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MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY,  

módl się za mną. 

Po rozważaniu 7-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św.  

oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.39) 

ÓSMY DZIEŃ 

Przed rozważaniem 8-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św. (części 

przypadającej na dany dzień) 

Jesteś chwałą Jeruzalem 

i chlubą naszego narodu. 

Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad 

Twoim dzieckiem i rozwiąż ten węzeł… w moim życiu. Proszę 

nawiedź mnie jak nawiedziłaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, 

ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz mnie praktyko-

wać cnoty męstwa, radości, pokory, wiary i jak Elżbieta 

uproś mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. Chcę byś była 

mi Matką, Królową i Przyjaciółką. Daję Ci moje serce i 

wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra ze-

wnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi 

Twoje serce, bym mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi. 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY,  

módl się za mną. 
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Po rozważaniu 8-go dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św.  

oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.39) 

DZIEWIĄTY DZIEŃ 

Przed rozważaniem 9-go dnia - 3 pierwsze dziesiątki Różańca św.  

(części przypadającej na dany dzień) 

Zbliżamy się z ufnością do Tronu łaski. 

Matko Najświętsza, orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązu-

jesz więzy, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za roz-

wiązanie mojego życiowego węzła. Ty znasz boleść jaką mi 

sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miłosierne otarcie moich 

łez. Dzięki za przygarnięcie mnie w ramiona i wyproszenie 

innej łaski Bożej. Maryjo, która rozwiązujesz więzy, Matko 

moja ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego 

życia. Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź mnie pod 

twoją obronę, uproś światło i napełnij Twoim pokojem.  

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY,  

módl się za mną. 

 

Po rozważaniu drugiego dnia - 2 ostatnie dziesiątki Różańca św. 

oraz Modlitwa do Matki Bożej ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY (str.39) 
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MODLITWA 
DO MARYI ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY 

Dziewico Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Matko 

która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o 

pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich 

umiłowanych Dzieci, a serce przepełniają Boża Miłość i nie-

skończone Miłosierdzie – zwróć ku mnie swoje spojrzenie 

pełne współczucia. 

Ty wiesz jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz jak te 

węzły mnie paraliżują.  

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości 

serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mego życia. 

Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia 

mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie 

mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź 

dzisiaj tę zawiłość…(wymienić, jeśli to możliwe) i dla chwały 

Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Two-

jego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją… i roz-

wiąż na zawsze. Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez 

Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej 

nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi 

być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie. Chroń mnie, pro-

wadź, strzeż. Ty jesteś moja najpewniejsza ostoją. 

MARYJO ROZWIĄZUJĄCA WĘZŁY, módl się za mną. 
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Na zakończenie RÓŻAŃCA czy NOWENNY  
przyjmij (lub przekaż innym) z pokorą i ufnością 

 

MEDZIUGORSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

MARYI KRÓLOWEJ POKOJU,  

MIŁOŚCI, POJEDNANIA I NAWRÓCENIA. 

LUB  

MACIERZYŃSKIE  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MARYI 

NIECH CIĘ CHRONI PRZED SZATANEM, 

JEGO NIENAWIŚCIĄ I ZŁOŚCIĄ; 

NIECH NAPEŁNI CIĘ POKOJEM I MIŁOŚCIĄ, 

ABYŚ TYM POKOJEM I MIŁOŚCIĄ 

MÓGŁ / MOGŁA DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI 

NIECH CIĘ BŁOGOSŁAWI MARYJA 

W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. 

AMEN. AMEN. AMEN. 

SPIS TREŚCI 
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Uwaga: RÓŻANIEC MISTYCZNY nie posiada tajemnic światła. Proponuje się tę 

tajemnicę uwzględnić w RÓŻAŃCU DZIECI NIENARODZONYCH lub odmawiając go 

w Nowennie do MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY. 


