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Nabożeństwa tygodniowe
Nowenna do Św. Antoniego z Padwy
Pieśń na wejście

Święty Antoni z Padwy, Ty z woli Bożej jesteś patronem naszego
kościoła. Do Ciebie zatem uciekamy się, ufni w Twe skuteczne
orędownictwo. Powierzamy Twemu wstawiennictwu i opiece całą
naszą wspólnotę parafialną, wszystkich i wszystko, co ją stanowi.
Wierzymy, że nas nie opuszczasz i wspierasz nas nieustannie swoją
modlitwą.
Uwielbiamy Boga za to, że dał nam Ciebie za patrona, byś czuwał i
prowadził nas do wyznaczonego celu, którym jest wieczne szczęście w
zjednoczeniu z Odwieczną Miłością.
Wraz z Tobą, św. Antoni, uwielbiamy Pana naszego za życie
każdego z naszych parafian, za wielkie dzieła Boże, które dzieją się w
życiu każdego z nas.
Uwielbiamy za obfity stół Eucharystii i Słowa Bożego
zastawiony dla nas w naszej parafialnej świątyni każdego dnia.
Uwielbiamy za sakramenty, w których otrzymujemy łaski Boże przez
moc Ducha Świętego. Za kapłanów, którzy prowadzą nas do Boga
swoją posługą.
Wraz z Tobą, św. Antoni, Orędowniku nasz, dziękujemy Bogu
za każdą rodzinę naszej parafii, za każde nowe życie i nowe serce
bijące na chwałę Stwórcy.
Uwielbiamy Pana za wszystkie wspólnoty, organizacje i dzieła
prowadzone w naszej parafialnej rodzinie.
Uwielbiamy Miłosiernego Boga za życie tych, którzy odeszli już
od nas do Kościoła zbawionych w Niebie.
Z Tobą, św. Antoni, wielbimy Boga, Stwórcę i Ojca naszego,
przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, który jest Tchnieniem
wszelkiego życia, teraz i zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2

O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo
świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować
na rękach Boskie Dzieciątko; oto my pełni nędzy wszelakiej, uciekamy
się do Ciebie, błagając, byś nas wziął w Swoją opiekę. Jeśli
potrzebujemy cudu czy łaski, Kościół święty wzywa nas, byśmy się do
Ciebie uciekali. Ufni więc w Twoją opiekę błagamy Cię, św. Antoni,
racz nam wyprosić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę
miłowania Boga ponad wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną
zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będziemy służyć
Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe życie w świętości i
sprawiedliwości, by potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w
niebie. Amen.
Pieśń

Święty Antoni, Patronie nasz, twemu wstawiennictwu polecamy
wszystkie nasze prośby, powierzamy Ci nasze troski i problemy, Ty,
przemożny Orędowniku i Opiekunie proś za nami przed Panem,
naszym Ojcem.
Powierzamy Ci naszą parafialną wspólnotę, strzeż jej i broń, prowadź
bezpieczną drogą, wśród zaułków i zagrożeń świata, który żyje, jakby
Boga nie było. Ucz nas otwartości na łaskę Bożą, abyśmy
współpracując z nią wiernie, byli radością dla naszego Pana.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
Powierzamy Ci chorych i cierpiących, aby odnaleźli pociechę i nadzieję
u boku cierpiącego Chrystusa i aby potrafili złożyć swój ból w skarbcu
krzyżowej ofiary Jezusa, dla umocnienia Kościoła.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
Miłośniku życia zakonnego, polecamy Ci Ojców i Braci Paulinów.
Strzeż gorliwości i troski pasterzy o powierzoną sobie owczarnię.
Wspieraj naszych kapłanów, aby wytrwale i wbrew wszelkim
trudnościom umieli zawsze dawać nam Chrystusa.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
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Prosimy Cię o opiekę nad wszystkimi rodzinami naszej parafii.
Upraszaj dla nich łaskę wzajemnej miłości. Strzeż nierozerwalności
małżeństwa, wierności i otwartości na życie.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
Polecamy Ci nasze wspólnoty i dzieła parafialne. Proś dla nich o
błogosławieństwo i strzeż je, aby w swojej gorliwości były zawsze
światłem i solą dla świata.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
Ze szczególnym zatroskaniem polecamy Ci tych, którzy są daleko od
Boga i tych, którzy żyją w grzechach. Przyprowadź ich bezpiecznie do
jedności z Panem naszym w Jego Kościele, aby nie zginęli w oddaleniu
od Źródła życia i zbawienia.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
Twej opiece polecamy dzieci i młodzież naszej parafii. Strzeż ich
niewinności przed złudnymi pokusami świata, by nie zbłądzili i nie
zatracili Boga w sercach.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
Polecamy Ci naszych dobrodziejów i przyjaciół. Za dobro, które nam
czynią uproś im łaski, których najbardziej potrzebują.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
Oddajemy Ci naszych zmarłych, bądź dla nich przed Bogiem
świadkiem dobra, które uczynili w życiu i orędownikiem przed
majestatem Bożego Miłosierdzia.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
Powierzamy Ci tych z nas, którym jest najciężej, zwłaszcza samotnych,
ubogich i bezrobotnych. Wspieraj ich w nadziei i ufności. Prowadź do
Boga, by w Nim umieli odnaleźć sens i ratunek. Upraszaj im u Pana to,
czego im brakuje.
Święty Antoni – wstawiaj się z nami.
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O święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic
sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro
tylko usłyszałeś wołanie Boże. Prosimy Cię gorąco, wyjednaj nam u
Boga łaskę naśladowania Ciebie, byśmy nie przywiązywali się do
marności tego świata. Wyjednaj nam również łaskę posłuszeństwa
natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do nawrócenia i
pokuty. Ufni w twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy
się tobie, święty Antoni, prosząc gorąco, byś wejrzał na nas,
wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne,
które ci z całą ufnością przedstawiamy i zapisz je głęboko w twym
sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo
twoje u Boga, błagamy. Pozwól nam należeć do liczby tych, których ty
szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy mogli we wszystkich
potrzebach naszych znajdować w tobie ucieczkę. Bądź pomocą naszą i
pociechą, i nie ustawaj nigdy w hojności swojej opieki nad nami. A
wśród przeróżnych łask i dobrodziejstw wyproś nam u tronu Bożego i
tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy się mogli dostać do nieba i tam,
razem z tobą, wysławiać na wieki miłosierdzie Boże. Amen.
Kyrie elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże
– zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta
– módl się za nami.
Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony,
Święty Antoni, w miłości gorący,
Święty Antoni, światem zepsutym gardzący,
Święty Antoni, darem miłości napełniony,
Święty Antoni, ozdobo Kościoła Katolickiego,
Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający,
Święty Antoni, kwiecie świątobliwości,
Święty Antoni, krysztale czystości,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
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Święty Antoni, chwało miasta Padwy,
Święty Antoni, pochodnio gorejąca,
Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie,
Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny,
Święty Antoni, kaznodziejo żarliwy,
Święty Antoni, zgubione rzeczy ochotnie odnajdujący,
Święty Antoni, poufny strażniku spraw sobie poleconych,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, zwierciadło pokory,
Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechów,
Święty Antoni, miłośniku bogomyślności,
Święty Antoni, przedziwny w mądrości,
Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości,
Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością,
Święty Antoni, w głoszeniu Ewangelii niestrudzony,
Święty Antoni, pociecho strapionych,
Święty Antoni, apostole najwrażliwszy,
Święty Antoni, ozdobo świętych wyznawców,
Święty Antoni, przykładzie czystości.
Abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zaznawać mogli
- przyczyń się za nami.
Aby wszyscy mający do Ciebie nabożeństwo otrzymali to, o co słusznie
proszą,
Aby nas Panna Najświętsza czystymi, Synowi swemu przedstawić
raczyła,
Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało,
Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, od Któregoś słodkim uściskiem
zaszczycony został,
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ciało nasze z
wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali,
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnościom naszym umierali
i współpogrzebani z Chrystusem z Nim potem na wieki żyć mogli,
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Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień
ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli,
Przez cudowne wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę
wieczności wstąpić mogli,
Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej
prawdy nauczył,
Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył,
Aby Pan Bóg Kościołem swoim świętym rządzić i w pokoju zachować
go raczył,
Aby Pan Bóg całe duchowieństwo w świętości zachować raczył,
Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył,
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.
Módl się za nami święty Antoni.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego
Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich, †
spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z
Ewangelią * i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej
pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pieśń na zakończenie lub pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem
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MODLITWY PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
Módlmy się.
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 na wieki wieków. Amen.
albo (przede wszystkim w Okresie Wielkanocnym):

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś
wszystkich ludzi, † zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, *
abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli
osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
albo (przede wszystkim w okresie Narodzenia Pańskiego):

Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus
narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu † jest obecny w
Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła
czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
albo:

Panie Boże, daj nam godnie wielbić, ukrytego w Najświętszym
Sakramencie Twojego Syna, † który został za nas zabity jak baranek;
* abyśmy mogli oglądać Go w wiecznej chwale. Który żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.
albo:

Boże, Ty nam dałeś prawdziwy Chleb z nieba, † spraw, abyśmy
mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie * i w dniu ostatecznym
chwalebnie zmartwychwstali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
albo:

Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal
ogniem miłości, † abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem
wielbili Chrystusa, * którego w tym Sakramencie czcimy jako naszego
Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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albo:

Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament, † niech On
napełni nasze serca słodyczą Twej miłości, * i pomoże dążyć do
niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Niepokalana Matko Jezusa i nasza Matko, Maryjo, zachwyceni
blaskiem Twej niebiańskiej piękności i przynagleni ciężkim
położeniem świata, przychodzimy do Ciebie z nadzieją, że w Tobie
znajdziemy zaspokojenie naszych gorących pragnień i bezpieczną
przystań wśród burz, które ze wszystkich stron nas ogarniają. Chociaż
poniżeni winami i niezliczoną ilością nędz naszych podziwiamy i
sławimy niezrównane bogactwo wspaniałych darów, którymi Bóg Cię
ponad wszelkie stworzenia obsypał, od pierwszej chwili Twego
poczęcia, aż po dzień, w którym do nieba wziętą ukoronował Cię, jako
Królową całego świata. O źródło przeczyste wiary, zroś wiecznymi
prawdami nasze umysły. O Lilio pachnąca wszelką świętością, otocz
nasze serca Swoją niebiańską wonią. O Tryumfatorko nad złem i
śmiercią, natchnij nas głębokim wstrętem do grzechu, który oddala
duszę od Boga i czyni ją niewolnicą zła. Usłysz, umiłowana przez Boga,
gorące wołania, które z każdego serca wznoszą się do Ciebie. Nachyl
się nad bolesnymi naszymi ranami. Odmień umysły złych ludzi. Otrzyj
łzy strapionych i uciśnionych, dodaj otuchy biednym i pokornym, zgaś
nienawiści, złagodź dzikość obyczajów, strzeż kwiatu czystości
młodzieży, otocz opieką Kościół święty, spraw, by wszyscy ludzie pojęli
urok chrześcijańskiej dobroci. Niech wszyscy poczują się braćmi, a
narody członkami jednej rodziny, nad którą niech zaświeci słońce
powszechnego i szczerego pokoju. Przyjmij, o Maryjo, nasze pokorne
błagania, i spraw nade wszystko, byśmy kiedyś szczęśliwi z Tobą mogli
powtórzyć u Twego tronu hymn, który wznosi się obecnie na ziemi
około Twych ołtarzy. Cała piękna jesteś Maryjo, Tyś chwałą, Tyś
radością, Tyś zaszczytem naszego rodu. Amen.
9

Pieśń

Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce,
Dziewicy Niepokalanej, z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie
cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam przez
miłosierdzie Boże odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i
miłosierdzie.
- Za uzdrowionych z choroby,
Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!
- za pocieszonych w strapieniu,
- za ocalonych z rozpaczy,
- za podtrzymanych w zwątpieniu,
- za wyzwolonych z mocy grzechu,
- za wysłuchanych w błaganiu,
- za litość nam okazaną,
- za miłość Twą macierzyńską,
- za dobroć Twą niezrównaną,
- za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,
albo:

- za Twój czynny udział w dziele naszego zbawienia,
- za Twój doskonały przykład służenia Bogu,
- za Twoją matczyną opiekę nad Kościołem Chrystusowym,
- za Twoją miłość do każdego z dzieci Bożych,
- za Twoją pomoc w potrzebach doczesnych,
- za Twoje pociechy w smutku i opuszczeniu,
- za wiarę w sercu i szczerą wolę życia chrześcijańskiego,
- za nadzieję życia przy Twojej pomocy,
- za tych, których doprowadziłaś do Syna Twego,
- za Twoją macierzyńską dobroć i ustawiczną nad nami opiekę,
- za wszystkie łaski ludziom udzielone,
O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, Tobie śpiewamy pieśń
wdzięczności i Tobie zawierzamy nasze życie. Pragniemy razem z Tobą
wielbić wszechmocnego Boga; Ojca, Syna i Ducha Świętego, który żyje
i króluje na wieki wieków. Amen.
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Pieśń

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego
cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy
do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz
spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, prosimy Cię o to
najusilniej i najgoręcej:
Pomagaj nam nieustannie!
- Wielka Matko Boga,
- Matko nasza najlepsza,
- Pośredniczko nasza u Boga,
- Szafarko łask wszelkich,
- Matko świętej wytrwałości,
- Poręko naszego zbawienia,
- Pogromczyni mocy piekielnych,
- Umocnienie słabych,
- Ucieczko uciśnionych,
- Cudowna lekarko w chorobach,
- Ratunku ginących grzeszników,
- Nadziejo zrozpaczonych,
- Patronko misji świętych,
- Wychowawczyni powołanych do kapłaństwa i zakonu,
- Mistrzyni życia duchowego,
- Strażniczko czystości,
- Opiekunko rodzin,
- Czuła Matko sierot,
- Pani naszych losów,
- Przewodniczko pewna do nieba,
albo:

Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
- za chorych, abyś ich uzdrowiła,
- za strapionych, abyś ich pocieszyła,
- za płaczących, abyś im łzy otarła,
- za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
- za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
- za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
11

- za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
- za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
- za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
- za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,
- o wysłuchanie wszystkich próśb naszych,
Następuje odczytanie podziękowań i próśb złożonych na nowennę

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzimy
dzisiaj, * przed Twój święty obraz, * aby błagać o pomoc Twoją. * Nie
liczymy na nasze zasługi, * ani na nasze dobre uczynki, * ale tylko na
nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość
macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela * i na krew
Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. * Tenże Syn Twój
umierając, * dał nam Ciebie za Matkę. * Czyż więc nie będziesz dla
nas, * jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? *
Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, * błagamy najgoręcej, *
abyś wyprosiła nam u Syna Twego te łaski, * których tak bardzo
pragniemy * i tak bardzo potrzebujemy. Ty wiesz o Matko
przebłogosławiona, * jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, *
udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. * Wyjednaj nam przeto,
o najłaskawsza Matko * u Serca Jezusowego te łaski, * o które w tej
Nowennie pokornie prosimy, * a my z radością wychwalać będziemy,
razem z Tobą, * nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.
Módlmy się
Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, †
której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać;
* spraw, abyśmy wsparci Jej macierzyńską opieką, nieustannie
doznawali owoców odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pieśń na zakończenie lub pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem, s. 8.
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Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej
Matko Boża Jasnogórska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed
Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego
Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością
pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym
Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako
pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród
nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce
Boże przez długie wieki.
Najlepsza Matko nasza i Królowo, w poczuciu wdzięczności za
wszystkie łaski, jakie upraszałaś w ciągu wieków na nasz Naród,
urzeczeni Twą macierzyńską troską o każde Twe dziecko, dziękując za
Twą skuteczną pomoc w naszych potrzebach i cierpieniach, chcemy
śpiewać Ci dziś hymn chwały i dziękczynienia.
Pieśń (opuścić jeśli następujące dalej wezwania są śpiewane)

Za to, że jesteś od sześciu wieków * na Jasnej Górze,
- dziękujemy Ci Jasnogórska Pani!
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą * do swojego Syna,
Za to, że obecnością swoją * ubogacasz Kościół w Polsce,
Za to, że uratowałaś wiarę * i chrześcijańską kulturę Narodu,
Za to, że Ojczyznę naszą * za swoje Królestwo obrałaś,
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem * na progu
trzeciego Tysiąclecia,
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, * niewiary i
ateizmu,
Za to, że jesteś Matką * i Wychowawczynią młodych pokoleń,
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem * polskiej kobiety,
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa * w walce o wolność,
Za to, że wspierałaś nas nieustannie * w latach doświadczeń i
niewoli,
Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół * w
Milenijnym Akcie Oddania,
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Za to, że jednoczysz w miłości i wierności * nasze małżeństwa i
rodziny,
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia * w Jasnogórskich
ślubach Narodu,
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz * w
świątyniach i w domach rodzinnych,
Za to, że jesteś dla nas * Bramą Niebios.
Przyjmij, o Potężna, najczystsza Pani i Królowo nasza, Boża
Rodzicielko, nasze dziękczynienia, które Tobie Jedynej zanosimy, my,
słudzy Twoi niegodni. Wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad
wszystkie stworzenia nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś. Za Twoim
udziałem Pan Zastępów jest z nami, przez Ciebie poznaliśmy Syna
Bożego i nasyciliśmy się Jego Ciałem i Krwią najczystszą. Dlatego
Błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie, o przez Boga
wysławiona, wspanialsza od Cherubinów i czcigodniejsza od
Serafinów. W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico
Najświętsza, nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi,
byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i
od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Aż do chwili ostatniej
wstawiaj się za nami, zachowaj nas nienagannymi. Orędownictwem
bowiem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy
wszechświata, składamy chwałę, cześć, hołd, i dziękczynienie, teraz i
zawsze, i na wieki wieków.
W. Amen.
Pieśń

O Hetmanko Waleczna, Królowo Polski, przez Ciebie zanosimy prośby
i błagania nasze, Panu, Bogu naszemu i Zbawcy. Ty, Wspomożycielko i
Orędowniczko nasza wstawiennictwem swoim wspieraj, strzeż i ratuj
nas. Prośbami naszymi racz nie gardzić, ale wysłuchaj łaskawie tego,
co Tobie, Matce naszej miłosiernej i kochającej powierzamy:
Aby Kościół święty wzrastał w miłości i pokoju,
- Uproś nam, Matko!
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Aby religia cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w
pokoju,
Aby wątpiący w wierze zostali umocnieni światłem Ducha
Świętego,
Aby szczerze szukający prawdy mogli ją znaleźć w Kościele
Twego Syna,
Aby dzieci mogły rozwijać się w atmosferze miłości,
Aby młodzież kształtowała swe serca w duchu Ewangelii,
Aby małżonkowie żyli w zgodzie i wierności,
Aby bezrobotni mogli znaleźć pracę,
Aby bezdomni nie musieli się dłużej tułać,
Aby chorzy, strapieni i cierpiący zostali pocieszeni,
Aby zatwardziali grzesznicy otrzymali łaskę nawrócenia,
Aby polegli za Ojczyznę radowali się z Tobą na wieki.
Pani Jasnogórska, z radością głosimy, że jesteś błogosławiona. Bóg
Ojciec wybrał Ciebie przed stworzeniem świata, aby urzeczywistnić
swój plan zbawienia. Pozwoliłaś się kształtować Jego ukrytemu i
potężnemu działaniu. Duch Święty umiłował Cię jako swoją
Oblubienicę. Bogactwem swoich darów uczynił Cię pełną łaski. Kiedy
Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, przyjęłaś Go
posłusznie całym sercem.
Matko Boga i Królowo Świata, dziękujemy Ci za Twój tron na Jasnej
Górze, tron miłosierdzia, pośrednictwa i łaski. Gromadzimy się u
Twoich stóp, aby oddać Ci należną cześć.
Przyjmij nasze uwielbienia, które Ci składamy jako Matce naszego
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić tak, jak
sławił Cię Archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół święty przez całe
wieki i pokolenia. Przychodzimy także do Ciebie pełni ufności, aby w
Twoje niepokalane dłonie złożyć nasze nędze.
Wstawiaj się za nami do Boga, Pocieszycielko i Pośredniczko nasza, bo
potrzebujemy Jego światła, miłosierdzia i pomocy do życia według
Jego przykazań, o łaskawa, o litościwa, o słodka Matko Boga i Matko
nasza, Maryjo. Amen.
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W chwili ciszy, myślą i sercem przedstawmy swoje sprawy Panu Bogu
przez pośrednictwo Pani Jasnogórskiej.
Następnie odczytuje się prośby złożone przez wiernych.

Niech Twoje oczy, uważne i słodkie, spojrzą z miłością na strudzonych
ludzi, i wskażą na Tego, którego piastujesz, aby przez Matkę
wychwalali Syna, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Pieśń

Jeśli są czytane rozważania, następującą dalej część można opuścić.
W pierwszą sobotę miesiąca następującą dalej część nabożeństwa zastępuje się dodatkiem podanym
na s. 38.

Odnówmy Akt oddania Matce Bożej:
Matko moja, * Królowo z Jasnej Góry, * oto staję przed Obliczem
Twoim, * wpatrzony w Twe oczy, pełne miłości i zrozumienia. *
Składam swe serce u Twego tronu na Jasnej Górze, * tam, gdzie bije
serce Narodu, * by uczyło się bić rytmem Twego Niepokalanego
Serca.* Jeszcze raz oddaję Ci swoje życie w opiekę, * zawierzam Ci
siebie, ufny w Twe orędownictwo. * Ty, która w tej świętej Ikonie
wskazujesz mi swego Syna, * naszego Pana Jezusa Chrystusa, *
prowadź mnie bezpieczną i pewną drogą do Niego. * Bądź mi
Przewodniczką w życiu i Tarczą obronną przeciw zakusom szatana. *
Bądź przy mnie w godzinie śmierci * i oddaj mnie w ramiona
Miłosiernego Syna Twego. * Oddaję Ci moją rodzinę, bliskich i
przyjaciół, * powierzam Ci cały Kościół święty, * naszą parafię i
Ojczyznę. * Królowo nasza, która przez tyle wieków trwasz z nami, *
spoglądając z tej Cudownej Ikony w jasnogórskiej Twej Stolicy, *
wspieraj, strzeż i ratuj nas. * Matko, o twarzy, jak polska ziemia,
czarnej. * Matko, o twarzy, jak polska ziemia, znaczonej bliznami. *
Do Serca swego, jak Syna nas przygarnij. * Królowo nasza, Tarczo
obronna, * módl się za nami. Amen.
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Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami.
Najukochańsza córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Słowa żywego,
Matko nieustannie cudami na Jasnej Górze słynąca,
Matko, ludu Twojego skuteczna obrono,
Matko przez lud Twój ukoronowana,
Matko, Orędowniczko nasza,
Matko, miłościwa lekarko chorych,
Matko, przywracająca wzrok ślepym,
Matko, przywracająca słuch głuchym,
Matko, przywracająca władzę chromym,
Można szafarko Miłosierdzia Bożego,
Krynico Święta łask, hojnie na lud Twój zsyłanych,
Wspomożycielko wzywających Cię z ufnością,
Nadziejo zrozpaczonych,
Ucieczko grzeszników,
Pośredniczko zwaśnionych,
Ratunku tonących,
Umierających pomocy przemożna,
Zwyciężająca złe duchy,
Odnosząca zwycięstwo nad wrogami Twój Przybytek święty
oblegającymi.
Tarczo rycerzy za wiarę walczących,
Patronko polskiej młodzieży,
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 Królowo Polski.
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W.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w
Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, † a Jej święty
obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw
łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w
niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pieśń na zakończenie lub pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem, s. 8.
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Nabożeństwa miesięczne
Pierwszy czwartek miesiąca
Wzór I – Kościół żyje dzięki Eucharystii
Panie Jezu, klękamy przed Tobą na modlitwie, którą nazywamy
Godziną świętą. To Ty ją uświęcasz swoją obecnością. Jest ona
przedłużeniem godziny Eucharystii, w której uobecniłeś dla nas swoją
śmierć i zmartwychwstanie, i pozostałeś z nami pod osłoną znaków
sakramentalnych. Jest także odpowiedzią na słowa, które
wypowiedziałeś w Ogrójcu: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”.
Pragniemy być przy Tobie. Prowadź nas, mocą swego Ducha, abyśmy
coraz bardziej odkrywali Twoją miłość objawioną w Eucharystii i w
wydarzeniach paschalnych. Pomóż nam zrozumieć, że Eucharystia jest
źródłem i szczytem życia Kościoła.
Pieśń

Przez wszystkie wieki swego istnienia, Twój Kościół, o Panie,
gromadził się na łamanie chleba i karmił się pokarmem z nieba. Z
niego czerpał siły, by być sobą, ludem odkupionym, narodem
wybranym, dziećmi samego Boga. Coraz bardziej odkrywał prawdę, że
Eucharystia stanowi centrum jego życia. Bez niej nie potrafi być sobą.
Pozbawiony tego daru nie jest w stanie żyć swoim życiem ani
wypełniać powierzonych mu zadań. W ten czwartkowy wieczór, gdy
wspominamy Ostatnią Wieczerzę, przyjmij, o Jezu, naszą modlitwę
wdzięczności i uwielbienia za niezwykły dar Eucharystii.
- Zdumiewali się Izraelici, gdy zobaczyli mannę, którą mogli się
nasycić. Zdumiewali się Twoi słuchacze, o Jezu, gdy dokonałeś cudu
rozmnożenia chleba. Jeszcze bardziej zdumiewają się wszystkie
pokolenia chrześcijan kontemplując tajemnicę Eucharystii i karmiąc
się Chlebem życia. Pełni tego „eucharystycznego zdumienia” śpiewamy
Ci pieśń wdzięczności i uwielbienia.
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W.

Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie...

- Zdumiewamy się, o Panie, wielkością i pięknem Eucharystii. Jesteśmy
świadomi, że jest ona nie tylko jednym z wielu Twoich darów, lecz jest
darem największym, gdyż w niej ukryłeś siebie samego, całe swoje
życie i dokonane przez Ciebie dzieło odkupienia. W niej ofiarowałeś
nam nieustający dar Twojej obecności pośród nas. Dlatego śpiewamy
Ci pieśń wdzięczności i uwielbienia.
- Klęcząc przed Tobą, o Panie i Zbawicielu, wyznajemy z wiarą, że w
Eucharystii uobecniasz dla nas swoją krzyżową ofiarę i swoje
zmartwychwstanie. Wyznajemy, że Eucharystia jest prawdziwą ucztą,
na której karmimy się Chlebem życia, danym nam przez Ojca.
Wyznajemy, że w czasie Eucharystii napełnia nas obecność Ducha
Świętego, który dokonuje cudu przemiany chleba i wina w Twoje Ciało
i Krew oraz tworzy i umacnia naszą jedność z Tobą w Twoim Kościele.
Każdy z tych darów wzbogaca i uświęca nasze życie, dlatego śpiewamy
Ci pieśń wdzięczności i uwielbienia.
- Twoją radością, o Jezu, jest przebywać wśród tych, których do końca
umiłowałeś. Pozostałeś z nimi na zawsze. Mieszkasz w naszych sercach,
spotykasz w codziennej modlitwie, towarzyszysz w trudzie pracy.
Jesteś obecny w Twoim słowie, które stale rozważamy. Jednak
najbardziej wyróżnionym darem Twej obecności jest Eucharystia.
Przeżywamy ją jako ofiarę i ucztę, a także jako nieustającą obecność
pośród nas. Przy Twoim tabernakulum pali się wieczna lampka.
Przychodzą do Ciebie wszyscy, którzy w Ciebie wierzą i którzy Cię
miłują. Zdumiewają się prostotą i wielkością, a także pięknem i potęgą
Twej miłości. Dziś czynimy to razem, jako przedstawiciele naszej
wspólnoty parafialnej. Razem też śpiewamy Ci pieśń wdzięczności i
uwielbienia.
Niech będzie uwielbiony i wywyższony wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn
i Duch Święty. Niech Jego miłość i dobroć pozna każdy człowiek, aby
cały świat doznał zbawienia i wszyscy jednym głosem wołali: „Chwała
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
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Niech nasza modlitwa uwielbienia złączy się z pieśnią chórów
niebieskich i radosnym sercem wychwala wszechmogącego Boga.
Święty jest Pan Zastępów. Niebo i ziemia pełne są Jego chwały. On żyje
i króluje przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
Pieśń

Trwajmy w postawie wdzięczności i uwielbienia wobec Jezusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Módlmy się w ciszy.
Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu, który odsłania nam
tajemnice ukryte dla ludzkich oczu.
Następuje modlitwa w ciszy.

Nasze uwielbienie i dziękczynienie, a także nasze prośby, chcemy na
zakończenie naszej adoracji wyrazić w Litanii do Krwi Chrystusa. Ta
Krew została za nas wylana na krzyżu. W każdej Mszy świętej
słyszymy słowa: „To jest kielich Krwi mojej, która za was i za wielu
będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Módlmy się, aby święta
Krew Zbawiciela nieustannie oczyszczała nasze dusze i doznawała od
nas należnej czci.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
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,
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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,
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.
K. Odkupiłeś
W.

nas, Panie, Krwią swoją.
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego
ustanowiłeś 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 wiekuistym
szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem, s. 8.
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Wzór II – Misterium Paschalne w Eucharystii
Panie Jezu, klękamy przed Tobą w ten czwartkowy wieczór.
Wsłuchujemy się w Twoje wezwanie: „Czuwajcie i módlcie się”.
Słyszymy także Twój wyrzut skierowany do uczniów: „Jednej godziny
nie mogliście czuwać ze Mną”. Chcesz, aby nasza modlitwa była
czuwaniem z Tobą. Twoje myśli mają być naszymi myślami, a Twoje
przeżycia naszymi przeżyciami. Ześlij swego Ducha, abyśmy mogli być
z Tobą w Twojej modlitwie, a także w Twojej męce krzyżowej i Twoim
zmartwychwstaniu. Pomóż nam rozważyć tajemnicę Twojej Paschy, w
której dokonało się nasze zbawienie.
Pieśń

Gdy rozpoczynałeś, o Jezu, swoją Paschę, zaprosiłeś apostołów do
Wieczernika i tam ustanowiłeś Najświętszą Eucharystię. Chciałeś,
abyśmy w chlebie widzieli, oczyma wiary, Twoje Ciało wydane za nas
na śmierć, a w winie Twoją Krew przelaną dla naszego zbawienia.
Chciałeś także być rozpoznawany, jako zmartwychwstały i żyjący, w
znaku łamania chleba.
Odnów, o Panie, naszą wiarę, abyśmy przeżywali te tajemnice z
pełnym zaangażowaniem i stawali się ich świadkami wobec naszych
braci.
W.

Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie...

- „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu”. W każdej Mszy świętej
powtarzamy te słowa, lecz nie zawsze z głęboką wiarą. Twoja
wszechmoc sprawia, że stajemy w obliczu Twojej męki i śmierci.
Jesteśmy uczestnikami wydarzeń z Golgoty. Bierzemy udział w Twoim
oddaniu się Ojcu niebieskiemu i jesteśmy ogarnięci obecnością Ducha
Świętego. Odkrywamy wielkość Twojej miłości i zło naszego grzechu.
Tajemnice te nas przerastają. Tak trudno je przeżywać w całym ich
realizmie. Jesteśmy podobni do tych, którzy obojętnie patrzyli na
Twoją drogę krzyżową i na Twoje ukrzyżowanie. Dlatego błagamy, o
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ukrzyżowany Zbawicielu, abyś odnowił w nas łaskę żywej wiary,
zdolnej dostrzec i pozwalającej przeżyć Twoją zbawczą ofiarę.
- „Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie”. W jednym zdaniu, w tej
samej aklamacji po przeistoczeniu, mówimy, o Panie, o Twej śmierci i
zmartwychwstaniu. Zanurzamy się w mroku męki i jesteśmy ogarnięci
blaskiem chwały. Wiara, dzięki której mogliśmy zbliżyć się do Twej
śmierci, pozwala nam także dostrzec Ciebie jako żyjącego, pełnego
chwały Pana nieba i ziemi. Naszemu zgromadzeniu eucharystycznemu
czasem jednak brak radości niedzieli wielkanocnej. Dlatego pokornie
prosimy, abyś odnowił naszą wiarę w Twoje zwycięstwo. Udziel
wszystkim wiary żywej i radosnej, która zwycięża świat i niesie
ludziom nadzieję.
- „Oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Eucharystia jest
spełnieniem, a równocześnie jest oczekiwaniem. Jest spełnieniem
naszych pragnień i potrzeb, gdyż dajesz nam, o Panie, siebie samego.
Jest jednak także oczekiwaniem, gdyż nie potrafimy jeszcze tu na
ziemi w pełni cieszyć się otrzymanym darem. Nasza ludzka natura
poprzez ziemskie życie przygotowuje się do pełnego uczestnictwa w
trynitarnym życiu samego Boga. W Komunii świętej przychodzisz do
nas Ty sam, jednoczysz nas z Ojcem i dajesz nam Ducha Świętego.
Dzień po dniu uczymy się żyć tym, co otrzymaliśmy i odkrywać, kim z
Twojej łaski jesteśmy. Nasze oczekiwanie jest wzrastaniem. Każda
Eucharystia przyczynia się do tego wzrostu. Jesteśmy bliżej Ciebie i
bliżej ludzi. Ogarnia nas miłość Ojca i obecność Ducha Świętego.
Wszystkie te tajemnice przeżywamy mocą naszej wiary. Ona także jest
Twoim darem. Dlatego prosimy, przymnóż nam wiary.
Kościół żyje, o Panie, mocą Twojej śmierci i zmartwychwstania, które
dla niego nieustannie uobecniasz w Eucharystii. Pokornie wyznajemy
naszą wiarę w tę tajemnicę. Wyrażamy ją w modlitwie i śpiewie, w
naszym uczestniczeniu we Mszy świętej i przygotowywaniu się do niej,
w codziennym trudzie walki z grzechem i wzrastaniu w łasce. Dziś
rozważamy tę prawdę klęcząc przed Tobą ukrytym w Najświętszym
Sakramencie. Tobie, nasz Zbawicielu i Panie, śpiewamy pieśń
wdzięczności i uwielbienia, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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W.

Amen.

Pieśń

Rozważmy teraz w ciszy prawdę o tajemnicy paschalnej uobecnianej
dla nas w Eucharystii. Mocą wiary starajmy się dostrzec miłość Ojca i
Syna, i Ducha Świętego, objawiającą się w męce i zmartwychwstaniu
Chrystusa.
Następuje modlitwa w ciszy.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki,
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
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Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią
swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla
Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, któraś z wielu jedno uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki,
Bądź nam miłościw,
przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw,
wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego,
wybaw nas, Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił
Cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
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Przez krwawą ofiarę z siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan
wykonujesz przez swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy,
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
Kapłanie i Ofiaro,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,
Jezu.
K.
W.

Jezu, Kapłanie, usłysz nas.
Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez
Ducha Twojego, godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby
za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy, lud
chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen.
Pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem, s. 8.
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Wzór III – Uczestnictwo w Eucharystii
Jezu, nasz Zbawicielu i Panie, Emmanuelu obecny pośród nas w
każdej chwili naszego życia. Ty dałeś nam łaskę uczestnictwa w
Eucharystii, a także dar trwania przed Tobą na modlitwie. W Wielki
Czwartek w Ogrójcu wyraziłeś pragnienie, aby Twoi uczniowie byli z
Tobą w tej szczególnej godzinie. Przyjmij, o Jezu, naszą obecność,
naszą modlitwę, dar naszego serca.
Klęcząc przed Tobą pragniemy lepiej zrozumieć, jak wielką łaską jest
dla nas uczestnictwo w Eucharystii. W każdą niedzielę i święto
zapraszasz swoich uczniów, aby gromadzili się przy Twoim ołtarzu na
sprawowanie tego świętego misterium. Wielu z nas uczestniczy we
Mszy świętej każdego dnia. Jednak nie wszyscy ochrzczeni
odpowiadają na Twoje zaproszenie. Pragniemy przepraszać za
wszelkie braki w naszym uczestnictwie w Eucharystii oraz prosić o
łaskę dojrzałego jej przeżywania.
Pieśń

Nasz Zbawicielu, utajony w Najświętszym Sakramencie, Ty, od czasu
ustanowienia tego sakramentu aż dotąd, tak często doznajesz
upokorzeń od nas, których przecież do końca umiłowałeś. Dlatego z
żalem wspólnie wołamy:
W.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu!

- za opuszczanie Mszy świętej w niedziele i święta;
- za spóźnianie się na Eucharystię;
- za roztargnienie w czasie świętej celebracji;
- za nieuważne słuchanie Twego słowa;
- za niedoskonały udział w Twej ofierze krzyżowej;
- za brak radości w przeżywaniu Twego zmartwychwstania;
- za zbyt rzadkie przyjmowanie Cię w Komunii świętej;
- za niegodne przystępowanie do uczty eucharystycznej;
- za brak dbałości o znaki wyrażające naszą wiarę;
- za zabijanie ducha modlitwy przez formalizm i obojętność;
- za wszelkie świętokradztwa popełniane w kościołach;
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- za brak współpracy z Tobą w życiu codziennym;
- za wszystkie grzechy i niewierności nasze;
Wierzymy, o Panie, że ukryłeś w Eucharystii samego siebie i całe swoje
życie. Nie zawsze jednak umiemy docenić wielkość Twego daru i w
pełni się z Tobą zjednoczyć. Przepraszamy Cię za wszelkie zaniedbania
i grzechy popełnione wobec Ciebie, który w Eucharystii uobecniasz dla
nas swoje zbawcze dzieło. Z pokorą serca wyznajemy nasze pragnienie
poprawy i wiernego trwania przy Tobie. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
W. Amen.
Pieśń

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. W Eucharystii
dajesz nam udział w Twej Najświętszej Ofierze i zapraszasz nas na
swoją Ucztę. Prosimy Cię, pomnóż wiarę swojego Kościoła, aby
wszyscy Twoi uczniowie odkrywali wielkość Eucharystii i uczestniczyli
w niej z radością.
W.

Prosimy Cię, Panie!

- Panie Jezu, Ty długo przygotowywałeś apostołów do uczestnictwa w
Ostatniej Wieczerzy, a w Wielki Czwartek nakazałeś im przygotować
miejsce na to spotkanie. Spraw, abyśmy zawsze przygotowywali nasze
serca do uczestnictwa w Eucharystii i troszczyli się także o zewnętrzne
piękno celebracji. Pobudź naszą wolę do uczestniczenia w śpiewie
zgromadzonej wspólnoty i podejmowania posług liturgicznych. Pomóż
nam zrozumieć znaki, z którymi się spotykamy w czasie tej świętej
celebracji.
- Panie Jezu, Ty w Eucharystii zastawiasz dla nas najpierw stół słowa.
Chcesz, abyśmy przyjęli Ciebie oraz Twoją naukę i według niej
kształtowali nasze życie. Pomóż nam przyjąć postawę Marii, która
usiadłszy u Twych stóp uważnie przysłuchiwała się Twojej mowie.
- Panie Jezu, Ty w Wieczerniku w Wielki Czwartek powiedziałeś: „To
jest Ciało moje za was wydane. To jest Krew moja za was wylana”.
29

Pomóż nam w każdej Eucharystii przeżywać z wiarą Twoją śmierć i
Twoje zmartwychwstanie.
- Panie Jezu, Ty chcesz, abyśmy uczestnicząc w Twojej ofierze, sami
oddali swe życie Ojcu niebieskiemu w miłości i posłuszeństwie Jego
woli. Niech Twój Duch uczyni nas „wieczystym darem dla Ojca”,
abyśmy w pełni żyli przykazaniem miłości.
- Panie Jezu, Ty powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.
Przymnóż nam wiary, abyśmy jak najczęściej karmili się Chlebem
życia i doszli do zmartwychwstania wraz z Tobą.
- Panie, Ty udzieliłeś kapłanom mocy konsekracji chleba. Udziel
Twemu Kościołowi daru licznych i świętych powołań kapłańskich.
Panie Jezu, udziel nam swojej mocy, aby nie słabła gorliwość w
dążeniu do Ciebie i w służeniu braciom. Rozpal pragnienie posilania
się Chlebem życia, a mocą tego pokarmu dozwól nam dojść do Ciebie.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
Strumienie łez płyną z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa tak modlił się do Ciebie, Panie, psalmista. Zdajemy sobie sprawę, o
Panie, jak wiele jest grzechów i zaniedbań, popełnionych przez nas i
naszych braci, wobec niezwykłego daru, jakim jest Eucharystia.
Jesteśmy także świadomi, jak wielką łaską jest dojrzałe uczestnictwo w
tym świętym misterium zbawienia. Chcemy w indywidualnej
modlitwie rozważyć te prawdy i upraszać Twego miłosierdzia.
Następuje modlitwa w ciszy.

Jezu Chryste, Jedyny i Najwyższy Kapłanie, dziękując Ci za dar
Eucharystii i łaskę uczestnictwa w niej, prosimy także za kapłanów. Ty
przez ofiarę krzyżową spełniłeś swoje kapłańskie posłannictwo i
dokonałeś naszego zbawienia. Wybrałeś apostołów, aby Ci
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towarzyszyli i dałeś im udział w swoim kapłaństwie. Oni byli z Tobą w
Wieczerniku, a także w Ogrójcu. Oni byli pierwszymi kapłanami. Dziś,
w czasie tej Godziny świętej prosimy o błogosławieństwo dla
wszystkich kapłanów, a także o dar powołań do kapłaństwa i do innych
posług w Kościele.
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
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,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco żywota,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
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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,
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,
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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.
K.
W.

Jezu, usłysz nas.
Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”, daj nam, prosimy,
uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i
uczynkiem miłowali, i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem s. 8.

Pierwszy piątek miesiąca
Panie Jezu, Ty dałeś nam łaskę uczestnictwa w Twej Najświętszej
Ofierze, którą złożyłeś za grzechy nasze i całego świata. Chcemy teraz
rozważać tę prawdę na modlitwie. Pragniemy trwać w akcie
wynagrodzenia za wszystkie grzechy, te osobiste, przez nas popełnione,
jak i za te, które popełnili nasi bracia i siostry. Przyjmij, Panie,
modlitwę wynagrodzenia, którą do Ciebie zanosimy w ciszy naszych
serc.
albo (modlitwa św. Tomasza z Akwinu):

33

Panie, przychodzę do Ciebie jak chory do lekarza, jak nieczysty do
źródła miłosierdzia, jak ślepiec do światła jasności wiecznej, jak biedny
i potrzebujący do Pana nieba i ziemi. Błagam więc o obfitość Twojej
hojności, abyś zechciał uzdrowić moją słabość, oczyścić moje skażenie,
oświecić moją ślepotę i ubogacić moją biedę. Panie, podnoś mnie, kiedy
upadam, prowadź mnie w drodze. Nie zapominaj o tym, który o Tobie
zapomina. Nie opuszczaj tego, który Ciebie opuszcza. Nie gardź mną
nawet wtedy, kiedy grzeszę - spójrz na Twoją niezmierną dobroć i
udziel mi bólu skruchy za przeszłość moją i daru prawdziwej czujności
na przyszłość.
Modlitwa w ciszy.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz pełen dobroci i nieskończonego
miłosierdzia. Upadamy w pokorze przed Tobą, świadomi naszych
słabości i zaniedbań. W ten pierwszy piątek miesiąca chcemy w
szczególny sposób przeprosić Cię za nasze grzechy.
W.

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu

- Za grzechy niewiary i usuwania Ciebie z życia, za niszczenie wiary w
sercach dzieci i młodzieży, za lekceważenie Twoich przykazań w życiu
osobistym i społecznym, za to, że chociaż złączeni z Tobą przez chrzest,
nie staramy się Ciebie poznać i miłować - przepraszamy Cię, Panie.
- Za znieważanie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedziele i
święta, a także za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy
świętej, za dobrowolne opuszczanie Mszy świętej i niegodne przystępowanie do Komunii świętej, a więc za całą naszą oziębłość i
obojętność wobec Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie przepraszamy Cię, Panie.
- Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za
odmawianie dzieciom nienarodzonym prawa do życia, za grzechy
pijaństwa, za rozwiązłość obyczajów i wszelkie zgorszenia dawane
bliźnim, za brak poszanowania własności społecznej, nieuczciwość w
pracy, za nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie, za wszystko,
co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości bliźniego przepraszamy Cię, Panie.
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- Za brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i odpowiedzialności za Twój
Kościół, za stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie, za
obojętność rodziców i wszystkich dorosłych wobec chrześcijańskiego
wychowania dzieci i młodzieży, za to, że nasze świadectwo o Tobie w
otaczającym nas świecie jest mało przekonujące - przepraszamy Cię,
Panie.
Przyjmij, nasz Panie i Zbawicielu, nasze skruszone serca, które Ci
przynosimy. Przyjmij akty żalu i daj nam siły do trwania w wierności
Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
Panie Jezu, Ty w Kazaniu na Górze ukazałeś nam drogę, którą sam
kroczyłeś. Przyjmujemy błogosławieństwa jako wielki dar Twego
miłującego i zatroskanego o nas Serca. Uwielbiamy Cię i błogosławimy
wraz z tymi, którzy kroczyli drogą wskazaną przez Ciebie i odkryli jej
piękno.
W.

Bądź uwielbiony, nasz Mistrzu i Panie!

- Bądź uwielbiony, Panie, który ogłosiłeś błogosławionymi ubogich w
duchu. Uwielbiamy Cię z wszystkimi, którzy na tej drodze osiągnęli
królestwo niebieskie.
- Bądź uwielbiony, Panie, który ogłosiłeś błogosławionymi smucących
się. Uwielbiamy Cię z wszystkimi, którzy doznali pocieszenia i są
szczęśliwi.
- Bądź uwielbiony, Panie, który ogłosiłeś błogosławionymi cichych i
pokornych. Uwielbiamy Cię z wszystkimi, którzy swą łagodnością
posiedli Twoje dziedzictwo.
- Bądź uwielbiony, Panie, który ogłosiłeś błogosławionymi łaknących i
pragnących sprawiedliwości. Uwielbiamy Cię z wszystkimi, których
pragnienia zostały zaspokojone.
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- Bądź uwielbiony, Panie, który ogłosiłeś błogosławionymi
miłosiernych. Uwielbiamy Cię z wszystkimi, którzy doznali Twego
nieskończonego miłosierdzia.
- Bądź uwielbiony, Panie, który ogłosiłeś błogosławionymi ludzi
czystego serca. Uwielbiamy Cię z wszystkimi, którzy doznają radości
oglądania Ciebie.
- Bądź uwielbiony, Panie, który ogłosiłeś błogosławionymi cierpiących
prześladowanie dla sprawiedliwości. Uwielbiamy Cię z wszystkimi,
którzy po chwilach próby i cierpienia cieszą się posiadaniem królestwa
niebieskiego
Uwielbiamy Cię, wszechmogący Panie, który jesteś pierwszym z
ubogich i cichych, zasmuconych grzechami i spragnionych
sprawiedliwości, miłosiernych i czystego serca, wprowadzających
pokój i cierpiących dla sprawiedliwości. Za Tobą kroczą rzesze Twoich
uczniów, naśladując Twój przykład i doświadczając Twojej pomocy.
Pomóż i nam odważniej wkroczyć na drogę błogosławieństw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
Najmilszy Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim
zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością. Oto my,
klęcząc przed Tobą, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić
grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące
Serce. Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział w tym
niegodziwym postępowaniu. Dlatego przejęci najgłębszym żalem
najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi
dobrowolnie wynagrodzić za grzechy nie tylko przez nas popełnione,
ale i przez tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia, i albo uparci
w niewierze nie chcą pójść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też
podeptali obietnice chrztu świętego i odrzucili słodkie jarzmo Twojego
prawa.
Za te wszystkie przestępstwa, nad którymi płakać należy, chcemy
odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności i
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wstydu w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze,
lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa, jakimi obrzuca się
Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego namiestnika i na
stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu boskiej miłości i
znieważanie go poprzez budzące grozę świętokradztwa, wreszcie
publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd
nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła.
Obyśmy własną krwią mogli zmyć te występki! A teraz, by naprawić
zniewagę czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które Ty
sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na krzyżu i które co dzień ponawiasz na
ołtarzach. Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy
Matki, wszystkich Świętych i pobożnych wiernych.
I przyrzekamy z głębi serca, ile tylko stać nas będzie przy pomocy
Twojej łaski, wynagrodzić za grzechy popełnione przez nas i naszych
bliźnich i za obojętność na tak wielką Twoja miłość, silną wiarą,
czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem prawa Ewangelii, a
zwłaszcza prawa miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuścić do
nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągać do naśladowania
Ciebie.
Przyjmij, prosimy, najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego
wynagrodzenia. Zachowaj nas do śmierci w wierności obowiązkom i
służenia Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy
doszli do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
Panie Jezu Chryste, oto dzisiaj nasza wspólnota parafialna,
zgromadzona przed Tobą, ukrytym w Najświętszym Sakramencie,
pragnie odnowić swoje ofiarowanie Twemu Najświętszemu Sercu.
W. Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci naszą Ojczyznę,
miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź
Królestwo Twoje.

- Zawierzamy Twemu Boskiemu Sercu wszystkich kapłanów.
Błogosław im, aby byli kapłanami według Twego Serca i powierzonych
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ich duszpasterskiej trosce wiernych karmili zdrową nauką Ewangelii
oraz uzdrawiającą łaską sakramentów świętych.
- Zawierzamy Ci, o Boskie Serce Jezusa, wszystkie rodziny. Błogosław
małżonkom, aby ich wzajemna miłość nieustannie wzrastała. Umacniaj
rodziców w ich trudzie wychowania dzieci. Daj dzieciom i młodzieży
siły do odważnego sięgania po ideały ewangelicznego życia.
- Zawierzamy Ci, o Najświętsze Serce Jezusa, wszystkich chorych i
samotnych, skłóconych i skrzywdzonych, zniewolonych nałogami i
zagubionych na ścieżkach życia. Ulituj się nad nimi i wlej w ich serca
nadzieję, która daje siły do dźwigania codziennego krzyża.
Przyjdź Królestwo Twoje, o Najświętsze Serce Jezusa. Niech potęga
Twej miłości zwycięża nasze grzechy i pociąga nas do miłowania Ciebie
całym naszym sercem. Spraw, abyśmy zjednoczeni z Tobą, w mocy
Ducha Świętego, doszli do domu Ojca. Który żyje i króluje na wieki
wieków.
W. Amen.
Litania do Serca Pana Jezusa (podano na s. 44)
Pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem s. 8.

Pierwsza sobota miesiąca
Nabożeństwo do Matki Bożej Jasnogórskiej, s. 13.
Od przewidzianego miejsca (od s. 16) zastępuje się podanym poniżej dodatkiem:

Matko nasza, razem z nami przebłagaj Syna swego za wszelką
niewdzięczność ludzką. Niech ta modlitwa będzie wyrazem dobrej woli
zadośćuczynienia za grzechy nasze i wszystkich ludzi.
Niepokalane Serce Maryi, ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa.
- Wstawiaj się za światem całym.
Niepokalane Serce Maryi, świątynio Ducha Świętego.
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Niepokalane Serce Maryi, czcigodne mieszkanie Trójcy
Przenajświętszej.
Niepokalane Serce Maryi, zachowane od skazy grzechu
pierworodnego.
Niepokalane Serce Maryi, błogosławione między sercami
ludzkimi.
Niepokalane Serce Maryi, skarbie łaski i darów Bożych.
Niepokalane Serce Maryi, ze Synem swoim cierpiące.
Niepokalane Serce Maryi, źródło pociechy dla serc strapionych.
Niepokalane Serce Maryi, stolico miłosierdzia Bożego.
Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj
strapionych, módl się za ludem; przyczyniaj się za duchowieństwem,
wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia,
którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę.
Matko Niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w potędze Twego
orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Jesteśmy
ludem Tobie oddanym. Pragniemy teraz odnowić uroczyście nasze
poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu:
O przedobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych,
niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafii! O Maryjo,
broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj
rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska
rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu
Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; na
drogach życia błądzących, grzesznych, strzeż ich o Maryjo i bądź
gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego Serca
chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć wedle
przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy
często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją Chlebem Życia.
Pomóż nam, o Maryjo, wykonać te postanowienia, przyjmij to
poświęcenie nasze, wyproś łaski, konieczne do uświęcenia życia
osobistego i rodzinnego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa.
Amen.
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Pieśń

W rozważaniu tajemnicy … Różańca świętego polećmy intencję
wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i zniewagi
całego świata.
Następuje jedna dziesiątka Różańca

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w
Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, † a Jej święty
obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw
łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w
niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego,* Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Pieśń na zakończenie lub pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem s. 8.
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Nabożeństwa okresowe
Nabożeństwo majowe
Kyrie, elejson. Christe, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,
módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
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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,
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.
W Okresie Wielkanocnym:
K. Raduj się i wesel,

Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
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Módlmy się:
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę,
Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
W okresie zwykłym:
K. Módl się za

nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym
zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi,
zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz
wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i
błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko
nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi
Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.
Rozważania
Pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem s. 8.
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Nabożeństwo czerwcowe
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki - Dziewicy przez Ducha Świętego
utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót 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,
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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,
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.
W.

Jezu cichy i pokornego Serca
Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże wejrzyj na Serce najmilszego Syna
swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci
składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia * i
racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa.
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Rozważania

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas
korzących się u stóp Twego ołtarza.
Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
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 Twego. Królem bądź nam, o
Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i
synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
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Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli
z nędzy i głodu.
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:
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
Pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem s. 8.

Nabożeństwo październikowe
INWOKACJA
Wierzymy, Panie Jezu, w Twoją obecność pod postaciami chleba i
wina. Jesteś tu z nami rzeczywiście i realnie. Ty, Bóg, Pan nieba i
ziemi, Stwórca i Odkupiciel człowieka. Dajesz nam łaskę bycia w
Twojej obecności, trwania przed Twoim obliczem. Pragniemy to święte
oblicze kontemplować wraz z Maryją i za Jej przykładem. Pragniemy
to czynić rozważając wydarzenia z Twego życia. Daj nam, Panie,
Twego Ducha, abyśmy mogli zanurzyć się w modlitwie i medytacji.
albo:

Kim jest człowiek, Panie, że o nim pamiętasz? Tak pytał psalmista.
Tak pytamy i my Ciebie, Panie, dzisiaj, klękając przed Tobą ukrytym
w Najświętszym Sakramencie. Ty dla zbawienia człowieka przyszedłeś
z nieba na ziemię, żyłeś w nazaretańskiej rodzinie, wędrowałeś od
miasta do miasta, by głosić dobrą nowinę, a potem oddałeś życie na
krzyżu i zmartwychwstałeś, aby otworzyć nam drogę do nieba. Dziś
jesteś z nami, tu na modlitwie. Przynosisz owoce Twej męki i
zmartwychwstania. Zapraszasz do rozważania zbawczych tajemnic
wraz z Twoją Najświętszą Matką. Ona jest naszą przewodniczką w
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modlitwie, która jest równocześnie medytacją. Daj nam swego Ducha,
aby nauczył nas modlić się.
albo:

Panie Jezu! Ty uczyłeś, że zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać.
Chcemy więc trwać na modlitwie. Rozpoczynamy Różaniec. Pasterze
Kościoła uczą nas, że Twa Najświętsza Matka wychowuje nas podczas
rozważania tajemnic różańcowych. Pragniemy oddać się w Jej ręce.
Prosimy Ją, aby kształtowała w nas Twoje rysy. Daj nam ducha
posłuszeństwa, abyśmy pozwolili się Jej wprowadzić w ten wspaniały
świat Twego życia i miłości.
albo (przed rozważaniem tajemnic radosnych):

Panie, który jesteś prawdziwie obecny pośród nas w Najświętszym
Sakramencie! Do Ciebie, ukrytego pod postacią chleba, przychodzimy,
by rozważając tajemnice radosne Różańca świętego i wraz z Twoją
Matką uwielbiać Cię w tajemnicy Wcielenia. Maryja uczy nas tego
uwielbienia. To Ona była pierwszym w historii „tabernakulum”, gdy
nosiła Cię pod sercem, jeszcze niewidocznego dla ludzkich oczu.
Kontemplowała Twoje oblicze i tuliła Cię w ramionach dopiero co
narodzonego. Ona jest dla każdego z nas wzorem miłości wobec Ciebie.
albo (przed rozważaniem tajemnic światła):

Klękamy przed Tobą, Panie, obecnym w Najświętszym Sakramencie,
„przed którym światło pali się dzień i noc”. Ty sam jesteś prawdziwym
„Światłem świata” i „Światłością ze Światłości”. Pragniemy, wraz z
Twą Matką rozważać tajemnice światła: przejść od Twego chrztu w
Jordanie, poprzez Kanę Galilejską, poprzez Górę Przemienienia, aż do
Wieczernika. Nikt tak jak Maryja nie może być wsparciem i
przewodnikiem w postawie posłuszeństwa Tobie bez wahania. Oświeć
drogi naszego życia, byśmy mogli iść po nich za niedoścignionym
wzorem Twojej Matki.
albo (przed rozważaniem tajemnic bolesnych):

Przed Tobą, Panie, ze czcią pochylamy głowy, przystępując do
rozważania tajemnic bolesnych Różańca. Wraz z Twoją Matką
pragniemy iść śladami Twojej męki, ucząc się od Niej miłości ofiarnej.
Obecny w Tajemnicy Eucharystii, która jest „Twoją Pamiątką”,
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uobecniasz dzisiaj Panie wszystko to, co dokonało się wtedy przez
Twoją mękę i śmierć. W pamiątce Kalwarii nie brakuje Twojej Matki
stojącej pod krzyżem, której powierzyłeś nas wszystkich w osobie
umiłowanego ucznia. Podobnie jak wtedy i dzisiaj mówisz do każdego
z nas: „Oto Matka Twoja!” Dozwól nam razem z Nią stanąć pod
Twym krzyżem, by wnikać w ocean niezgłębionej miłości Boga do
człowieka.
albo (przed rozważaniem tajemnic chwalebnych):

Panie, ukryty w Najświętszym Sakramencie, który przyjmujemy jako
lekarstwo nieśmiertelności. Ty jesteś zadatkiem naszej przyszłej
chwały. Klękamy z uwielbieniem przed Tobą, by rozważać chwalebne
tajemnice Różańca. Wraz z Twą Matką kontemplujemy oblicze Twoje,
zmartwychwstały Panie i radujemy się z daru Ducha Świętego,
Pocieszyciela. Cieszymy się także z Jej wyniesienia i ukoronowania w
chwale. Dozwól, by spełniło się to, w co głęboko wierzymy, że wraz z
Maryją i my kiedyś staniemy przed Twoim obliczem.
CZĄSTKA RÓŻAŃCA
* W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
* Antyfona: Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i
nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie
wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko
nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony
owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o
litościwa, o słodka Panno Maryjo!
* Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I
w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się
począł z Ducha Świętego; narodził się Maryi Panny. Umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy
Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
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świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.
* „Ojcze nasz”, trzy razy „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”.
* Zapowiedź tajemnicy:
Tajemnice radosne (w poniedziałki i soboty):
- Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie,
- Nawiedzenie świętej Elżbiety,
- Narodzenie Pana Jezusa,
- Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni,
- Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Tajemnice światła (w czwartki):
- Chrzest Pana Jezusa w Jordanie,
- Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie,
- Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
- Przemienienie na Górze Tabor,
- Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnice bolesne (we wtorki i piątki):
- Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu,
- Biczowanie Pana Jezusa,
- Cierniem ukoronowanie,
- Dźwiganie krzyża,
- Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
Tajemnice chwalebne (w środy i niedziele):
- Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
- Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
- Zesłanie Ducha Świętego,
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.
LITANIA LORETAŃSKA
Litanię podano na stronie 41
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Módl się za nami, Królowo Różańca świętego.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K:
W:

Módlmy się:
Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył
nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w
Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje
życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i
błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko
nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi
Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.
Rozważania
Pieśń eucharystyczna przed błogosławieństwem s. 8.

Nowenna przed Uroczystością Św. Mikołaja
Na zakończenie Mszy św., przed błogosławieństwem:

Dzień I
Boże, któryś Świętego Mikołaja do poznania Twojej Miłości
doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, Dozwól również nam, swoim
dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według
pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Litania ze s. 53.
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Dzień II
Święty Mikołaju, jesteś naszym pełnym chwały obrońcą. W trudach
swoich kroczyłeś śladami Jezusa, a przez ukryte swe życie i cnoty,
przez czystość, pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi. Święty
Mikołaju, nasza parafia nosi Twoje imię, ale tak niewiele rzeczy
godnych Ciebie czynimy i wstyd nam nazywać się Twoimi
naśladowcami, bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się
wielka czystością zamiarów i wielka stanowczością.
Litania ze s. 53.

Dzień III
Święty Mikołaju, roztocz nad nami opiekę, wyjednaj nam łaski
niezbędne do sprostania naszym obowiązkom, abyśmy mogli czynić
postępy we wszystkich cnotach: w wierze, nadziei i miłości, w
roztropności i męstwie, sprawiedliwości i umiarkowaniu, a również w
pokorze, w czystości, w hojności, w łagodności i w prawdomówności.
Przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu, módl się za
nami.
Litania ze s. 53..

Dzień IV
Umiłowany Święty Mikołaju, oddajemy się w Twoje ręce i przez miłość
Jezusa, która Ciebie wybrała i uczyniła świętym, błagamy Cię, abyś
modlił się za nami, aby On, jak Ciebie przywiódł do Nieba, tak i nas w
czasie odpowiednim do Nieba zabrał. Przeto prosimy Cię, abyś nam
wyjednał siedem wielkich darów, które będą czyniły nasze serca
ochoczymi i zdolnymi do wiary i cnoty.
Litania ze s. 53.

Dzień V
Święty Mikołaju, proś dla nas o dar mądrości, abyśmy woleli Niebo od
ziemi i odróżniali prawdę od fałszu; o dar rozumu, który utrwali w
naszych umysłach tajemnice Słowa Bożego; o dar rady, abyśmy umieli
znajdować właściwą drogę wśród wszystkich zawiłości życia; o dar
męstwa, aby wszystkimi naszymi wysiłkami kierowało szczere
pragnienie chwały Bożej; o dar pobożności, abyśmy byli pobożni i
skupieni na Panu; o dar bojaźni Bożej, abyśmy wśród wszystkich
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spływających na nas błogosławieństw zachowali równowagę i
okazywali nabożną cześć.
Litania ze s. 53.

Dzień VI
Duszą dziecięctwa, która wszystko napełnia, jest Miłość, na wzór i
uczestnictwo tej Miłości, którą jest i żyje Ojciec. Bóg jest Miłością.
Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w Świętym Mikołaju dałeś dzieciom
przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól nam, swoim dzieciom,
wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni
Chrystusa.
Litania ze s. 53.

Dzień VII
Święty Mikołaju, Pasterzu Mireński, spraw, aby wszyscy ludzie znosili
z cierpliwością obecne utrapienia, abyśmy zawsze byli pokrzepieni i
pocieszeni Twą słodką miłością; abyśmy z całego serca i najgłębszej
czci uwielbiali Trójcę Przenajświętszą, która obdarzyła Cię tyloma
błogosławieństwami, wyposażyła Cię w tak wielka wiarę i siłę, która
wyniosła Cię na tak wysoki stopień świętości, prowadziła Cię wśród
utrapień doczesnego życia i zaprowadziła Cię w triumfie do wiecznej
chwały.
Litania ze s. 53.

Dzień VIII
Raduj się, Święty Mikołaju, który byłeś dla wiernych Miry czcigodnym
ojcem i nauczycielem, dobry pasterzu Owczarni Chrystusowej, pozwól
nam wysławiać Cię. Dziwią się aniołowie, Czcigodny, Twemu
gorącemu orędownictwu, a ludzie cieszą się, otrzymując ratunek od
napaści demonów dzięki Twym modlitwom, dlatego przynosimy Ci
pozdrowienie, przesławny Mikołaju. O Święty Ojcze Mikołaju, módl
się do Boga, abyśmy dostąpili łaski zbawienia.
Litania ze s. 53.

Dzień IX
Zachęceni Twym przykładem do ćwiczenia się w najdoskonalszych
cnotach, pełni ufności na widok nagrody za Twe zasługi, pragniemy
podążać za Tobą, chcąc unikać zła i dokładnie spełniać Boże
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przykazania. Wspieraj nas Święty Ojcze Mikołaju twym możnym
wstawiennictwem. Uproś nam niepokonaną siłę w walce z pokusami,
niezłomną wiarę i wielkoduszność, która żadnej ofiary dla Boga nie
uważa za zbyt wielką.
Święty Mikołaju, gorliwy pasterzu Kościoła świętego,
- módl się za nami.
Wzorze ducha apostolskiego,
Orędowniku w niebezpieczeństwie i niepowodzeniu,
Opiekunie sławy i honoru,
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,
- przez przyczynę Świętego Mikołaja, zachowaj nas Panie.
Od nieszczęścia utraty wiary,
Od zgubnej obojętności wobec religii,
Od opuszczania służby Bogu,
Od miłości do świata i próżności,
Od ducha pychy,
Od ducha nieczystości,
Od nieuporządkowanego samolubstwa,
Od obawy przed ludźmi,
Od nieszczęścia przedkładania służby światu służbie Bogu,
Od wszelkiego zakłamania i fałszu.
W naszym całym utrapieniu i strachu, teraz i w godzinę śmierci
naszej
W.: Przyjdź nam z pomocą, chwalebny wyznawco, Święty Mikołaju!
K.:

Módlmy się
Boże, któryś Świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi
cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * uszli ognia
piekielnego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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