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Czym jest Nawiedzenie obrazu Miłosierdzia
Bożego – w naszej rodzinie i naszym domu?

Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu, ufam
Tobie! w danej rodzinie, powinno być historycznym
wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, jej
wyznaniem wiary. Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc
domowników. Przyjęciem Jezusa Miłosiernego, który przychodzi
w tym obrazie, ażeby wskrzeszać miłość i udzielać
przebaczenia. Jezus powinien w tym czasie stać się nie tylko
gościem, ale Panem tego domu i rodziny.
Obecność obrazu jest czasem uwielbienia Bożego
Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wieki. Przez wiarę
Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi do modlącej się
rodziny, jak do uczniów w Wieczerniku, z darem oczekiwanego
pokoju i jedności.
Rodzina przyjmuje obraz w godzinach wieczornych. O
godzinie 19.00 udajemy się do rodziny, która przed nami
gościła obraz Jezusa. Tam modlimy się wspólnie. Następnie, ze
śpiewem udajemy się do naszego domu. Obraz niesie
mężczyzna, najlepiej – ojciec rodziny, dziadek lub syn. Jeżeli
jest to niemożliwe, to mama, babcia lub córka. Obraz pozostaje
przez cały dzień i skupia rodzinę na modlitwie. Należy w miarę
możliwości, odmówić wspólną modlitwę rano, w południe o
godzinie 12.00, a także Godzinę Miłosierdzia Bożego o 15.00
oraz o godzinie 19.00 – zakończenie nawiedzenia i przekazanie
obrazu następnej rodzinie.
Na nawiedzenie zapraszamy członków naszej rodziny, a
także sąsiadów. Nawiedzenie jest okazją przezwyciężania
niechęci w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, dlatego – nie
zmieniamy trasy w celu uniknięcia spotkania z sąsiadem, z
którym są oziębione stosunki. Do nawiedzenia należy
podchodzić z wiarą i miłością, a wtedy Pan Bóg obdarzy nas
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wieloma łaskami, potrzebnymi w szlachetnym i szczęśliwym
życiu.
Rodziny, które przyjmowały obraz w danym miesiącu,
udają się w jego ostatnią niedzielę do kościoła, na mszę
świętą o godzinie 10.00, by podziękować za nawiedzenie
obrazu w swojej rodzinie i domu. W czasie tej mszy, rodzina
otrzyma obraz Jezusa Miłosiernego, wraz z aktem zawierzenia
jej Miłosierdziu Bożemu. Ten obraz, poświęcony w kościele
parafialnym, umieszczamy w centralnym miejscu naszego
domu, jako znak miłości rodziny do Boga i prośby, by ratował
nas przed wpływem złego ducha, grzechem i pokusami.
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Przyjęcie obrazu – godzina 19.00.
W obecności dwóch rodzin: przyjmującej i żegnającej
Pana Jezus Miłosiernego.

Tata lub mama: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscyzebrani na modlitwie: Amen.
Tata lub mama:
Panie Jezu Miłosierny, nasza rodzina, wraz z przyjaciółmi i
sąsiadami, zgromadziła się przy Twoim obrazie.
W imieniu nas wszystkich, witam Cię Jezusie w naszym
gronie i proszę: pozostań z nami przez noc, która nadchodzi i
przez jutrzejszy dzień. Przyjmujemy Cię jako Boga, Pana i
Zbawiciela.
Na początku tego świętego czasu, uroczystej doby dla
naszej rodziny, pragniemy polecić Twojej Bożej trosce
wszystkich, którzy rodzinę stanowią i mieszkają w tym domu.
Polecamy także tych, którzy należą do nas, choć rozpierzchli się
jak iskry po ściernisku, po różnych zakątkach ojczystej ziemi i
poza jej granicami. Prosimy o zdrowie, jedność, miłość,
wierność, lojalność, ducha służby, zrozumienia i wzajemną
pomoc na co dzień. Daj nam taki dostatek materialny, abyśmy
w spokoju serca zdobywali dobra wieczne.
Modląc się słowami Apelu Jasnogórskiego, łączymy się z
wszystkimi, którzy w naszej ojczyźnie odmawiają modlitwę
wieczorną, przyzywając wstawiennictwa świętych patronów
Polski i Najświętszej Maryi Królowej Polski.
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Śpiewamy:
Apel jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam.
Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam.
Wersja młodzieżowa:

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie
I czuwam na każdy czas.
Maryjo, jesteśmy młodzi,
Maryjo, jesteśmy młodzi,
Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat.
Maryjo, Królowo nasza,
Maryjo, Królowo nasza,
My Ciebie prosimy uświęcaj rodziny,
Uświęcaj każdego z nas.
Maryjo, Królowo nasza,
Maryjo, Królowo nasza,
Ojca Świętego zachowaj od złego,
I strzeż go na każdy czas.

5|Strona

Dziecko:
D: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
W: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
D: Oto ja służebnica Pańska,
W: Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
D: A słowo stało się ciałem,
W: I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
D: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
D: Módlmy się:
Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie,
racz wlać w serca nasze, abyśmy,
którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa,
Syna Twego, poznali przez, mękę Jego
i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tata lub dziadek:
Święta Faustyna usłyszała od Pana Jezusa

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna
będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z
niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne
przyjście Moje.
I dlatego zachęca do modlitwy za Polskę:
Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże
na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić.
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Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia.
Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w
przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas
nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie
kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie.
Śpiewamy:
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!
Mama lub babcia:
Modlitwa za Ojczyznędo Najświętszej Maryi Panny –
Królowej Polski.
Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas
najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach,
w obyczajach i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co
w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy.
Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków,
klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale
szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia,
braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci
każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim
jednak, młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od
nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani,
przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie
egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z
dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z
czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują
naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego:
naucz nas służyć życiu od jego poczęcia, aż po naturalną
śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i
ufnością.
Ucz
nas,
Wspomożycielko
wiernych,
współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy,
że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów,
wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas,
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Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym
dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi
wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni
kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na
wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg – Władca Dziejów.(…)
Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako
Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem,
całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą
wyznajemy. Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko
wiernych, Królowo Polski. Amen.
Ciocia lub ktoś z rodziny przybyły na modlitwę:
Siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku:
W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do
mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. Ujrzałam ją w
strasznym stanie: cała w płomieniach, twarz boleśnie
wykrzywiona. Trwało to krótką chwilę i znikła. Dreszcz przeszył
moją duszę, bo nie wiedząc gdzie by cierpiała, czy w czyśćcu,
czy w piekle, jednak podwoiłam modlitwy moje za nią. Na
drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym
stanie, w straszniejszych płomieniach, na twarzy malowała się
rozpacz. Zdziwiło mnie to bardzo, że po modlitwach, które za
nią ofiarowałam, ujrzałam ją w straszniejszym stanie, i
zapytałam: Czy ci nic nie pomogły modlitwy moje? - I
odpowiedziała mi, że nic jej nie pomogła modlitwa moja i nic
nie pomoże. - Zapytałam: A czy modlitwy, które całe
Zgromadzenie ofiarowało za ciebie, czy też ci nic nie przyniosły
pomocy? - Odpowiedziała mi, że nic. Modlitwy te poszły na
korzyść dusz innych. - I odpowiedziałam jej: Jeżeli modlitwy
moje nic siostrze nie pomagają, to proszę do mnie nie
przychodzić. I znikła natychmiast. Jednak w modlitwach nie
ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy,
ale już w innym stanie. Już nie była w płomieniach, jak
przedtem, a twarz jej była rozpromieniona, oczy błyszczały
radością i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego,
że wiele dusz innych skorzystało z modlitw moich i zachęcała
mnie, żebym nie ustawała [w modlitwach] za duszami w
czyśćcu cierpiącymi, i powiedziała mi, że ona już niedługo
będzie w czyśćcu pozostawać. Jednak dziwne są wyroki Boże.
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Śpiewamy:
1.Racz wiekuiste dać odpoczywanie
Duszom umarłych, najłaskawszy Panie!
A światłość wieczna niechaj im przyświeca,
Niech oglądają Twe naświętsze lica.
2. Uwolnij, Panie, wiernych zmarłych dusze,
W Twym miłosierdziu daruj im katusze;
Niech im Twa łaska, miłosierny Boże,
Ujść Twego gniewu w sądu dzień pomoże
3. Słodki Baranku, Zbawicielu, Panie!
Racz im udzielić w niebie pomieszkanie
I w wiekuistej pozwól im światłości
Oglądać Ciebie w wiecznej szczęśliwości.
Lub:
1. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi,
Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy,
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.
2. Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której Serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.
Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości;
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
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Wszyscy odmawiają:
Ojcze nasz…
Pod Twoją obronę…
Aniele Boży…
Tata lub mama:
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów
nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie
pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Tata lub mama:
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da
Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.
Śpiewamy na zakończenie modlitwy:
Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjm litośnie Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone
dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiędziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty.

Bóg
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Modlitwa na rozpoczęcie dnia – modlitwa
rodzinna w godzinach rannych.

Tata lub mama: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscyzebrani na modlitwie: Amen.
Śpiewamy:

Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon, Boże wielki!
A człowiek, który bez miary,
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?
Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie.
Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli,
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże chwalili,

Tata lub mama: Jezu, Boże Miłosierny, rozpoczynam dzień od
rodzinnej modlitwy. Chcemy dzisiaj, w dniu, w którym
pozostaniesz w naszym domu, myśleć o Tobie, mówić do
Ciebie, pracować i uczyć się dla Ciebie. Chcemy praktykować
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miłosierdzie: w modlitwie i w działaniu. Chcemy przebaczać
doznane krzywdy, służyć bezinteresownie, dawać otuchę
strapionym i cierpiącym. Na początku dzisiejszego dnia prosimy
Cię: abyś był z nami, aby Twój anioł towarzyszył nam, Twoja
łaska ochraniała nas od wszelkiego zła, od pokus, wpływu złego
ducha oraz dodawała siły do czynienia dobra. Pójdziemy dzisiaj
przez życie z Tobą, w Twoim towarzystwie.Uchwyć nasze dłonie
swoją dłonią. Pójdziemy z Tobą: do ludzi, do szkoły, zakładu
pracy, na ulice, do sklepów i urzędów. Wszędzie, gdzie
pójdziemy, chcemy być zawsze uprzejmi i życzliwi.W ten
sposób, chcemy być Twoimi świadkami pośród ludzi i dobrze
wypełnić zadania naszego stanu. Jezu, okaż nam miłosierdzie
Twojego Ojca – Boga bogatego w miłosierdzie.

Dziecko:
Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,
Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego
Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

Myśli, słowa, sprawy moje
Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
Coraz lepszym niech się staję.
Wszyscyzebrani na modlitwie:
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi.
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I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z 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 przyjedzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Dziesięć Bożych przykazań
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z
domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.
Tata lub mama: Modlitwa za dom.
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Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże,
wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba Świętego Anioła Swego,
aby strzegł, otaczał opieką i bronił, wszystkich w tym domu
mieszkających.
Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem
domowym,
w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze.
Amen.
Tata lub obecny mężczyzna błogosławi wszystkich
zgromadzonych – rękąwykonując znak krzyża: Niech was
błogosławi i strzeże w dniu dzisiejszym Bóg Wszechmogący
Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.
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Modlitwa południowa na Anioł Pański o godzinie
12.00 lub około tej godziny.

Tata lub mama: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscyzebrani na modlitwie: Amen.
Babcia lub dziadek: Święta Siostra Faustyna powiedziała:

Maryja, nauczyła mnie wewnętrznie kochać Boga i jak należy
we wszystkim pełnić Jego świętą wolę.
Śpiewamy:

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Ave, Ave, Ave Maryja!
2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.
3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, Różaniec w ręku.
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy.
5. Skąd jesteś, o Pani? Pytają dzieci,
"Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali".
7. Za radą Twą, Pani, przejęci żalem,
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Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.
9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
Tata lub mama: W środku dnia zgromadziliśmy się przy
obrazie Jezusa Miłosiernego, aby powierzyć naszą rodzinę
Matce Bożej Miłosierdzia. Maryjo, nasza ukochana Matko, spójrz
na zgromadzone tutaj Twoje dzieci z rodziny…(wymieniamy
nazwisko naszej rodziny). Z wielką ufnością powierzamy Ci,
dzień dzisiejszy i przeszłość rodziny: chwile piękne, wzniosłe,
chwalebne i radosne, ale też nasze przegrane chwile,kiedy
okazaliśmy się ludźmi słabymi, grzesznymi i błądzącymi.
Oddajemy Ci: dzieci i młodzież, dorosłych i starszych, w pełni sił
i rozwoju, a także słabych, małych i zagubionych, żyjących
pośród nas i naszych zmarłych. Z wielka ufnością pragniemy
wypowiedzieć słowa zawierzenia, które ułożył bł. Jan Paweł II:

Dziecko lub dziadkowie:

"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!"
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
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Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki,
aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna
w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i papieżowi siły ciała i ducha,
aby wypełnił do końca misję,
którą mu zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddajemy wszystkie owoce jego życia i posługi;
Tobie zawierzamy losy Kościoła;
Tobie polecamy nasz naród;
Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze wyznajemy z papieżem:
TotusTuus, Maria!
Wraz z papieżem i z Tobą Maryjo powtarzamy także: Jezu,
ufam Tobie!
Tata lub mama: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
Wszyscy: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Tata lub mama: Oto ja, służebnica Pańska.
Wszyscy:Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
Tata lub mama: A Słowo stało się ciałem.
Wszyscy:I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Tata lub mama:Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
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Wszyscy:Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Tata lub mama: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię,
Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za
zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego
poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania
byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Tata lub mama:Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Wszyscy:Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków.Amen.
Tata lub mama:Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Wszyscy: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Tata lub mama:. Niech odpoczywają w pokoju.
Wszyscy: Amen.
Babcia lub dziadek: Święta Faustyna modliła się:

Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaje Ci duszę i ciało moje,
życie i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam
w Twoje ręce, o Matko moja; okryj swym płaszczem
dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i
ciała, i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi, a
szczególnie przed tymi, którzy złośliwość swoją pokrywają
maską dobrych czynów. O śliczna Lilio, tyś dla mnie
zwierciadłem, o Matko moja. Maryjo, dziewico Niepokalana, weź
mnie pod szczególną opiekę swoją i strzeż czystości mojej
duszy, serca i ciała. Tyś wzorem i gwiazdą życia mego.
Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski –
naucz mnie żyć z Bogiem.
Wszyscy: Amen.
***
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Można odmówić Litanie do Matki Bożej Miłosierdzia
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chrysteelejson, Chrysteelejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad
nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność
opiekujący
się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.
Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego –usłysz nasze
błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.
Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny
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dar miłosierdzia Bożego –wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji
uczestnictwa w zbawczym planie Boga –wyjednaj nam
zmiłowanie Boże.
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu
pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na
pokolenie –wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie
dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością –wyjednaj nam
zmiłowanie Boże.

Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako
zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza
boleści –wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu
Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych –
wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u
Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących –wyjednaj
nam zmiłowanie Boże.

Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem
nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia
zbawczym planom Boga –wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z
woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością
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–wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla
wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego –
wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla
nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask –
wyjednaj nam zmiłowanie Boże.
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. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.
Módlmy się:
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną,
prosimy Cię pokornie, przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia
– przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany
zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w
przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich
przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia,
byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata, mogli dążyć
do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
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Godzina Miłosierdzia o 15.00 lub około tej
godziny.

Tata lub mama: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscyzebrani na modlitwie: Amen.
Babcia lub dziadek: Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia
popołudniu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do
Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod
krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o
miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan
Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia,

szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment
zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w
chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata
całego (Dz. 1320).
Śpiewamy:
1. Wisi na krzyżu, Pan Stwórca nieba,
Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera,
Jezus oczy Swe zawiera!
2. Najświętsze członki, i wszystko ciało,
Okrutnie zbite – na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze
Z boku Krew Jezusa ciecze.
3. Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli
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Jezus umiera i boli.
4. Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje,
Ach, ach, sprośne złości moje,
Sprawiły te niepokoje.
5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego dobry sposób podaj.
Ach, ach, tu kres złości moich,
Przy nogach przybitych Twoich.

Dziecko:
Ewangelia według św. Jana:
Wtedy Piłat kazał zabrać Jezusa i ubiczować. Żołnierze upletli koronę
z cierni, włożyli Mu na głowę i narzucili na Niego purpurowy płaszcz.
I podchodzili do Niego i mówili: – Witaj, królu żydowski. I bili Go po
twarzy. Piłat wyszedł znowu z pretorium i mówi im: – Oto
wyprowadziłem Go do was, żebyście wiedzieli, że nie stwierdzam
żadnej Jego winy. Jezus więc wyszedł z pretorium w koronie
cierniowej i purpurowym płaszczu. I mówi im Piłat: – Oto człowiek.
Kiedy arcykapłani i słudzy ujrzeli Go, krzyknęli: – Ukrzyżuj, ukrzyżuj!
Piłat im mówi: – Wy Go weźcie i ukrzyżujcie, bo ja nie stwierdzam
Jego winy. – My mamy Prawo – odrzekli mu Judejczycy – a według
tego Prawa musi umrzeć, bo czynił się Synem Bożym. Kiedy Piłat
usłyszał te słowa bardziej zaniepokoił się. Wszedł znowu do
pretorium i mówi do Jezusa: – Skąd Ty jesteś ? A Jezus nie dał mu
odpowiedzi. Mówi Mu Piłat: – Mnie nie odpowiadasz? Czy nie wiesz,
że mam władzę Cię uwolnić i mam władzę Cię ukrzyżować? Jezus
mu odrzekł: – Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej z
góry nie dano. Dlatego ten, który Mnie tobie wydał, bardziej
zgrzeszył. Od tej chwili Piłat starał się Go uwolnić. A Judejczycy
krzyczeli: – Jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Bo kto
czyni się królem, występuje przeciw cesarzowi!
Piłat usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa z pretorium i zasiadł
na podwyższeniu, na miejscu zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku
Gabbatha. Był to dzień przygotowania Paschy, godzina mniej więcej
szósta. (Piłat) mówi Judejczykom: – Oto wasz król! – Precz, precz z
Nim, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go – krzyknęli. Mówi im Piłat: – Waszego
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króla mam ukrzyżować? – Tylko cesarz jest naszym królem! –
odrzekli najwyżsi kapłani. Wtedy (Piłat) wydał Go im na
ukrzyżowanie.
Zabrali więc Jezusa. I dźwigając krzyż wyszedł na tak zwane Miejsce
Czaszki, a po hebrajsku Golgotha. Tam Go ukrzyżowali i razem z Nim
po obu stronach dwóch innych, a Jezusa w środku. Piłat kazał
sporządzić też napis i umieścić na krzyżu. A było napisane. Jezus
Nazarejczyk, król żydowski. Wielu Judejczyków czytało ten napis, bo
miejsce ukrzyżowania Jezusa znajdowało się blisko miasta, a napis
był po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Najwyżsi zaś kapłani
żydowscy mówili Piłatowi: – Nie pisz: Król żydowski, ale że
powiedział: Jestem królem żydowskim. Piłat odrzekł: – Co
napisałem, to napisałem. Kiedy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli
Jego odzież i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza część.
Wzięli też chiton, który nie był szyty, ale tkany w całości. Mówili więc
między sobą: – Nie dzielmy go, ale losujmy komu przypadnie. Tak
wypełniło się Pismo, które mówi: "Podzielili się moimi szatami, a o
suknię moją los rzucili". Tak właśnie uczynili żołnierze. A pod
krzyżem Jezusa stała Jego matka i siostra Jego matki, Maria
Kleofasowa, i Maria Magdalena. Jezus zobaczywszy matkę i ucznia,
którego miłował, mówi do matki: – Niewiasto, oto syn twój. Potem
mówi uczniowi: – Oto twoja matka. I od tej chwili wziął ją uczeń do
siebie. Potem Jezus wiedząc, że już wszystko się dokonało i że
wypełniło się Pismo, mówi: – Pragnę! Stało tam naczynie napełnione
octem. Zatknąwszy więc gąbkę pełną octu na włóczni, podali Mu od
ust. Kiedy Jezus zwilżył octem wargi, rzekł: – Dokonało się. I
skłoniwszy głowę oddał ducha.
(…) Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tym, którzy byli z Nim
ukrzyżowani – jednemu i drugiemu. Lecz kiedy podeszli do Jezusa
zobaczyli, że już nie żyje, nie połamali Mu goleni, lecz jeden z
żołnierzy przebił Mu bok włócznią. I zaraz wypłynęła krew i woda.
Oto Słowo Pańskie.

Śpiewamy:
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
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na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
lub inna pieśń o krzyżu, czy męce Pana Jezusa

Tata lub mama: Święta Siostra Faustyna w Dzienniczku
napisała: Dziś powiedział mi Pan: Córko Moja, rozkoszy i

upodobanie Moje, nic nie powstrzyma Mnie w udzielaniu ci łask.
Miłosierdziu Mojemu nie przeszkadza nędza twoja. Córko Moja,
napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do
miłosierdzia Mojego, anamawiajwszystkie dusze do ufności w
niepojętą przepaść miłosierdzia Mojego, bo pragnę je wszystkie
zbawić. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież
włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie
wyłączyłem.
I dalej św. Siostra Faustyna napisała: Dziś poznałam, jak jedna
osoba z mojej rodziny obraża Bogai że jest w wielkim
niebezpieczeństwie śmierci. Poznanie to przebiło duszę moją
takim wielkim cierpieniem, że myślałam, że nie zniosę tej
obrazy Bożej. Bardzo przepraszałam Boga, ale widziałam Jego
wielkie zagniewanie.
Dziecko lub dziadkowie: W tej godzinie Bożej łaski, módlmy
się gorąco za naszą rodzinę, prosząc o łaskę przebaczenia
grzechów (zwłaszcza grzechów ciężkich) które kiedykolwiek
popełniliśmy, bo one zabiły w naszej duszy obecność Boga.
Prośmy o przebaczenie kar, za grzechy jeszcze
nieodpokutowane i abyśmy dostąpili Bożego miłosierdzia, w
godzinie naszej śmierci. Módlmy się tez za zmarłych z naszych
rodzin, którzy cierpią w czyśćcu.
Dziecko
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Modlitwa do Świętej Rodziny
błogosławionego Jana Pawła II
Święta Rodzino z Nazaretu,
wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny,
tobie nasze rodziny powierzamy.
Otwórz serce każdego domu
na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego,
na chrześcijańskie świadectwo,
aby mógł się on stać źródłem
nowych i świętych powołań.
Przygotuj umysły rodziców,
aby z pilnym miłosierdziem,
mądra troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci
ku dobrom duchowym i wiecznym.
Napełnij dusze młodych
prawym sumieniem i wolna wolą,
aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,
wielkodusznie przyjmowali
dar Bożego powołania.
Święta Rodzino z Nazaretu,
spraw, abyśmy byli w stanie
wprowadzić w życie wolę Boga,
rozważając i naśladując
żarliwą modlitwę,
wielkoduszne posłuszeństwo,
pełne godności ubóstwo
i dziewiczą czystość
przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć
z przewidująca delikatnością
tym wszystkim,
którzy są wezwani
do naśladowania Pana Jezusa
bardziej z bliska,
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który za nas wydał samego siebie.
Amen.
Tata lub mama (może też większe dziecko):

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Odmawiamy na różańcu:
Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):

Śpiewamy:Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Śpiewamy:
O Krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca
Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie! (3x)

27 | S t r o n a

Przekazanie obrazu – godzina 19.00.
W obecności dwóch rodzin: żegnającej i przyjmującej
Pana Jezus Miłosiernego.

Tata lub mama: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscyzebrani na modlitwie: Amen.
Babcia lub dziadek:
Panie Jezu Miłosierny, nasza rodzina, wraz z przyjaciółmi i
sąsiadami, zgromadziła się przy Twoim obrazie. Wiemy, że
cześć tego obrazu polega na ufnej modlitwie, połączonej z
uczynkami miłosierdzia. Do tak rozumianego kultu obrazu –
Panie Jezu, przywiązałeś wielkie obietnice. Już przy pierwszym
objawieniu obrazu zapewniałeś, że dusza, która czcić będzie ten
obraz, nie zginie , a więc dałeś obietnicę wiecznego zbawienia.
Jezu najdroższy, obiecałeś także duże postępy na drodze
chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz
wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o które z
ufnością miłosierni ludzie prosić Cię będą. Podaję ludziom
naczynie – powiedziałeś do Świętej Faustyny – z którym mają

przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest
ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Przez obraz ten
udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp
wszelka dusza do niego.
Panie Jezu – zapewniasz, że obraz ten pociągnie wiele
dusz do Boga i przez niego miłosierdzie Boże działa w
duszach.Święta Siostrazapisała w „Dzienniczku”: Dziś ujrzałam

chwałę Bożą, która płynie z obrazu tego. Wiele dusz doznaje
łask, choć o nich głośno nie mówią. Choć różne są koleje jego,
Bóg otrzymuje chwałę przezeń, i wysiłki szatana, i złych ludzi
rozbijają się i obracają w nicość. Mimo złości szatana,
miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem i czczone
będzie przez wszystkie dusze.
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Śpiewamy:
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.

Mama lub tata:Święta Siostra Faustyna powiedziała:

O Miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty
I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty,
Błogosławisz, kto się zbliży do Twych promieni,
A dusza czarna w śnieg się zamieni.
O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego,
By cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego,
Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego,
Płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.
Niech dla obrazu tego cześć i sława
Płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa,
Niech z serca każdego cześć miłosierdziu Bożemu płynie
Teraz i na wieki wieków, i w każdej godzinie.
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Dzieci:
Módlmy się do Pana Jezusa Miłosiernego i przepraszajmy Go za
grzechy nasze i naszych bliźnich. Prośmy też o pokój dla świata,
miłosierdzie dla cierpiących i łaskę nawrócenia dla grzeszników:
Dziecko 1:Panie, któryś chodząc po ziemi głosił ludziom
orędzie miłości i pokoju, spójrz na tragedię i cierpienia narodów
uwikłanych w wojny.Ulituj się i ześlij pożądany pokój.
Śpiewamy: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
lub: Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami.
***
Dziecko 2:Panie, któryś doświadczył wszelkiej ludzkiej niedoli,
ulituj się nad losem chorych, cierpiących i nieszczęśliwych. Ukaż
im zbawienny sens Krzyża, umocnij wiarę i wzbudź ufność w
twoje Miłosierdzie.
Śpiewamy: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
lub: Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami.
***

Dziecko 1:Panie, osądzony i skazany przez niesprawiedliwych
sędziów, natchnij rządzących umiejętnością tworzenia
sprawiedliwego prawodawstwa w naszej Ojczyźnie i na całym
świecie, szczególnie wobec tych najbardziej bezbronnych:
nienarodzonych i niedołężnych – z racji chorób i podeszłego
wieku, aby mogli narodzić się i żyć do końca swych dni w
pokoju.
Śpiewamy: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
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lub: Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami.
***

Dziecko 2:Panie, okrutnie za nas biczowany, udziel łaski
opamiętania dla wszystkich posługujących się terrorem i
przemocą.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
lub: Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami.
***

Dziecko 1:Panie, szyderczo cierniem ukoronowany, zmiłuj się
nad wszystkimi szydzącymi z Kościoła Świętego i wartości
chrześcijańskich.
Śpiewamy: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
lub: Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami.
***

Dziecko 2:Panie, konający na krzyżu na oczach obojętnych
ludzi, wspomóż nas, abyśmy poznawszy całe zło i grozę
grzechu: alkoholizmu, narkomanii, rozwiązłości, oszustwa,
oszczerstwa, lenistwa, pychy, chciwości, bezlitosnego gniewu i
innych, mogli się nawrócić.
Śpiewamy: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
lub: Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami.
***

Dziecko 1:Panie, któryś przebaczył skruszonemu łotrowi,
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przebacz i nam zgromadzonym na dzisiejszej modlitwie
wszystkie nasze grzechy, popełniane w tym czasie lub w
przeszłości.
Śpiewamy: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
lub: Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami.
***
Dziecko 2:Panie, który przez haniebną śmierć krzyżową
dokonałeś ziemskiego życia, obejmij Twoim wielkim
przebaczeniem winy naszych zmarłych.
Śpiewamy: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
lub: Któryś za nas cierpiał rany – Jezu Chryste, zmiłuj się nad
nami.
Ciocia lub wujek (albo któryś z rodziców):
O Jezu, Synu Boży wcielony, któryś dla naszego zbawienia
raczył narodzić się w stajence, wieść życie w ubóstwie,
utrapieniach i nędzy, a na krzyżu w strasznej nędzy umrzeć,
prosimy, abyś, gdy będziemy umierali, rzekł do Twego Ojca
Boskiego: Ojcze przebacz im! Powiedz do Twojej ukochanej
Matki: Oto syn Twój. Powiedz do duszy mojej: Dziś ze mną
będziesz w raju. Boże mój, nie opuszczaj nikogo z nas w owej
godzinie. Boże mój, dusza moja pragnie Ciebie, któryś jest
źródłem żywych wód.Życie moje jak cień przemija, jeszcze
malutko i dokona się wszystko. Przeto, o czcigodny Zbawicielu
mój, od tej chwili, aż na całą wieczność w ręce Twoje oddaję
ducha mego. Panie Jezu, przyjmij duszę każdego i każdej z nas
tu zebranych. Amen.
Śpiewamy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie…
Potem:
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Serce Twe, Jezu, miłością goreje,
Serce Twe w ogniu miłości topnieje,
a nasze serca zimne jak lód,
i próżny zda się Twej męki trud.
Kiedyż o kiedyż, słodki mój Panie,
poznamy Serca Twego kochanie?
Kiedyż Twa miłość rozpali nas?
O dobry Jezu, czas to już, czas!
Rzuć tej miłości iskrę choć jedną,
ziemię serc naszych suchą i biedną,
by Ci wydała obfity plon,
za Twój na krzyżu bolesny zgon.
Tata lub mama (albo starsze dziecko – dobrze
czytające):
Z Ewangelii według świętego Jana
Trzeciego dnia odbywały się gody weselne w Kanie
Galilejskiej. Była tam Matka Jezusa. Zaproszono również na
gody Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka
Jezusa rzekła do Niego: Nie mają już wina. Odpowiedział jej
Jezusa: Cóż Mnie i tobie [do tego], niewiasto? [Zresztą] czyż nie
nadeszła jeszcze moja godzina? Wtedy Matka Jezusa rzekła do
sług [weselnych]: Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam nakaże. A
stało tam sześć stągwi kamiennych, które służyły do
żydowskich obmyć, i każda z nich mogła pomieścić dwie lub
trzy miary. Powiedział tedy Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I
napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich:
Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli.
A gospodarz wesela, gdy tylko skosztował wody, która stała się
winem – on sam nie wiedział, skąd pochodziło wino, ale słudzy,
którzy czerpali wodę, wiedzieli, wezwał do siebie oblubieńca i
powiedział: Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a
gorsze dopiero wtedy, gdy [wszyscy] już trochę się napiją. Ty
zaś zachowałeś dobre wino aż dotąd. Tak oto w Kanie

33 | S t r o n a

Galilejskiej zaczął Jezus czynić cuda. Objawił wtedy swoją
chwałę i uwierzyli weń Jego uczniowie.
Oto Słowo Pańskie
Mama: Wspominając obecność Matki Bożej na weselu w Kanie
Galilejskiej i jej wstawienie się za nowożeńców, gdy brakło

wina, prośmy wraz z Maryją, aby dobry Jezus dał naszej
rodzinie wszystko, co potrzebne nam jest do rozwoju, do
miłości i pokoju, które niech zagoszczą w naszym domu
Babcia lub dziadek:
Dziesiątka różańca odmawiana wspólnie.
Po dziesiątce:
Za św. Faustyną módlmy się słowami:
Matko Boża, dusza Twa była zanurzona w goryczy morzu,
spójrz na dziecię Twoje i naucz cierpieć, i kochać w cierpieniu.
Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski –
naucz mnie żyć z Bogiem.
Śpiewamy:
1. Była cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
Ref. Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.
2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go,
tak jak Ona.
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Głowa rodziny:
Panie Jezu Miłosierny, dobiega końca Twój pobyt
w naszym domu. Dziękujemy Ci, za ten ostatni dzień
obecności obrazu w naszej rodzinie. Jezusie, patrzyłeś z
obrazu na nas, jak żyjemy i jak pracujemy, jak się
uczymy, jak odpoczywamy i jak się modlimy. Jak się
kochamy, szanujemy i jak zmagamy się z naszymi
słabościami. Otworzyliśmy drzwi naszego domu dla
Ciebie, aby nie być dla Ciebie tajemnicą.
W 20.lecie poświęcenia naszej parafialnej
świątyni, chcemy podziękować za dar wiary, za
wspólnotę parafii, która jest Twoim Kościołem.
Będziemy dbać o wiarę, będziemy jej bronić, pomnażać i
przekazywać następnym pokoleniom, gdyż wiara jest
najcenniejszym skarbem naszej rodziny i naszej
ojczyzny. Chcemy prosić Cię: o dobry wybór drogi
życiowej dla dzieci i młodzieży z naszej rodziny, o
trwałość więzi małżonków, o spokojną
starość
seniorów naszego rodu, o dostatek dóbr materialnych i
pracę na miarę możliwości każdego z nas.
Przyrzekamy Ci dzisiaj uroczyście, że dołożymy
wszelkich starań, aby przezwyciężać nasze grzechy i
słabości. Będziemy dla siebie przykładem dobrego
postępowania oraz wzmacniać się wzajemnie w trudach
i doświadczeniach przez dobre słowa, pomoc i
modlitwę.
Przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, by okazać
dobroć i przebaczenie naszym krzywdzicielom, zarówno
spośród członków rodziny, jak i z grona kolegów,
sąsiadów. Sami też jesteśmy winni. Nosimy w swoim
sumieniu poczucie winy z powodu zgorszeń i krzywd,
które wyrządziliśmy naszym bliźnim. Dzisiaj wszystkich
gorąco przepraszamy i prosimy o wybaczenie. Jeżeli ich
tu nie ma, prosimy Cię – niech nasze zasługi przed Tobą
wyjednają
im
zdrowie,
pomyślność
i
Twoje
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błogosławieństwo. Teraz, w zebranym tu gronie,na znak
pojednania, chcemy przekazać sobie znak pokoju.
Następnie, zwracamy się do rodziny, która przyszła po
obraz i stoi razem obok siebie.
Przyjmijcie Ten obraz, jako święty znak Bożej Miłości,
która jest ratunkiem dla grzesznej, zagubionej i oszukiwanej
przez szatana ludzkości. Niech Jezus Miłosierny znajdzie w
waszym domu i w waszych sercach schronienie.
Pokój z wami!
Przyjmujący obraz, najlepiej głowa rodziny mówi:
I z Duchem Twoim!
Potem:
Dobry Jezu, w imieniu naszej rodziny, zapraszam
Cię do naszego domu. Przyjmij tę gościnę grzesznych
ludzi, którzy ufają w Twoje niezgłębione miłosierdzie.

Rodzina żegnająca całuje obraz. Potem, przekazuje obraz
kolejnej rodzinie, która również całuje obraz ize śpiewem na
ustach udajemy się do następnego domu. Po drodze
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, śpiewamy lub
odmawiamy litanie do Serca Pana Jezusa, a także pieśni do
Serca Pana Jezusa.
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Dodatki

Akt zawierzenia rodzin Miłosierdziu Bożemu
27 kwietnia 2011
O Najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a
skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu
miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.
Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach
Twojego miłosierdzia, które wywyższamy i błogosławimy. Niech
ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy
mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać. Oddajemy się Twemu
miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragniemy
szerzyć Twoje miłosierdzie, przez spełnianie dzieł miłosierdzia
tak względem duszy, jak i ciała – starając się o nawrócenie
grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i
strapionym. Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako
własności i chwały Twojej. Niech wszyscy ludzie doświadczą
nieskończoności Twojego miłosierdzia, zaufają mu i wysławiają
je na wieki. Amen.
Akt zawierzenia domu Bożemu Miłosierdziu

Jezu Chryste, zapraszamy Cię do naszego domu. Bądź w nim
najważniejszą Osobą.
Tobie, w tej wspólnocie rodzinnej chcemy służyć i
Ciebie czcić.
Weź ten dom w całkowite swoje posiadanie i rozpal w
nim ognisko Bożego Miłosierdzia.
Panie Jezu, bądź pośród nas tak jak wtedy, gdy
przyszedłeś do wylęknionych uczniów w Wieczerniku.
Przyjdź z darem pokoju, którego tak potrzebujemy.
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Ześlij w tym domu – swojej własności – Ducha
Świętego z mocą wzajemnego przebaczenia.
Pozostań w nim w znaku obrazu Bożego Miłosierdzia.
Niech ten dom będzie uświęcony Twoją obecnością.
Niech promienie Twojego miłosierdzia nieustannie go
przenikają, zasilając naszą miłość nową mocą.
Niech Twe miłosierdzie przejdzie przez ten dom również
na inne rodziny.
Uczyń z naszych rodzin wieczerniki trzeciego
tysiąclecia.
Jezu, ufam Tobie.

Święta Faustyno, módl się za nami. Amen.
***
RODZINNE MODLITWY W RÓŻNYCH
OKOLICZNOŚCIACH
MODLITWA O ŁASKĘ RODZICIELSTWA
Boże, od którego każde ojcostwo pochodzi! Oddajemy się Tobie
na rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością
płodną.
Pobłogosław naszej jedności i uczyń ją owocującą. Daj nam
zdrowe, udane dzieci. Przenieś na nie wszystko, co jest w nas
dobre. Spraw, abyśmy je dobrze wyposażyli do życia i rozwoju.
Błogosław im, niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia.
Czuwaj nad nimi. Przygotuj nas do wypełniania rodzicielskich
zadań. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarność, cierpliwość i
wyrozumiałość.
Naucz nas umiejętności wychowawczych. Spraw, aby dzieci
nasze rosły ku Twojej chwale i wypełniały Twoją wolę.
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Matko Najświętsza! Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami.
MODLITWA RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH DZIECKA
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku Życia!
Ty powołujesz nas do kontynuacji Twego stwórczego dzieła.
Tobie zawierzamy nasze dziecko. Pozwól nam dobrze
przygotować się do jego narodzin. Spraw, abyśmy wsparci
Twoją łaską, wiernie wypełniali nasze rodzicielskie obowiązki.
Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, która z taką czułością
otaczałaś Jezusa, Swego Syna, ochraniaj nasze dziecko i nas.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWA MATKI OCZEKUJĄCEJ DZIECKA
Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie proszę o pomoc, aby
dziecko moje, dopiero co poczęte, stało się radością naszego
domu, narodu i Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
MODLITWA MATKI W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM
Umiłowany, niebieski Ojcze. Dziękuję Ci, że udzieliłeś mi łaski
noszenia i dania życia. Przygotowałeś we mnie tajemnicę życia i
za nią pragnę Ciebie wielbić.
Pozwól mi więc dojrzale dziękować za ten wielki dar. Uświęć
ofiarę mojego wysiłku, stań przy mnie w trudnej godzinie, daj,
abym mężnie wytrwała i zrodziła zdrowe dziecko. Z mężem
zawierzamy je Twojej ojcowskiej miłości i przyjmiemy wszystko,
co przyjdzie nam wykonać i wycierpieć. Udziel mi dobrych,
czystych myśli, abym karmiła moje dziecko nie tylko swoją
krwią, lecz także Twoją łaską i prawdziwą miłością.
Nie dozwól nam nigdy zapomnieć, że dziecko zostało nam
powierzone i ma się stać dzieckiem Bożym. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
MODLITWA
DZIECKA

OJCA

W

INTENCJI

OCZEKIWANEGO
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Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku życia,
Ty powołujesz nas do kontynuacji Twego stwórczego dzieła.
Tobie, który jesteś Miłością, powierzam nasze dziecko.
Racz obdarzyć go zdrowiem, pozwól mu cieszyć się darem Twej
łaski i doprowadź je do pełni życia w Twojej miłości.
Spraw, abyśmy wsparci Twą łaską, wiernie wypełnili nasze
obowiązki i zadania względem dziecka, którym nas chcesz
obdarzyć.
Niech nasza rodzina stanie się żywym Kościołem Twego Syna,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i
króluje na wieki. Amen.
MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI
Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je
wzbogacić potomstwem, polecamy Ci gorąco nasze
najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twoją ojcowską opiekę,
aby wzrastały w świętej bojaźni, wiodły życie prawdziwie
chrześcijańskie i przyniosły pociechę nam, Ojczyźnie, a nade
wszystko Tobie – naszemu Stwórcy. Spójrz, Panie, wśród jakich
ludzi się obracają. Udziel im, Panie, pomocy i obrony, nam zaś
dopomóż, abyśmy świadomi niebezpieczeństwa, jakie im grozi,
przykładem naszego życia i obyczajów, najdoskonalszym
zachowaniem świętych praw Twoich i Twego Kościoła, zdołali
ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań do nieba,
gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.
MODLITWA W INTENCJI
ZMĘCZONYCH ŻYCIEM

STARSZYCH

RODZICÓW

Panie, Boże Wszechmogący, który wybrałeś za matkę Twego
Syna Najświętszą Maryję Pannę, spraw, bym znalazł(a) tyle siły
i pogody, by przyjąć w nasz dom rodziców mojej żony (mojego
męża). Spraw, abym zawsze im służył(a) jak syn (córka), bez
buntu, że tracę moje zdrowie i czas. Daj, abym był(a)
wyrozumiały(a) i cierpliwy(a) dla ich starości, abym do końca, z
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godnością człowieka wierzącego w Ciebie, spełniał(a) przyjęte
obowiązki ich opiekuna. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWA DZIECI ZA RODZICÓW
Wszechmogący, wieczny Boże– dziękuję Ci za rodziców i proszę
za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli
Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i
nadprzyrodzonego życia duszy, oni włożyli i wkładają wiele
troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw,
Panie, abym umiał(a) docenić ich starania i był(a) zawsze
wdzięczny(a). Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj
im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia
i zbawienia. Dla mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich
pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał(a), szanował(a) i
zawsze im dopomagał(a). Boże Ojcze, wysłuchaj modlitwy
swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i
całej naszej rodzinie, aby stanowiła jedno serce i jedną duszę
w Chrystusie, Panu naszym. Amen.
MODLITWA ZA CHOREGO W RODZINIE
Ojcze niebieski, spójrz na N., członka mojej rodziny, który
zachorował. Popatrz na jego duchowe i cielesne cierpienia.
Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu
duszy i ciała, jeśli się to zgadza z Twoją wolą. Racz więc
sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej Twej ręki.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWA ZA ZMARŁEGO W RODZINIE
Najświętszy Panie, Wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w
Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja
zbawiennego zmartwychwstania.
Wprawdzie przygniata nas konieczność śmierci, jednak
podnosina
duchu obietnica przyszłej
nieśmiertelności.
Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane,
będzie ono tylko inaczej ukształtowane.Gdy rozpadnie się
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bowiem w proch dom ziemskiego pielgrzymowania – będzie dla
nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól,
by ona pocieszała nas w cierpieniu, którym jesteśmy
nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki
dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych oraz
dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem, wraz ze
wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWA W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM
Ojcze nasz, zwracamy się do Ciebie z pokorną i gorącą
modlitwą. Ty połączyłeś nas nierozerwalnie w sakramencie
małżeństwa i chcesz, abyśmy pozostali sobie wierni aż do
śmierci. Nie wiem, jak to możliwe, że osoby, które się miłują, a
na pewno kiedyś miłowały, mogą się tak wzajemnie, tak
boleśnie ranić.
Boże, pośpiesz na pomoc sercu mojemu. Poznaję coraz lepiej,
jak trudny jest stan małżeński, jak wiele jeszcze muszę się
uczyć i jak wiele przecierpieć. Uczyń mnie wielkodusznym(ą),
bym umiał(a) przebaczać. Daj mi cierpliwość, bym zdołał(a)
przetrwać. Wzmocnij moje słabnące siły, uchroń zagrożoną
miłość. Niech poprzez doświadczenie wzmacnia się i dojrzewa,
a minie zły czas.Panie mój, chcę pozostać wiernym(ą), aż do
końca. Amen.

RODZINNE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Zaleca się, aby w rodzinie było czytane Pismo Święte w miarę
możliwości codziennie, a przynajmniej raz w tygodniu. Jako
spotkanie ze Słowem Bożym, dobrze jest poprzedzić czytanie
modlitwą.
***
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MODLITWA PRZED RODZINNYM CZYTANIEM PISMA
ŚWIĘTEGO
Ojcze światła, prawdziwe światło pochodzi od Ciebie! My,
ludzie, możemy prawdziwe światło tylko przyjąć, ale nie dawać.
Ześlij Twe światło w nasze dusze, abyśmy Cię poznali, Ciebie
kochali i w miłości ku Tobie stali się szczęśliwi. Amen.
albo:
Duchu Święty, Boże, słowo, którego słuchać będziemy,
pochodzi od Ciebie. Spraw przeto, byśmy je przyjęli z takim
skupieniem umysłu i gotowością serca, aby głęboko zapadło w
nas i przyniosło plon obfity. Amen.

MODLITWA
ŚWIĘTEGO

PO

RODZINNYM

CZYTANIU

PISMA

Użycz nam, prosimy Cię, Panie, Twojejłaski, abyśmy prawdy
poznane dzięki Twemu pouczeniu, zdołali z Twoją pomocą
wypełnić, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
albo:
Duchu Święty, Boże, pragniemy być według wskazania Apostoła
wykonawcami słowa, a nie – słuchaczami tylko. Udziel nam
więc Twojejmocy, abyśmy wykonując usłyszane słowo,
wzrastali w dobrym i zbawili dusze nasze. Amen.
MODLITWY PRZED RODZINNYM POSIŁKIEM

W tradycji chrześcijańskiej, a szczególnie naszej polskiej,
zakorzeniony jest powszechny zwyczaj modlitwy tak przed
posiłkami (błogosławieństwo stołu), jak i po posiłkach
(dziękczynienie za dary Boże)
MODLITWY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM.
Pobłogosław, Panie, nas i te dary, które dzięki Twojej hojności
będziemy spożywali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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MODLITWY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PO POSIŁKU
Panie, racz dać wszystkim ludziom konieczny pokarm, aby
razem z nami składali Tobie dziękczynienie. A dusze wiernych
zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen.

RODZINNA MODLITWA WIECZORNA

Wieczorem, gdy wszyscy są po zajęciach, rodzina zgromadzona
przy ołtarzyku domowym spotyka się z Bogiem na modlitwie. Po
znaku krzyża wszyscy skupią się na minionym dniu, aby zrobić
sobie rachunek sumienia, przeprosić Pana Boga za winy
popełnione w dniu dzisiejszym, poprzez wzbudzenie w sobie
żalu za grzechy. Następnie, rodzina dziękuje Panu za kończący
się dzień i prosi o szczęśliwą noc. Można odmówić cały pacierz,
Anioł Pański i jedną z modlitw zamieszczonych poniżej. Dobrze
będzie zakończyć modlitwy wieczorne Apelem Jasnogórskim.
Boże, który stwarzasz wszechświat i niebiosa. Ty przyoblekasz
dzień blaskiem twej światłości, a noc słodyczą spokojnego snu.
Ty dajesz odpoczynek znużonemu ciału, ażeby mogło pełnić
obowiązki dnia. Ty dajesz ulgę sercom utrudzonym i
rozpraszasz lęki, płynące z kłopotów i trosk. Dziękujemy Ci,
Boże za cały ten dzień, a teraz, gdy zapada już milcząca noc,
ślemy do Ciebie modły i błagania, żebyś sam przybył ku naszej
pomocy. Z głębi naszego serca śpiewamy dziś Tobie hymny i
pieśni pobożne, nasz Panie, bo kochamy Cię czystą dziecięcą
miłością i uwielbiamy wielkość Twoją, Ojcze! Bądź, Boże,
odpocznieniem stałym naszych serc i miej w ciągłej opiece tych,
co Ciebie proszą.
(Modlitwa pierwszych chrześcijan)
albo
Panie, uczyń znak krzyża nad naszym domem. Nakryj Twoją
dłonią dach, który nas osłania. Prawicą Twoją osłoń nasze łoża,
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na których spoczywamy. Zachowaj nienaruszony oddech,
którym obdarzyłeś moje ciało. Daj nam spokojny odpoczynek w
ciągu tej nocy, abyśmy o świcie, w pełni rozbudzeni i
ugruntowani w nowym rozradowaniu, mogli wznosić ku Tobie
głos naszej modlitwy, nasyconej zapachem wiary.
Święty Grzegorz z Nazjanu. (parafraza)
albo
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich
naśladowców jarzmo, które nakładasz jest słodkie, a ciężar
lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i
odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie
służyć.Amen.

albo
Wielbię Ciebie, mój Boże i kocham z całego serca. Dziękuję Ci,
żeś nas stworzył i zachował tego dnia. Przebacz nam nasze
winy i przyjmij dobro, które, z Twoją pomocą dziś uczyniliśmy.
Strzeż nas w czasie spoczynku i zachowaj od zła wszelkiego.
Niech łaska Twoja będzie zawsze z nami i ze wszystkimi,
których nam powierzyłeś.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg
Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Pieśni
I. Ref.: Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat!
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem!

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko co budzi Boży gniew!
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!
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Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!
2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyj ą własne życie,
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.
3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary zjednoczą cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.
II. 1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęg i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze...
3. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
Przed Twe ołtarze ...
4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze ...
5. Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze ...
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***
III. 1. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi,
Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy,
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.
2. Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której Serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.
Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,
By nas Bóg karał rózgą surowości;
Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,
Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.
Ty masz za sobą najmilszego Syna,
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna;
Gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.
Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni,
Daruje plagi, choć człowiek zawini;
Jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie,
Gdy się skryć możem pod Twój płaszcz bezpiecznie?
Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana,
Zagniewanego gdy zobaczysz Pana:
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Mieczem przebite pokazuj Mu Serce,
Gdy Syna na krzyż wbijali morderce.
Dla tych boleści, któreś wycierpiała,
Kiedyś pod krzyżem Syna swego stała,
Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli,
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.
A gdy ujdziemy gniewu jak i chłosty,
Pokaż nam, Matko, tor do nieba prosty;
Niechaj to Serce kochamy na wieki,
Z którego dotąd żyjemy opieki!
Matko Kościoła, wiarę daj nam żywą
Zachowaj wolność i jedność prawdziwą.
Spraw niech Ojczyzna stanie się nam niebem
Potężna Bogiem i bogata chlebem.

