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Misje święte są jedną z form przygotowania pośredniego do jubileuszu 50-lecia 
powstania naszej parafii. Będzie to czas otwarcia naszych serc na dary i łaski 
które Bóg zleje na nas przez posługę ojca Adama Kotuli- Karmelity posługu-
jącego w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie . Nasz udział w mi-
sjach świętych niech będzie wyrazem naszej wdzięczności Panu Bogu i Matce 
Najświętszej, za to wszystko co dla nas uczynił przez minione 50 lat. Wyrazem 
naszego przywiązania do Matki Bożej z Ostrej Bramy będzie nawiedzenie kopi 
obrazu w naszych domach z którego spogląda na nas w świątyni poświęconej jej 
imieniu w której minione pokolenia za jej przyczyną otrzymały wiele łask.

Mamy nadzieję, że peregrynacja Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, przyczyni 
się do pogłębienia życia duchowego w rodzinach naszej parafii, ożywieniem czci 
oddawanej Matce Najświętszej, zaowocuje utworzeniem nowych Róż Żywego 
Różańca oraz liczniejszym udziałem w nabożeństwach w pierwsze soboty mie-
siąca nabożeństwach maryjnych w maju i październiku.

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w każdej rodzinie będzie przebywać przez 
24 godziny. Wspólną modlitwę ułatwią modlitewniki. Z Obrazem Matki Bożej 
będzie również przekazywany zeszyt, w którym będą mogli zapisać się chętni 
przystąpienia do istniejących    już Róż Różańco wych albo do utworzenia no-
wych Róż.

Wszyscy, którzy przyjmą Matkę Bożą w swoich rodzinach, w dniu nawiedzenia 
powinni przystąpić do spowiedzi, by być w stanie łaski uświęcającej, uczestni-
czyć w mszy świętej rano lub po południu i przystąpić do Komunii świętej. Po-
nadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca, będzie odprawiona Msza święta w in-
tencji wszystkich rodzin, które w danym miesiącu nawiedziła Matka Boża.

Przekazanie Obrazu Matki Bożej powinno odbyć się o godz. 19.00 w czasie let-
nim, o godz. 18.00 w czasie zimowym. Rodzina, która ma przyjąć obraz, udaje 
się o umówionej wcześniej godzinie do rodziny przekazującej obraz i po chwili 
wspólnej modlitwy, np. odmówieniu dziesiątka różańca następuje przekazanie 
obrazu i uroczyste przeniesienie ze śpiewem pieśni do rodziny przyjmującej.

W domu powinno być przygotowane miejsce na ustawienie Obrazu: stół nakry-
tym białym obrusem, dwie świece - może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda 
święcona, którą matka lub ojciec rodziny pokropi wszystkich zebranych w cza-
sie powitania i pożegnania Matki Bożej. Wraz z obrazem przekazywane będą: 
program z proponowanym przebiegiem nawiedzenia, dwa modlitewniki, kilka 
śpiewników z tekstami pieśni maryjnych, które będą pomocą we właściwym 
przeżyciu czasu Nawiedzenia, oraz Pismo Święte z zaznaczonym tekstem Ewan-
gelii o nawiedzeniu świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę. Jeden eg-
zemplarz programu nawiedzenia i jeden modlitewnik powinna zabrać rodzina 
oczekująca  na nawiedzenie. Rodzina oczekująca może wcześniej zapoznać się 
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z propozycją podanego programu, albo przygotować na podstawie modlitewni-
ka swój własny program. Dzień nawiedzenia powinien być czasem wyjątkowym, 
dniem wyciszenia i modlitewnego skupienia. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia 
obrazu w rodzinach, prośby i podziękowania do Matki Bożej, będzie można za-
pisać na kartkach i złożyć do skrzynki przy ołtarzu Matki Bożej. Wszystkie po-
dziękowania i prośby będą zapisane w Księdze Peregrynacji, która będzie Kro-
niką Nawiedzenia Matki Bożej.
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PROPONOWANY PROGRAM NAWIEDZENIA

1. Wniesienie obrazu do domu, ustawienie w przygotowanym miejscu, pokro-
pienie zebranych wodą święconą, która zawsze przypomina nam przyjęty chrzest 
i naszą przynależność do Chrystusa.

2. Przywitanie pieśnią: „O Maryjo witam” (3 razy).

3. Matka lub Ojciec rodziny wita Matkę Bożą (można użyć poniższego tekstu powi-
tania).

Ostrobramska Pani, Boża Rodzicielko! Przychodzisz dzisiaj do na-
szej rodziny w tym szczególnym wizerunku. Cieszymy się i przyjmu-
jemy Cię z wielką radością. Pozdrawiamy   jak dzieci swoją ukochaną 
Matkę. Ty znasz każdego z nas po imieniu. Znasz doskonale naszą 
rodzinę. Ty wiesz o naszych sukcesach i porażkach, wzlotach i upad-
kach. Ty wiesz ile jeszcze mamy do zrobienia w sobie i wokół nas. 
Mamy wiele dobrych pragnień dotyczących zrealizowania Orędzia 
jakie przekazałaś nam, ale sami nie potrafimy ich wykonać. Liczymy 
na Twoją przemożną pomoc.

Ostrobramska Pani! Tobie oddajemy dziś naszą rodzinę. Maryjo 
Dziewico, usłysz głos Twoich dzieci. Wypraszaj w czasie tego Nawie-
dzenia naszej rodzinie potrzebne laski u Twego Syna, a naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Natchnij wszystkich nas do przemiany naszych 
serc, abyśmy nie zamykali się na głos wołania Twojego Syna.

Maryjo, Matko Ostrobramska! Powiedz też swojemu Synowi, że chce-
my być Mu wierni. Czekamy Matko Twojej rady jak to uczynić. Oto 
jesteśmy, aby słuchać. Aby wzruszyć Twoje matczyne Serce zaprosi-
liśmy Ciebie w Ostrobramskim Wizerunku do naszej rodziny. Przy-
gotowaliśmy nasze serca: przez modlitwę, spowiedź i uczestniczenie 
w Eucharystycznej Ofierze Twojego Syna. W tym czasie nawiedzenia 
naszej rodziny pragniemy być przy Tobie, Matko! Ucz nas dobrego 
życia! Umocnij naszą wierność Bogu, abyśmy skarb wiary przekazali 
nowym pokoleniom, żyjąc prawdą i miłością ku chwale Boga.

4. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety  - Pismo Święte - (Ewange-
lia według św. Łukasza 1,39-56) 

5. Odmówienie cząstki różańca.

Można skorzystać z rozważań do poszczególnych tajemnic, które znajdują się                                 
w modlitewnikach przekazywanych razem z obrazem.
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6. Akt zawierzenia rodziny Ostrobramskiej Matce Bożej.

Matko Boża Ostrobramska - Matko i Królowo naszych rodzin! Trwa-
jąc we wspólnocie wiary Kościoła świętego, wyznajemy dziś ponow-
nie naszą wiarę. Jak minione pokolenie synów i córek Polskiego Na-
rodu, wracamy dziś do kolebki naszych narodzin dla Boga i Ojczyzny.

Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wiarę, jaką otrzy-
maliśmy w naszej rodzinie przez Kościół, do którego należymy.

Przynagleni wołaniem naszego wielkiego Rodaka świętego Jana 
Pawła II o uświęcenie rodzin katolickich, stajemy ponownie przed 
Twoim Tronem i przyzywamy Twojej pomocy w walce z „mocami 
ciemności” o dochowanie wierności powołaniu do życia małżeńskie-
go. Wobec nowych zagrożeń i form ateizacji rodzin katolickich, przy-
chodzimy do Ciebie pełni ufności, zawierzając Ci naszą rodzinę.

Myśląc o przyszłości naszej rodziny, całą ufność pokładamy w Tobie 
- Matko Pięknej Miłości i Strażniczko życia rodzinnego.

Jeszcze raz na nowo i uroczyście poświęcamy się Tobie i Twemu Nie-
pokalanemu Sercu, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz 
cześć dla Twych świątyń i ołtarzy.

Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochować 
wierności Jego nauce i prawu, obronę Ewangelii i Kościoła, szerze-
nie Jego królestwa.

7. Wieczorny pacierz całej rodziny przy obrazie.    

Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga Ojca
Litania loretańska
Pod Twoją obronę
Modlitwa świętego Bernarda
Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, TV 
TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu 
rozważania.
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8. Modlitwy w ciągu dnia - wspólna - jeśli to możliwe.

Pieśń: Kiedy ranne wstają zorze

Modlitwy poranne - jeśli możliwe wspólne.

Można zaśpiewać Godzinki i odmówić część różańca świętego. W ciągu dnia powraca-
jący ze szkoły, z pracy mogą odmówić krótką modlitwę sami lub wspólnie przed obra-
zem.

O godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego.

9. Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie.

Odmówić cząstkę różańca                                                                                                             

Pod Twoją obronę.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ RODZINY 
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 

UŁOŻONY PRZEZ ŚWIĘTEGO LUDWIKA MARIĘ  GRIGNON DE MONTFORT                                                                                

O Maryjo, Dziewico i Matko Boga, rodzina nasza, którą widzisz 
u Twych stóp, poświęca się dziś uroczyście Twojemu Niepokalanemu 
Sercu.

Matko i Królowo naszych Rodzin! Otocz opieką naszą rodzinę 
i wszystkie rodziny naszej parafii, z zwłaszcza te, które tym aktem 
zawierzenia Tobie się oddają.

Matko Kościoła! Spójrz miłościwym okiem na wszystkie rodziny na-
szej parafii i przybądź wszystkim małżonkom ze swoją skuteczną po-
mocą. Wprowadź wszystkie rodziny na drogę prawdy, sprawiedliwo-
ści i miłości.

Spraw, najlepsza Matko, aby wszystkie rodziny stały się silne Bogiem 
i twierdzami żywej wiary; aby we wszystkich rodzinach było szano-
wane Boże Prawo i chrześcijańskie obyczaje. Zagubionym religijnie 
wskaż na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła świętego. Trwającym 
w grzechu wyproś łaskę skruchy i pojednania z Bogiem.

Matko i Królowo nasza! Zawierzamy Ci szczególnym aktem miłości 
i ufności wszystkie dzieci naszej parafii, aby były wierne Bogu, Krzy-
żowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu. Zawierzamy Ci naszą mło-
dzież, często zagubioną na drogach życia. 



7

Spraw, aby w jej sercach płonął zawsze ogień żywej wiary i miłości 
Boga.

Przyjmij to nasze oddanie się Tobie i nasze ślubowanie. Przygarnij 
nas wszystkich do Swego Niepokalanego Serca.

Ponieważ sami z siebie tak niewiele potrafimy, dlatego całą ufność 
pokładamy w Tobie i w Twoim Niepokalanym Sercu, w które wpisu-
jemy naszą rodzinę i każdą rodzinę naszej parafii z osobna.

Broń nas i prowadź, wstawiaj się za nami, abyśmy nie zagubili kie-
runku drogi życia naszych rodzin, którą wskazuje Twoje Niepokala-
ne Serce. 

Amen.

Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy się bez reszty, a więc: 
naszą ojczyznę, nasze serca, nasze ciała, nasze dusze, wszystko, czym 
jesteśmy i co posiadamy. Tobie poświęcamy nasze doczesne i ducho-
we troski, nasze prace i trudy, nasze radości i cierpienia.

Maryjo, uświęć nas i błogosław nam!

Prosimy Cię, o najukochańsza Matko, nie odmawiaj nam swojej opie-
ki i napełnij nas swoim duchem. Obdarz nas swoim usposobieniem: 
duchem miłości Boga i posłuszeństwa, aby nasz dom stawał się coraz 
bardziej domem pokoju; duchem obyczajności i pobożności, abyśmy 
głęboką czcią otaczali ciało i duszę; duchem modlitwy i umartwienia, 
byśmy przez częste przyjmowanie sakramentów świętych, a przede 
wszystkim przez odmawianie świętego różańca zachowali i pomna-
żali w sobie łaskę Bożą; duchem bezinteresownej miłości bliźniego, 
abyśmy coraz bardziej stawali się jednym sercem i jedną duszą; du-
chem wierności obowiązkom i sumienności, aby każdy z nas przez 
przezwyciężenie wygodnictwa coraz więcej podobał się Tobie i spra-
wiał Ci radość.

O Niepokalane Serce Maryi!

Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do nas wszyst-
kich strumień tych łask, które ukształtują naszą rodzinę na wzór 
Świętej Rodziny z Nazaretu. Pomóż nam tak żyć, jak przyrzekliśmy; 
tak kochać, by Ciebie rozradować; tak postępować, jak Ty tego pra-
gniesz! Błogosław naszym postanowieniom i obietnicom. Dodaj nam 
odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili się do na-
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wrócenia grzeszników, do rozszerzania Twojego i Twojego Boskiego 
Syna Królestwa, do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które 
niewdzięczni ludzie wyrządzają Twojemu matczynemu Sercu.

Prosimy Cię, Maryjo, Matko nasza, Pani i Królowo naszej rodziny:                              
Błogosław nam!                                                                                                                          

Broń nas!                                                                                                                                    

Osłaniaj nas!

Wpisz nasze imiona do Twego Niepokalanego Serca jako zagwaran-
towanie Twojej szczególnej opieki. 

Amen.

10. Przekazanie Obrazu Matki Bożej.

Po przybyciu rodziny przyjmującej i odmówieniu np. dziesiątka różańca - tajemnica 
Nawiedzenia świętej Elżbiety - pożegnanie Obrazu Matki Bożej przez ojca lub matkę 
rodziny. Można to uczynić według tekstu podanego poniżej.

Nadszedł czas rozstania z Wizerunkiem naszej Matki - Ostrobram-
skiej Pani.Nadszedł też czas wyrażenia wdzięczności Tobie Maryjo 
za Twoją obecność w naszej rodzinie w Ostrobramskim Wizerunku.

Przyjmij teraz, Maryjo, naszą wdzięczność, za czas nawiedzenia. To 
był czas bardzo krótki,  ale tak ważny dla nas. Dziękujemy! Niech 
będzie Bóg uwielbiony! A Ty, Matko, bądź z nami w każdy czas! Pro-
wadź nas po matczynemu! Na Twoje ręce, Maryjo, składamy podzię-
kowanie za to, że przybyłaś w progi naszego domu. Wypraszaj nam 
potrzebne łaski, abyśmy byli wierni Twojemu Synowi na każdym 
kroku naszego życia. Amen.

Pieśń na pożegnanie - O Maryjo żegnam Cię...
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1. Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

Módl się za nami. Nie jesteśmy godni
jednej przeczystej Twoich oczu łzy,

tłum zbłąkanych i smutnych przechodni
na świecie szarym i smutnym jak my.

Bo niezliczone, Pani nasze winy,
jak ziarnka piasku na dnie sinych mórz

i jako gwiazdy niebieskiej głębiny,
a my się modlić nie umiemy już.

Zapominamy w powszednim zamęcie,
że Ty u Bramy naszej trzymasz straż,
na wszystkie bóle masz ciszy zaklęcie

i wszystkie nędze po imieniu znasz.
Uciszaj, Matko, wichury i swary,

szatańską pychę hardych myśli skrusz,
błogosławieństwem oddalaj pożary

od naszych domów i od naszych dusz.
A serca nasze, w jedno zestrzelone,
ku Tobie wzbite w złoty ognia słup,
tę rozmodloną naszych serc koronę,

złożoną kornie u Twych Świętych stóp,
przyjm miłościwie, Królowo Aniołów

jak uzbierany Twój na ziemi plon,
i zanieś, Jasna, ten serdeczny połów
przed Twego Syna szafirowy tron.

2. Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca 
cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świę-
tym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie - zapal serca nasze miłością i udziel 
nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.  Za-
wierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej 
duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twe-
go Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całe-
go Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali 
w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich. 
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Otwirasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wy-
ciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas 
obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością 
zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam po-
trzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednic twem, abyśmy 
strzegli czystości i niewinności, wiernie i wy trwale pielęgnowali dziecięcą 
miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce 
nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

3. Dawna modlitwa do Matki Miłosierdzia:

„Maryjo Ostrobramska! Matko Miłosierdzia królująca w Ostrej Bra-
mie, nie przestań od teraźniejszości aż do ostatniej godziny życia 
mego z dobrocią serca Twego spoglądać na mnie z wysokości Tronu 
Twego w niebie. Nawiedź mnie w godzinę śmierci w towarzystwie 
świętego Anioła Stróża oraz św. Patrona mego, abym otrzymał ła-
skę, przebłagania Boskiego Oblicza Syna Twego, którego tak często 
ciężkimi grzechami moimi obrażałem. Święta Maryjo Matko Boża! 
Matko Miłosierdzia, módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. 
Amen”.

4. Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Chryste 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 – módl się na nami!

Matko litości i łaski – módl się na nami!

Matko ofiarności i dobroci – módl się na nami!

Matko poświęcenia i służby – módl się na nami!

Wszechmocy błagająca – módl się na nami!

Szafarko Bożego miłosierdzia – módl się na nami!

Ucieczko grzeszników i winowajców – módl się na nami!

Wspomożycielko głodnych i spragnionych – módl się na nami!
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Schronienie bezdomnych i tułaczy – módl się na nami!

Opiekunko ubogich i uciśnionych – módl się na nami!

Obrończyni wdów i sierot – módl się na nami!

Drogowskazie błądzących i zagubionych – módl się na nami!

Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych – módl się na nami!

Nadziejo uwięzionych i osamotnionych – módl się na nami!

Pociecho wątpiących i zrozpaczonych – módl się na nami!

Ostojo cierpiących i konających – módl się na nami!

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 dar miłosierdzia 
Bożego – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbaw-
czym 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 po-
trzebie obecności     w sprawach Bożych – wyjednaj nam zmiłowanie Boże!

Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cu-
downej 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 zmi-
łowanie Boże!

Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macie-
rzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością – wyjednaj nam zmiłowanie 
Boże!

Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludz-
kości mocy i darów Ducha Świętego – wyjednaj nam zmiłowanie Boże! 
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Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownic-
twem 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 doświad-
czeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Two-
ich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy sta-
jąc się solą tej ziemi i światłem świata, mogli dążyć do trwałego zjednoczenia 
z Tobą  w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

5. Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia

Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca(koronka składa się z trzech dziesiątków)

W Imię Ojca i Syna i Ducha św.   Amen.

Na początku: 

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do 
Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i pła-
cząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza one miłosierne oczy Swoje 
na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony Owoc Żywota Twojego po tym wygna-
niu nam okaż. O łaskawa , o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach: 

Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyj-
mij w godzinę śmierci.

Na małych paciorkach: 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam Miłosierdzie u Syna swojego.
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Na zakończenie: 

Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wy-
ciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas 
obdarzyć wszystkim czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością 
zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzeb-
ne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strze-
gli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość 
ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, 
kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiekuistej.  Amen.

6. Akt zawierzenia się Matce Bożej Miłosierdzia

Akt zawierzenia Maryi, Matce Miłosierdzia, jakiego dokonał Jan Paweł II w Kalwarii 
Zebrzydowskiej – 2002 r.

„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.
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.



14

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:
Totus Tuus, Maria!
Wraz z papieżem i z Tobą Maryjo powtarzamy także: Jezu, ufam Tobie!

JAN PAWEŁ II

7. Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia (do odmawiania między 07 - 15 listopada)

Dzień pierwszy 

Modlitwa wstępna na każdy dzień

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna 
Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko naj-
świętszego Pana  naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca 
cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świę-
tym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie rozapal serca nasze miłością i udziel 
nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej 
duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twe-
go Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całe-
go Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali 
w Winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.

Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wy-
ciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas 
obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością 
zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzeb-
ne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strze-
gli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość 
ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, 
kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.
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Dzień drugi 

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podob-
na Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko 
najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata, która w Ostrej Bramie wy-
świadczasz wielkie łaski wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, pozdra-
wiamy Cię miłością całego stworzenia prosząc pokornie, abyś nam u Syna 
Swojego wyjednała potrzebne dary i doprowadziła bezpiecznie do niebieskiej 
chwały.

O Matko Miłosierdzia i Królowo Apostołów, Tobie, która jesteś ziemią kapłań-
ską, oddajemy biskupów i kapłanów naszej diecezji. Wypraszaj im u Boga 
potrzebne łaski, aby wspierani nieustannie mocą i światłem Ducha Świętego, 
mogli bezpiecznie prowadzić powierzoną sobie Bożą Owczarnię do pełni życia 
i szczęścia. Maryjo, wyjednaj alumnom Radomskiego Seminarium, aby po-
dążając za Tobą drogą duchowego piękna, w Twojej szkole uczyli się ewange-
licznego życia, miłości Boga ponad wszystko, nieustannej kontemplacji Słowa 
Bożego i gorliwej służby braciom w Winnicy Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.

Dzień trzeci 

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podob-
na Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko 
najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która umieściłaś swój święty Wizerunek 
w Ostrej Bramie, aby wszyscy w swoich potrzebach przychodzili do Ciebie 
jako do Matki i Opiekunki stajemy przed Tobą jako dzieci prosząc pokornie, 
abyś nas przytuliła do Swego matczynego Serca i poleciła Swojemu najmil-
szemu Synowi.
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Oddajemy Ci o Matko Miłosierdzia i Królowo rodziny całą naszą parafię. 
Wypraszaj obfitość łaski duszpasterzom, pracującym tutaj siostrom, oraz 
wszystkim kapłanom i osobom zakonnym pochodzącym z tej parafii. Otaczaj 
swoją opieką wszystkich wiernych. Niech Chrystus, Twój Syn, będzie dla lu-
dzi starszych i samotnych - ostoją i mocą; dla dźwigających krzyż cierpienia 
- siłą i miłością; niech króluje poprzez swoją miłość i prawo we wszystkich 
rodzinach, będąc źródłem ich szczęścia, jedności i siły; niech wpływając swą 
łaską na serca dzieci i młodzieży, uczyni je gorliwymi w naśladowaniu Ewan-
gelii, aby stawały się wzajemnie dla siebie apostołami dobroci.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.

Dzień czwarty

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podob-
na Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko 
najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która przez Swój święty Ostrobram-
ski Obraz uzdrawiasz chorych, przywracasz życie umarłym - uzdrów nasze 
grzeszne dusze, abyśmy    przy Twojej pomocy uniknęli śmierci wiecznej, i żyli 
z Tobą i Synem Twoim Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości.

Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko łaski Bożej, wszystkich dobro-
dziejów duchowych i materialnych naszego klasztoru, wstawiaj się za nimi, 
aby Bóg darzył ich obficie swoją łaską i prawdziwie chrześcijańską radością. 
Wejrzyj Matko na tych, którzy pracą umysłu i rąk wznieśli tę świątynię i ten 
klasztor, i wyjednaj wszelkie łaski i wszelkie błogosławieństwo żyjącym, a ra-
dość wieczną zmarłym.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.

Dzień piąty

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podob-
na Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko 
najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
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nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, źródło wody żywej, z obfitości której każ-
dy może zaczerpnąć, wspomóż nas łaską Swoją świętą, broń przed zagroże-
niami świata i doprowadź szczęśliwie do portu zbawienia.

Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Wspomożycielko wiernych, wszyst-
kich zmarłych z naszej diecezji, parafii, całego Zakonu Serafickiego, naszych 
zmarłych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, krewnych i dobrodziejów. Uproś 
dla nich u Boga przebaczenie i łaskę uczestnictwa w radości zbawionych, aby 
przez całą wieczność mogli poznawać niezgłębione tajemnice miłości Bożej.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.

Dzień szósty

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podob-
na Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko 
najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani całego świata, która przez Swój 
święty Obraz wszystkim uciekającym się do Ciebie niezliczonych łask udzie-
lasz, wspomóż nas, abyśmy żyjąc na ziemi, sercem przebywali w niebie, 
a chwaląc Cię nieustannie zasłużyli, by oglądać Ciebie i z Tobą królować 
wiecznie.

Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Pocieszycielko strapionych, wszystkich, 
którzy zawierzając Bożej miłości, powierzyli się naszym modlitwom. Wyjed-
naj im, aby otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłu-
chane zgodnie z najświętszą Wolą Boga. Niech trwając w dziękczynieniu za 
otrzymane dobra, umacniają w sobie wiarę i miłość, i coraz głębiej przeżywa-
ją tajemnicę miłosiernej obecności Boga w swoim życiu.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.
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Dzień siódmy

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podob-
na Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko 
najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w tym świętym 
Obrazie. Stajemy przed Tobą wyznając naszą słabość, grzeszność i niedosko-
nałość, prosząc byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawicie-
la naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Two-
ją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej.

Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, wszyst-
kie trzy Zakony świętego Ojca Franciszka. Uproś u Syna Swego tę łaskę, aby 
wierne charyzmatowi swojego Założyciela, niosąc światu pokój i dobro, uka-
zywały wszystkim, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski i pocią-
gały wielu na drogę świętości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.

Dzień ósmy

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podob-
na Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko 
najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, Pocieszycielko strapionych, upadamy 
na kolana przed Twoim świętym Obrazem. Do kogóż mamy się udać w swo-
ich cierpieniach, jeśli nie do Ciebie, Matko? Pociąga nas ku Tobie niepojęta 
dobroć Twojego Serca i moc Twojego wstawiennictwa u Syna.

Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, wszystkie 
klaryski  na całym świecie. Niech nieustannie wpatrują się w przykład życia 
świętej Matki Klary. Pomóż im zawsze trwać w uwielbieniu i adoracji Jezusa 
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w Najświętszym Sakramencie, aby wiernie odpowiadały na głębokie wyma-
gania, które wypływają z całkowitej miłości do Chrystusa, oraz z oddania się 
bez zastrzeżeń misji Kościoła.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.

Dzień dziewiąty

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podob-
na Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko 
najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: 
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami 
nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, 
Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

O przedziwna Matko Zbawiciela naszego, Niepokalana Dziewico, Maryjo 
Ostrobramska, pełna słodyczy i łagodności. Upadamy na kolana przed Two-
im świętym Wizerunkiem i błagamy o Twoje miłosierdzie. Ufni w Twą dobroć 
i łaskawość, uciekamy się pod Twoją obronę, u Ciebie bowiem słabi znajdują 
moc i pokrzepienie.

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, naszą 
wspólnotę zakonną. Bądź zawsze z nami jako nasza Matka i kształtuj nasze 
serca na wzór Twojego. Uproś nam u Twego Syna, aby do naszego klasztoru 
przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości 
serafickiej. Obyśmy mogły stać się dla nich świetlanymi wzorami, aby je po-
ciągnąć do służby Bogu i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej, 
znajdując oparcie w Twojej macierzyńskiej miłości.

O Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, uproś nam, abyśmy wpatrzone 
w Twój przykład, za wzorem świętych i błogosławionych naszego Zakonu, 
coraz głębiej uczestniczyły w tajemnicach zbawienia, trwały przy Bogu ca-
łym umysłem i sercem, wzrastały w uległości poruszeniom Ducha Świętego 
i coraz pełniej urzeczywistniały Jego dary w naszym życiu.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl 
się za nami.

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia.
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8. Maryja Matka Boża Miłosierdzia

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

„Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, ponieważ jest Matką Jezusa, w któ-
rym Bóg objawił światu swoje Serce przepełnione miłością - naucza Jan Pa-
weł II, „a u stóp krzyża Maryja stała  się Matką Uczniów Chrystusa, Matką 
Kościoła i całej ludzkości - stała się Mater Misericordiae”.   W całym swoim 
życiu Maryja ukazuje Jezusa, a jako Matka Miłosierna, ukazuje Jezusa Miło-
siernego. Niepokalana Dziewica znając wielkość łaski jaką Bóg ją obdarzył, 
pokornie wyznaje w słowach skierowanych do św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej: „jestem wam Matką z niezgłębionego Miłosierdzia Boga”. Ona to dała 
ludzkości Największy Dar Nieba - Syna Ojca Przedwiecznego i tym samym 
nieustannie świadczy ludzkości największe miłosierdzie.

„Sławimy Twoje dziewictwo, podziwiamy pokorę,
lecz nam, nędznym, słodsze jest miłosierdzie;
częściej je wspominamy, częściej go wzywamy,
bardziej jest nam ono drogie.
Ono bowiem przyczyniło się do odnowy świata
i wszystkim wyjednało zbawienie.”

Św. Bernard, poznawszy za sprawą Ducha Świętego wartość, jaką w oczach 
Bożych ma Miłosierdzie Maryi - często modlił się tymi słowami: „Ty, która 
znalazłaś łaskę u Boga! Któż zdoła ogarnąć hojność, bezmiar, wspaniałość 
i głębię Twego miłosierdzia? Hojnie przychodzisz z pomocą wszystkim, którzy 
Cię wzywają, i tak będzie aż do dnia ostatecznego. Pełna jest ziemia Twojego 
miłosierdzia! Sięga ono aż po jej krańce, przynosi odnowę królestwa niebios, 
zbawienie pogrążonym w mrokach i cieniu śmierci. Bo dzięki Tobie zalud-
nia się niebo i opróżnia otchłań, powstaje z gruzów niebiańska społeczność, 
a przywrócone zostaje życie zagubionym i w swym nieszczęściu oczekującym 
zbawienia. Pełna miłości i współczucia, wszystkim litościwa, zawsze łaska-
wa przychodzisz z pomocą. Do tego więc źródła podąża nasza spragniona du-
sza, do tego niezmierzonego miłosierdzia uciekamy się w naszej nędzy. Ukaż 
światu łaskę zmiłowania,  jaką sama znalazłaś u Boga: Twoimi świętymi 
prośbami wyjednaj przebaczenie winnym, uzdrowienie chorym, umocnienie 
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słabym, pociechę strapionym, a ginącym pomoc i ocalenie.     Niech przez Cie-
bie, Królowo łaskawa, sługom swoim ze czcią wzywającym słodkiego imienia 
Maryi udziela darów łaski Twój Syn i Pan nasz, Jezus Chrystus, który jest 
ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki”.

Maryja pięknie nazywana jest Królową Nieba, Przedziwną Matką, Pocieszy-
cielką Strapionych, Uzdrowieniem Chorych, Gwiazdą Zaranną, Bramą Nie-
bieską, ale nade wszystko Matką Miłosierdzia. Głęboko zespolona z męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem swego Boskiego Syna, mimo głębokiego bólu 
serca wiedziała, że cierpienie Jezusa ma sens. Ona jest Matką Współczującą. 
Doskonale wie, co znaczy cierpienie. Miecz boleści przeszył Jej serce. Jest Kró-
lową Męczenników - patrzyła na konanie Syna... Nikt tak jak Matka Ukrzyżo-
wanego nie doświadczył tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania 
Bożej sprawiedliwości z miłością, owego „pocałunku”, jakiego miłosierdzie 
udzieliło sprawiedliwości - o którym mówi Psalmista (por. Ps 85,11). Nikt też 
tak jak Ona - Maryja - nie przyjął sercem tajemnicy Boskiego Odkupienia, 
która dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Jej Syna wraz z ofiarą macie-
rzyńskiego serca, wraz z Jej ostatecznym fiat.

„Maryja stając się Matką Wcielonego Słowa doświadczyła w sposób wyjątko-
wy Bożego Miłosierdzia. Ale równocześnie w sposób wyjątkowy okupiła swój 
udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca” - czytamy w Ency-
klice O Bożym Miłosierdziu. „Maryja jest    więc Tą, która najpełniej zna ta-
jemnicę Bożego miłosierdzia. Wie jak jest potężne i ile kosztowało. W tym zna-
czeniu nazywamy Ją również Matką miłosierdzia - Matką Bożą miłosierdzia 
lub Matką Bożego miłosierdzia, a każdy z tych tytułów posiada swój głęboki 
sens teologiczny. Mówią one o tym szczególnym przysposobieniu Jej duszy, 
całej Jej osobowości do tego, aby widzieć poprzez zawiłe wydarzenia dziejów 
każdego człowieka i całą ludzkość, a nade wszystko miłosierdzie, które z po-
kolenia na pokolenie (por. Łk 1, 50) taje się ich udziałem według odwiecznego 
zamierzenia Przenajświętszej Trójcy. Dziś Ona zwraca swe miłosierne oczy 
ku troskom każdego człowieka strapionego i wyprasza łaskę. Bóg poprzez 
macierzyństwo Maryi Panny nieustannie okazuje człowiekowi swoje współ-
czucie. Ona jako Wszechmoc Błagająca, Matka Litości, Pośredniczka Wszel-
kich Łask i Matka Miłosierdzia, przepełniona wrażliwością na ludzi, na ich 
nieudolność, małość, słabość i niedole zawsze wybiega naprzeciw strapionym 
swym dzieciom”

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński rozważając w więziennej celi Miłosier-
dzie Matki Jezusa tak pisał: „Podążałaś za Synem miłości Bożej wszędzie, by 
w porę podpowiadać: wina nie mają, chleba nie mają, miłości nie mają, łaski 
nie mają, serca szukają... Czy w Kanie, czy na Golgocie, czy dziś - po prawicy 
Zbawiciela, w niebie - Miłosierdzie Twoje zawsze niemal, uśmiecha się przez 
łzy. Zawsze tam, gdzie męka zwątpienia. I dopiero, gdy łzy obmyją oczy i ser-
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ce z pyłu ziemi, dostrzegały „Pańskie miłosierdzie” i obfite u Niego odkupie-
nie”. „Maryja objawia światu miłosierną miłość, przybliża ją ludziom w spo-
sób szczególnie owocny. Pokazuje jak wielką moc   ma miłosierdzie. Dzieje się 
tak dlatego, że objawianie to - jak wyjaśnia papież - „opiera się  w Bogarodzi-
cy o szczególną podatność macierzyńskiego serca, o szczególną, wrażliwość, 
o szczególną zdolność docierania do wszystkich, którzy tę właśnie miłosierną 
miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki”. Ona nazwana Matką Miłosier-
dzia ma dla nas litościwe, macierzyńskie serce, skłaniające Ją do okazywania 
nam miłosierdzia. Kiedyś współdziałała z Chrystusem dla objawienia się peł-
ni miłosierdzia, dzisiaj zaś budzi w ludzkich sercach nadzieję na Boże zmiło-
wanie i prowadzi ludzi do źródeł Bożego miłosierdzia. Ona jest Matką Bożego 
Miłosierdzia: w Niej i przez Nią objawia się światu wielkość i bogactwo Bo-
żych zmiłowań” - mówi ks. Teofil Siudy.

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.
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:
Totus Tuus, Maria!
Wraz z papieżem i z Tobą Maryjo powtarzamy także:
Jezu, ufam Tobie!
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