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WSTĘP 
Dziś czasami czujemy się bezsilni wobec zła i słabi jak mały Dawid 
wobec gigantycznego Goliata. Dlatego Matka Boża z Medjugorie 
poleciła, byśmy my także nosili przy sobie 5 takich duchowych 
kamieni, aby zmierzyć się ze złem. 

Kochane dzieci, módlcie się, abyście modły wzrastać duchowo i być bli-
żej Boga; wręczam wam pięć kamieni, które symbolizują broń przeciwko 
waszemu potężnemu Goliatowi. Dzięki nim będziecie mogły wygrać każdą 
bitwę – mówiła pewnego dnia Maryja w Medjugorie.

Dzięki 5 kamieniom Dawid pokonał Goliata i dlatego Maryja daje nam 
5 kamieni, by pomóc nam stawiać się silniejszymi w życiu ducho-
wym i ostatecznie pokonać demona, który jest Goliatem naszego życia 
duchowego.

1. Pierwszy kamień to Różaniec

Maryja poleca tę modlitwę w wielu objawieniach. Medytując tajemnice 
różańcowe, możemy przejść przez całe życie Jezusa. Razem z Maryją 
kontemplować życie Syna Bożego. 

2. Drugi kamień to Eucharystia

Eucharystia jest samym Jezusem – Żywym, Prawdziwym, Zmartwych-
wstałym. I dlatego Eucharystia jest sakramentem zbawienia. To, co uczy-
nił Chrystus w Noc Paschalną, ta Ofiara, która się wtedy dokonała, uobec-
nia się podczas Eucharystii. Tak jak wtedy Syn Boży pokonał śmierć 
i grzech, tak samo dokonuje się to w tych, którzy przyjmują Najświętszy 
Sakrament. 

Eucharystia to Sakrament Miłości Jezusa – to właśnie tam On daje nam 
wszystko. Kto się karmi Eucharystią, do tego szatan nie będzie miał 
dostępu.

3. Trzeci kamień to Słowo Boże

Słowo Boże jest światłem, które sprawia, że możesz wyjść z ciemności 
grzechu. Jest prawdą, która wyzwala od kłamstwa, jest Słowem samego 
Boga, który cały czas mówi do naszego serca i prowadzi nas, karmi nasz 
duchowy organizm. 
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4. Czwarty kamień to post 

Post pomaga nam wzrastać w pokorze i umacnia naszą wolę, by łatwiej 
było opierać się zasadzkom demona.

Post może mieć różne formy. Wiąże się ze stratą czegoś. Możemy pościć 
oczami, unikając pożądliwości rzeczy, których nie możemy mieć; ustami, 
unikając mówienia słów, które obrażają naszych braci. I wreszcie można 
pościć, jedząc mniej niż byśmy chcieli.

5. Piąty kamień to spowiedź 

Spowiedź jest darem Zmartwychwstałego dla Kościoła. Tam możemy 
zostawić wszystko, co wiąże nas ze złem zamiast z Chrystusem. Jest bło-
gosławieństwem, które przywraca nam pokój. Ten sakrament miłosier-
dzia jest po to, by na nowo obdarzać pokojem tych wszystkich, którzy 
utracili równowagę serca z powodu grzechu.

Kochani parafianie i pielgrzymi! Oddaję w Wasze ręce modlitew-
nik przez wstawiennictwo Królowej Pokoju. Chciałbym, aby stał się 
on pomocą do odpowiedzenia Matce Bożej na jej wezwanie i prośbę: 
Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Układ modlitewnika zbudowany 
jest na darze Maryi w postaci pięciu kamieni do walki z Goliatem, tzn. 
szatanem. W pierwszej części znajdziecie propozycję rozważań różań-
cowych, na początku odnośniki do fragmentów Pisma Świętego, później 
dwie wersje rozważań na podstawie orędzi z Medjugorie. W tej części 
znajdziecie też inne modlitwy, czy to z Medjugorie, czy też przez wsta-
wiennictwo Matki Bożej Królowej Pokoju. W drugiej części umieszczone 
zostały tradycyjne modlitwy pomagające przygotować się do Eucha-
rystii i trwać po niej w dziękczynieniu. W trzeciej części znajduje się 
pomoc do odprawienia medytacji nad fragmentem Pisma Świętego, ale 
nie możemy też zapomnieć o czytaniu świętego tekstu. Czwarta część 
zawiera krótkie modlitwy na dni postu, natomiast ostatnia (piąta) 
zawiera Maryjny rachunek sumienia oraz modlitwy przed i po spowie-
dzi. Niech ten modlitewnik pomoże Ci Drogi Bracie i Siostro w przybliże-
niu się do Chrystusa przez Królową Pokoju. 

ks. dr Marcin Sobiech 



5

I. 
RÓŻANIEC i modlitwy 

Od momentu, kiedy Matka Boża zaczęła objawiać się sześciorgu 
„widzącym” pozostawia specjalne przesłania – orędzia, które 
wzywają każdego człowieka do pogłębiania swojej wiary w Boga, 
także przez różaniec! Oto 7 najważniejszych z nich.

14 sierpnia 1984 r. Maryja przypomniała, jak ważne jest zachowywanie 
postów oraz modlitwa, szczególnie ta różańcowa:

Chciałabym, by świat modlił się […] i to jak najwięcej. By pościł surowo 
w środę i piątek, by odmówił każdego dnia chociażby różaniec.

Prośba o odmawianie różańca została skierowana szczególnie do rodzin:

Dopomogliście mi swoją modlitwą w urzeczywistnieniu moich planów. 
Módlcie się nadal, aby urzeczywistniły się one całkowicie. Proszę rodziny 
[…], by odmawiały wspólnie różaniec (27. 09. 1984).

Księża także nie powinni zapominać o codziennym odmawianiu modli-
twy różańcowej:

Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różań-
cem pokonacie wszelkie zło, jakim Szatan ma teraz zamiar prześladować 
Kościół katolicki. Wszyscy księża, odmawiajcie różaniec! Poświęćcie czas 
na modlitwę różańcową (25. 06. 1985).

Matka Boża przypomina także, że nie ilość czy częstotliwość modlitwy 
się liczy, a pragnienie Boga, które ma z niej wynikać:



6

Jest wielu, którzy kończą swoje modlitwy, zanim wejdą. Kiedy mówię wam: 
módlcie się, módlcie się, nie rozumiejcie tego jedynie jako zwiększenie 
ilości. To, do czego chcę was doprowadzić, to głębokie pragnienie Boga, 
nieustanne pragnienie Boga. Wszystkie modlitwy poruszają mnie bardzo, 
zwłaszcza twój codzienny różaniec.

Szatan coraz silniej oddziałuje w świecie. Maryja sugeruje więc:

Dziś wzywam was, byście ze szczególną modlitwą wystąpili przeciw Sza-
tanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wiecie, że oddziałuje. 
Drogie dzieci, obleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężycie go 
(8. 08. 1985).

Prosta zasada – chcesz otrzymać, proś. Podobnie jest z modlitwą. Jeżeli 
chce się otrzymać jakiekolwiek łaski, należy się modlić. O tym właśnie 
mówiła Matka Boża:

Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten 
sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać 
łaski, ale się nie modlicie. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż wy nic nie robicie 
w tym kierunku. Drogie dzieci, wzywam Was, żebyście odmawiały róża-
niec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać 
z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. 
Pragnę was nauczyć modlić się (12. 06. 1986).

Matka Boża nie pozostawia nas jednak samych. Udziela nam swojego 
błogosławieństwa:

Dziś jak nigdy dotąd wzywam was do modlitwy. Niech wasza modlitwa 
będzie błaganiem o pokój. Szatan jest silny i pragnie zniszczyć nie tylko 
ludzkie życie, ale i przyrodę, i planetę, na której żyjecie. Dlatego, drogie 
dzieci, módlcie się, abyście poprzez modlitwę obroniły się Bożym błogo-
sławieństwem pokoju. Bóg posłał Mnie między was, abym wam pomogła. 
Jeśli chcecie – przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów 
na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i pozostanę z wami, dopóki 
taka będzie wola Boża. Dziękuję wam, że dochowujecie wierności mojej 
obecności tutaj, gdyż wasza odpowiedź służy dobru i pokojowi (25. 01. 
1991).

Posłuchajmy słów Maryi i wraz z jej szczególnym błogosławieństwem,  
nie zapominajmy o modlitwie, o którą prosi każdego nas.
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ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

1 wersja: CYTATY Z PISMA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE RADOSNE (Łk 1,47; Łk 2,10)
1.  Tajemnica Radosna ZWIASTOWANIE MARYI, IŻ JEST MATKĄ SYNA 

BOŻEGO
 Łk 1, 26-38   |   Mt 1, 18-25   |   1 J 4, 9-12   |   Iz 7, 14; 9, 6
2.  Tajemnica Radosna NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
 Łk 1, 39-45   |   Łk 1, 46-56
3.  Tajemnica Radosna NARODZENIE PANA JEZUSA
 Łk 2, 1-20   |   Mt 2, 1-12   |   J 1, 9-14
4.  Tajemnica Radosna OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
 Łk 2, 22-40
5.  Tajemnica Radosna ODNALEZIENIE PANA JEZUSA WŚRÓD 

UCZONYCH W ŚWIĄTYNI
 Łk 2, 41-52

TAJEMNICE ŚWIATŁA (J 8, 12)
1.  Tajemnica Światła CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
 Mt 3, 13-17   |   Mk 1, 9-11   |   Łk 3, 21-22
2.  Tajemnica Światła (WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ) 
 J 2, 1-12
3.  Tajemnica Światła GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE 

DO NAWRÓCENIA 
 Mt 4, 12-17   |   Mt 4, 23-25   |   Mt 5, 1-12   |   Mt 7, 21-23  |   
 Mk 1, 15   |   Łk 7, 47-48
4.  Tajemnica Światła PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
 Łk 9, 28-36   |   Mt 17, 1-13   |   Mk 9, 2-13
5.  Tajemnica Światła USTANOWIENIE EUCHARYSTII
 Mt 26, 26-30   |   Mk 14, 22-26   |   J 13, 1-17   |   1 Kor 11, 23-25



8

TAJEMNICE BOLESNE (J 16,20)
1.  Tajemnica Bolesna MODLITWA PANA JEZUSA W OGRODZIE 

OLIWNYM
 Mt 26, 36-46   |   Mk 14, 32-42   |   Łk 22, 39-46   |   J 12, 23-26
2.  Tajemnica Bolesna BICZOWANIE PANA JEZUSA 
 Mk 27, 11-26   |   Mk 15, 2-15   |   Łk 23, 3-5. 13-25   |
 J 18,33-19,16
3.  Tajemnica Bolesna UKORONOWANIE KORONĄ Z CIERNI
 Mt 27, 27-31   |   Mk 15, 16-20   |   J 19, 2-5   |   1P 2, 21-24 
4.  Tajemnica Bolesna DŹWIGANIE KRZYŻA PRZEZ PANA JEZUSA
  Łk 23, 26-32   |   J 19, 12-17   |   Ps 69   |   Mt 27, 32-34   |
 1 P 2, 21-25   |   J 8, 12
5.  Tajemnica Bolesna ŚMIERĆ NA KRZYŻU
 Łk 23, 33-49   |   Mk 15, 33-41   |   J 19, 23-37   |   Flp 2, 6-11  |
 Ps 22

TAJEMNICE CHWALEBNE (Mt 19, 28, J 17, 24)
1.  Tajemnica Chwalebna ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
 J 20   |   1 Kor 15, 12-28   |   Mt 28   |   Mk 16
2.  Tajemnica Chwalebna WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
 Łk 24, 44; 50-51   |   Dz 1, 1-11   |   Kol 3, 1-4   |   Flp 3, 20-21
3.  Tajemnica Chwalebna ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
 Łk 24, 49   |   Dz 1, 12-14   |   Dz 2
4.  Tajemnica Chwalebna WNIEBOWZIĘCIE MARYI
 J 12, 26   |   J 14, 3   |   J 17, 24
5.  Tajemnica Chwalebna UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ 

NIEBA I ZIEMI
 Ap 12, 1-17   |   Dn 12, 2-3   |   2 Kor 5, 1-10   |   Ap 14, 3   |
 Ef 2, 4-6
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2 wersja: ORĘDZIA MATKI BOŻEJ
 
TAJEMNICE RADOSNE

1.  Tajemnica radosna ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNIE

Drogie dzieci, w sposób szczególny pragnę dziś zachęcić was do nawró-
cenia. Niechaj od dziś nowe życie rozpocznie się w waszych sercach. Pra-
gnę ujrzeć wasze “tak” i niechaj wasze życie stanie się radosnym prze-
żywaniem woli Boga w każdej chwili waszego życia. Dziś błogosławię 
was w sposób szczególny Moim matczynym błogosławieństwem pokoju, 
miłości, jedności z Moim Sercem i Sercem Mojego Syna Jezusa. Dziękuję, 
że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 

2.  Tajemnica radosna NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
Drogie dzieci! Dziś błogosławię was moim macierzyńskim błogosła-
wieństwem i wzywam was wszystkich do nawrócenia. Pragnę, aby każdy 
z was zdecydował się na zmianę życia i aby każdy z was pracował wię-
cej w Kościele nie poprzez słowa czy myśli, lecz poprzez przykład, tak 
aby wasze życie było radosnym dawaniem świadectwa o Jezusie. Nie 
możecie mówić, że jesteście nawróceni, bowiem wasze życie musi stać 
się codziennym nawracaniem się. Dziatki, Bóg da wam poznać, co macie 
konkretnie czynić i jak się zmieniać. Jestem z wami i biorę was wszyst-
kich pod swój płaszcz. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

3.  Tajemnica radosna NARODZENIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Wzywam was dzisiaj wszystkich do radowania się życiem, 
które Bóg wam daje. Dziatki, cieszcie się w Bogu Stworzycielu, że tak 
cudownie was stworzył. Proście, aby wasze życie było radosnym dzięk-
czynieniem, płynącym z waszych serc jak rzeka radości. Dziatki, dziękuj-
cie stale za to, co posiadacie, za każdy mały dar, który daje wam Bóg, aby 
radosne błogosławieństwo od Boga spływało na was. Dziękuję, że odpo-
wiedzieliście na moje wezwanie. 

4.  Tajemnica radosna OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Drogie dzieci! Dziś pragnę was powołać do pracy w Kościele. Wszystkich 
jednakowo kocham i pragnę, by wszyscy pracowali tyle, ile mogą. Wiem, 
drogie dzieci, że możecie, lecz nie chcecie dlatego, że czujecie się małymi 
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i pokornymi w tych sprawach. Musicie być odważni i przynosić małe 
kwiatki Kościołowi i Jezusowi, tak by wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję, 
że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

5.  Tajemnica radosna ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Drogie dzieci! Bóg pragnie uczynić was świętymi, dlatego wzywa was 
przeze mnie do pełnego oddania się Mu. Niech Msza św. będzie dla was 
życiem. Zrozumcie, że kościół jest domem Bożym, miejscem, w którym 
was gromadzę i pragnę pokazać drogę do Boga. Przychodźcie i módl-
cie się! Nie powinniście patrzeć na innych ani ich obmawiać, ale niech 
wasze życie będzie świadectwem na drodze świętości. Kościoły są godne 
szacunku i są poświęcone, ponieważ Bóg, który stał się Człowiekiem, 
mieszka w nich dzień i noc. Dlatego, dziatki, wierzcie i módlcie się, 
by Ojciec pomnożył w was wiarę, a potem proście o to, co wam potrzebne. 
Jestem z wami, cieszę się waszym nawróceniem i chronię was swoim 
matczynym płaszczem. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
1.  Tajemnica Światła CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Drogie dzieci! Bóg dał wam łaskę, abyście żyli i chronili całe dobro jakie 
jest w was i wokół was i abyście motywowali innych, aby byli lepsi i bar-
dziej święci, ale i szatan nie śpi i poprzez modernizm ukierunkowuje 
was i prowadzi na swoją drogę. Dlatego, dziatki, w miłości do mego Nie-
pokalanego Serca kochajcie Boga ponad wszystko i żyjcie według Jego 
przykazań. W ten sposób wasze życie będzie miało sens i pokój zapanuje 
na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

2.  Tajemnica Światła OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA W KANIE 
GALILEJSKIEJ

Drogie dzieci! Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Wszystko 
co posiadacie niech będzie w rękach Boga. Tylko w ten sposób będziecie 
mieć w sercu radość. Dziatki, radujcie się wszystkim, co posiadacie. Dzię-
kujcie Bogu, bo to wszystko jest darem Bożym dla was. W ten sposób 
będziecie mogli dziękować za wszystko i odkrywać Boga we wszystkim, 
nawet w najmniejszym kwiatku. Odkryjecie wielką radość. Odkryjecie 
Boga. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie. 
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3.  Tajemnica Światła GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO 
I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Drogie dzieci, dziś zapraszam was na nowo do nawrócenia. Drogie 
dzieci, nie jesteście wystarczająco święci i nie promieniujecie świętością 
na innych. Właśnie dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i pracuj-
cie nad waszym osobistym nawróceniem, aby być znakiem miłości Boga 
dla innych. Ja jestem z wami i prowadzę was ku wieczności, za którą 
powinno tęsknić każde serce. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje 
wezwanie. 

4.  Tajemnica Światła PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Drogie dzieci! Dziś raduję się z wami i wzywam was do otwarcia się 
na mnie, abyście stali się orężem w moich rękach dla zbawienia świata. 
Pragnę, dziatki, abyście wy wszyscy, którzy odczuliście posmak świę-
tości poprzez orędzia, które wam daję, nieśli je światu głodnemu Boga 
i Bożej miłości. Dziękuję wam wszystkim, że odpowiedzieliście tak licz-
nie i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławień-
stwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

5.  Tajemnica Światła USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Drogie dzieci! Wzywam was do otwarcia drzwi waszych serc na Jezusa, 
tak jak kwiat otwiera się na słońce. Jezus pragnie napełnić wasze serca 
radością i pokojem. Nie możecie, dziatki, urzeczywistnić pokoju, jeśli nie 
jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, aby 
Jezus stał się waszą prawdą i pokojem. Dziatki, módlcie się o siłę do reali-
zacji tego, o czym wam mówię. Jestem z wami i kocham was. Dziękuję, 
że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

TAJEMNICE BOLESNE
1.  Tajemnica bolesna MODLITWA W OGRÓJCU
Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy, gdyż w modlitwie spotkacie 
się z Bogiem. Bóg wam się ofiarowuje i oddaje. Ale od was pragnie, byście 
w swej wolności odpowiedzieli na Jego wezwanie. Dlatego, dziatki, 
w ciągu dnia znajdźcie czas, byście mogli w spokoju i pokorze pomodlić 
się i spotkać z Bogiem – Stworzycielem. Jestem z wami i oręduję u Boga 
za wami. Czuwajcie, tak aby każde spotkanie w modlitwie było radością 
spotkania z Bogiem. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie. 
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2.  Tajemnica bolesna BICZOWANIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Nienawiść rodzi niezgodę i nie widzi nikogo i niczego. 
Wzywam was, byście zawsze przynosili pojednanie i pokój. Szczególnie, 
drogie dzieci, działajcie z miłością w miejscu, w którym żyjecie. Niechaj 
miłość będzie zawsze jedynym stosowanym przez was środkiem. Miło-
ścią skierujecie ku dobremu to wszystko, co szatan pragnie zniszczyć 
i opanować. Jedynie w ten sposób będziecie całkowicie moimi i ja będę 
mogła wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

3.  Tajemnica bolesna CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. 
Wszystko co czynicie i co posiadacie dajcie Bogu, aby mógł On pano-
wać w waszym życiu jak Król nad wszystkim, co posiadacie. W ten spo-
sób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego. 
Dziatki, nie lękajcie się, gdyż ja sama jestem przy was wtedy, kiedy my-
ślicie, że nie ma żadnego wyjścia, że szatan objął panowanie. Ja przyno-
szę wam pokój, bo jestem waszą Matką i Królową Pokoju. Błogosławię 
was błogosławieństwem radości, aby Bóg był wszystkim w waszym 
życiu. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie. 

4.  Tajemnica bolesna DŹWIGANIE KRZYŻA
Drogie dzieci! Wzywam was do oddania się Bogu. W tym czasie pragnę 
szczególnie, żebyście wyrzekli się rzeczy, do których jesteście przywią-
zani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu. Dlatego, dziatki, zde-
cydujcie się w pełni na Boga i nie pozwólcie szatanowi wejść w wasze 
życie przez te rzeczy, które wam szkodzą, a także waszemu życiu du-
chowemu. Dziatki, Bóg ofiarowuje się wam w pełni, a możecie Go tylko 
w modlitwie odkryć i poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie! 

5.  Tajemnica bolesna ŚMIERĆ NA KRZYŻU
Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wezwać was, byście codziennie modlili się 
za dusze w czyśćcu cierpiące. Każdej duszy potrzebna jest modlitwa 
i łaska, by dotarła do Boga i Bożej miłości. Poprzez to i wy, drogie dzieci, 
zyskujecie nowych sprzymierzeńców, którzy pomogą wam zrozumieć, 
że w życiu żadne sprawy nie powinny być dla was ważne, jedynie niebo 
jest tym, za czym należy tęsknić. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się bezu-
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stannie, byście mogli pomóc i sobie i innym, którym modlitwa przyniesie 
radość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

TAJEMNICE CHWALEBNE
1.  Tajemnica chwalebna ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Oto i dziś pragnę was wezwać do tego, byście od zaraz 
wszyscy zaczęli żyć nowym życiem. Drogie dzieci, pragnę, abyście zro-
zumieli, że Bóg wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie 
zbawienia ludzkości. Wy nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola 
w planie Bożym. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, żebyście w modli-
twie mogli zrozumieć plan Boży względem was. Jestem z wami, żebyście 
go mogli w pełni urzeczywistnić. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie. 

2.  Tajemnica chwalebna WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Pragnę was wezwać, abyście rośli w miłości. Kwiat nie 
może normalnie wzrastać bez wody. Tak i wy, drogie dzieci, nie możecie 
wzrastać bez błogosławieństwa Bożego. Musicie w każdy dzień poszu-
kiwać błogosławieństwa, byście mogli normalnie róść i z Bogiem wyko-
nywać wszystkie swoje prace. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie. 

3.  Tajemnica chwalebna ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście poprzez modlitwę otwarli się 
na Boga, aby Duch Święty zaczął czynić cuda w was i poprzez was. Jestem 
z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem, bowiem każdy z was, 
drogie dzieci, jest ważny w moim planie zbawienia. Wzywam was aby-
ście nieśli dobro i pokój. Bóg może wam dać pokój, jeśli się nawrócicie 
i będziecie się modlić. Dlatego drogie moje dziatki módlcie się, módlcie 
się, módlcie się i czyńcie to, czym natchnie was Duch Święty. Dziękuję, 
że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

4.  Tajemnica chwalebna WNIEBOWZIĘCIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was pragnę otulić swoim płaszczem 
i poprowadzić drogą nawrócenia. Drogie dzieci, proszę was, oddaj-
cie Panu całą swoją przeszłość, wszystko zło, które nagromadziło się 
w waszych sercach. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy, a z grze-
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chem nikt (szczęśliwy) być nie może. Dlatego, drogie dzieci, módlcie 
się, a w modlitwie poznacie nową drogę radości. Radość objawi się 
w waszych sercach i w ten sposób będziecie radosnymi świadkami tego, 
czego od każdego z was oczekujemy, ja i mój Syn. Błogosławię was! Dzię-
kuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

5.  Tajemnica chwalebna UKORONOWANIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ 
NA KRÓLOWA NIEBA I ZIEMI

Drogie dzieci! Jestem waszą Matką i wzywam was, byście zbliżali się 
do Boga poprzez modlitwę, bowiem tylko On jest waszym Pokojem 
i waszym Zbawicielem. Dlatego, dziatki, nie szukajcie pociech material-
nych, ale szukajcie Boga. Ja modlę się za wami i wstawiam u Boga za każ-
dym z was. Proszę o waszą modlitwę, abyście mogli mnie przyjąć, a także 
przyjąć moje orędzie tak jak w pierwszych dniach objawień. Jedynie 
wówczas, kiedy otworzycie wasze serce i będziecie się modlić, dokonają 
się cuda. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

3 wersja: ORĘDZIA MATKI BOŻEJ

TAJEMNICE RADOSNE
1.  Tajemnica radosna ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNIE
Drogie dzieci! Dziś pragnę wam powiedzieć, byście swoje serca otworzyli 
na Boga jak kwiaty na wiosnę, które łakną słońca. Ja jestem waszą Matką 
i nieustannie pragnę, byście byli bliżej Ojca, by On zawsze dawał waszym 
sercom obfite dary. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

2.  Tajemnica radosna NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Drogie dzieci! Wzywam was, abyście się przygotowali, jak nigdy dotąd, 
na przyjście Jezusa. Niech Dzieciątko Jezus zapanuje w waszych ser-
cach, gdyż tylko wtedy będziecie szczęśliwi, kiedy Jezus będzie waszym 
Przyjacielem. Nie będzie wam trudno wtedy modlić się, oddać swoje 
ofiary i świadczyć o wielkości Jezusa w waszym życiu, bo On da wam siłę 
i radość. Jestem blisko was, oręduję i modlę się za wami. Kocham was 
wszystkich i błogosławię.
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3.  Tajemnica radosna NARODZENIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście się modlili w tym 
czasie łaski, aby Dzieciątko Jezus zrodziło się w waszym sercu. On, 
który jest samym pokojem niech poprzez was podaruje pokój całemu 
światu. Dlatego, dziatki módlcie się nieustannie za ten wzburzony świat 
pozbawiony nadziei, abyście stali się świadkami pokoju dla wszystkich. 
Niech nadzieja popłynie do waszych serc jak rzeka łaski. Dziękuję wam, 
że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

4.  Tajemnica radosna OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Drogie dzieci! Wzywam was do oddania się Bogu. W tym czasie pragnę 
szczególnie, żebyście wyrzekli się rzeczy, do których jesteście przywią-
zani, a które szkodzą waszemu życiu duchowemu. Dlatego, dziatki, zde-
cydujcie się w pełni na Boga i nie pozwólcie szatanowi wejść w wasze 
życie przez te rzeczy, które wam szkodzą, a także waszemu życiu ducho-
wemu. Dziatki, Bóg ofiarowuje się wam w pełni, a możecie Go tylko 
w modlitwie odkryć i poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie!

5.  Tajemnica radosna ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Drogie dzieci! I dzisiaj was wzywam do modlitwy. Wiecie, drogie dzieci, 
że Bóg daje specjalne łaski podczas modlitwy. Dlatego proście i módlcie 
się, byście mogli zrozumieć wszystko, co wam daję tutaj. Wzywam was, 
drogie dzieci, do modlitwy sercem. Wiecie, że bez modlitwy nie możecie 
zrozumieć tego wszystkiego, co Bóg planuje przez każdego z was. Dla-
tego módlcie się! Pragnę, by się przez każdego spełnił plan Boży, by rosło 
wszystko to, co Bóg daje wam w sercu. Dlatego módlcie się, by Boże bło-
gosławieństwo mogło każdego z was ustrzec od wszelkiego zła, które 
wam zagraża. Błogosławię was, drogie dzieci! Dziękuję, że odpowiedzie-
liście na moje wezwanie.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
1.  Tajemnica światła CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Drogie dzieci! Wzywam was dzisiaj wszystkich do radowania się życiem, 
które Bóg wam daje. Dziatki, cieszcie się w Bogu Stworzycielu, że tak 
cudownie was stworzył. Proście, aby wasze życie było radosnym dzięk-
czynieniem, płynącym z waszych serc jak rzeka radości. Dziatki, dziękuj-
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cie stale za to, co posiadacie, za każdy mały dar, który daje wam Bóg, aby 
radosne błogosławieństwo od Boga spływało na was. Dziękuję, że odpo-
wiedzieliście na moje wezwanie. 

2.  Tajemnica światła OBJAWIENIE SIĘ PANA JEZUSA NA WESELU 
W KANIE

Drogie dzieci! Z matczyną miłością pragnę was ukierunkować na miłość 
bliźniego. Niech mój Syn będzie źródłem tej miłości. On, który mógł 
uczynić wszystko swoją mocą, wybrał miłość, dając wam przykład. Rów-
nież i dzisiaj Bóg poprzez mnie przekazuje wam bezgraniczną dobroć, 
a wy moje dzieci, macie obowiązek odpowiedzieć na nią. Z taką samą 
dobrocią i hojnością odnoście się do dusz, które spotykacie. Niech wasza 
miłość ich nawraca. W ten sposób mój Syn i Jego miłość odrodzi się 
w was.

3.  Tajemnica światła GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO 
I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Drogie dzieci! Jestem waszą Matką i wzywam was, byście zbliżali się 
do Boga poprzez modlitwę, bowiem tylko On jest waszym Pokojem 
i waszym Zbawicielem. Dlatego, dziatki, nie szukajcie pociech material-
nych, ale szukajcie Boga. Ja modlę się za wami i wstawiam u Boga za każ-
dym z was. Proszę o waszą modlitwę, abyście mogli mnie przyjąć, a także 
przyjąć moje orędzie tak jak w pierwszych dniach objawień. Jedynie 
wówczas, kiedy otworzycie wasze serce i będziecie się modlić, dokonają 
się cuda. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

4.  Tajemnica światła PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób jestem z wami i przekazuję 
wam moje matczyne błogosławieństwo pokoju. Modlę się i oręduję 
za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was niesie pokój. Nie 
możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serca nie trwają w pokoju Bożym. 
Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa 
stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie Bogu 
czas, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie prawdziwą 
przyjaźń z Bogiem, żadna burza nie będzie mogła jej nie zniszczyć. Dzię-
kuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 
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5.  Tajemnica światła USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Drogie dzieci! Wzywam was, abyście pracowali nad własnym nawróce-
niem. Dalecy jeszcze jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu. 
Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa 
w Przenajświętszym Sakramencie, aby On was przemienił i umieścił 
w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Dziatki, 
wszystko jest przemijające, jedynie Bóg nie przemija. Jestem z wami 
i zachęcam was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie. 

TAJEMNICE BOLESNE
1.  Tajemnica bolesna MODLITWA W OGRÓJCU
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Dziatki, niech 
wasze życie będzie odbiciem dobroci Bożej, a nie nienawiści i braku 
wiary. Dziatki, módlcie się, by modlitwa stała się dla was życiem. 
W ten sposób w waszym życiu odkryjecie pokój i radość, które Bóg 
daje ludziom z sercem otwartym na Jego miłość. A wy, którzy jesteście 
daleko od Bożego miłosierdzia nawracajcie się, by Bóg nie stał się głuchy 
na wasze modlitwy i by nie było dla was za późno. Dlatego nawracajcie 
się w tym czasie łaski i umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym 
życiu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2.  Tajemnica bolesna BICZOWANIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Dziś jak nigdy dotąd wzywam was, żebyście się modlili 
o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój 
w całym świecie, gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć 
wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, 
módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! 

3.  Tajemnica bolesna CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! I tym razem wzywam was do modlitwy. Módlcie się, aby-
ście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć poprzez moją obec-
ność i poprzez orędzia, które wam daję. Pragnę was wszystkich jak 
najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego Serca, abyście mogli 
pojąć niezmierną miłość, która została dana za każdego z was. Dlatego, 
drogie dzieci, módlcie się, aby z waszych serc wytrysnęło źródło miłości 
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dla każdego człowieka i nawet dla tego, który was nienawidzi i pogar-
dza wami. Miłością Jezusa łatwo możecie zwyciężyć całą nędzę tego 
żałosnego świata, który jest bez nadziei dla tych, którzy nie znają Jezusa. 
Dziękuję wam za wszystkie ofiary i modlitwy. Módlcie się, abym mogła 
wam pomóc jeszcze więcej. Potrzebne mi są wasze modlitwy. Dziękuję, 
że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

4.  Tajemnica bolesna DŹWIGANIE KRZYŻA
Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się! 

5.  Tajemnica bolesna ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻ
Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy sercem. W szczególny sposób, 
dziatki, wzywam was byście modlili się o nawrócenie grzeszników, tych 
którzy mieczem nienawiści i codziennymi przekleństwami przebijają 
moje serce i serce mojego Syna Jezusa. Módlcie się, dziatki, za wszyst-
kich, którzy nie pragną poznać miłości Bożej, pomimo że należą 
do Kościoła. Módlmy się, by się nawrócili, by Kościół zmartwychwstał 
w miłości. Czas, który jest wam dany na nawrócenie możecie przeżyć 
tylko w miłości i modlitwie. Postawcie Boga na pierwszym miejscu, aby 
Jezus Zmartwychwstały został waszym przyjacielem. Dziękuję, że odpo-
wiedzieliście na moje wezwanie.

TAJEMNICE CHWALEBNE
1.  Tajemnica chwalebna ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Wzywam was, abyście ponownie zdecydowali się miłować 
Boga ponad wszystko. W tych czasach, kiedy z powodu ducha konsump-
cjonizmu zapomina się co znaczy kochać i cenić prawdziwe wartości, ja 
was, dziatki ponownie wzywam, aby w waszym życiu Bóg zajął pierwsze 
miejsce. Niech szatan nie mami was materialnymi dobrami, lecz dziatki 
zdecydujcie się na Boga, który jest wolnością i miłością. Wybierzcie 
życie, a nie śmierć duszy. Dziatki, w tym czasie kiedy rozmyślacie o męce 
i śmierci Jezusa, wzywam was, abyście zdecydowali się na to życie, które 
zakwitło Zmartwychwstaniem i niech wasze życie dzisiaj zostanie odno-
wione poprzez nawrócenie, które was doprowadzi do życia wiecznego. 
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
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2.  Tajemnica chwalebna WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości. Dziatki, miłujcie się Bożą 
miłością. Niech w każdej chwili, w radości i w smutku, miłość zwycięża 
i w ten sposób miłość zapanuje w waszych sercach. Jezus Zmartwych-
wstały będzie z wami, a wy będziecie Jego świadkami. Będę radować się 
z wami i chronić was pod matczynym płaszczem. Dziatki, ze szczególną 
miłością będę patrzeć na wasze codzienne nawrócenie. Dziękuję wam, 
że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

3.  Tajemnica chwalebna ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was byście poprzez modlitwę i ofiary 
przygotowali się na przyjście Ducha Świętego. Dziatki, to jest czas łaski 
więc ponownie was wzywam, abyście zdecydowali się na Boga Stworzy-
ciela. Pozwólcie Mu, żeby was przeobrażał i zmieniał. Niech wasze serce 
będzie gotowe, by słuchać i żyć, wszystkim tym co dla każdego z was 
zaplanował Duch Święty. Dziatki, pozwólcie dziatki Duchowi Świętemu, 
by was prowadził drogą prawdy i zbawienia do życia wiecznego. Dzię-
kuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

4.  Tajemnica chwalebna WNIEBOWZIĘCIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, aby wasza modlitwa stała się 
modlitwą sercem. Niech każdy z was znajdzie czas na modlitwę, gdyż 
w niej odkryjecie Boga. Nie chcę, żebyście mówili o modlitwie, ale żeby-
ście się modlili. Niech każdy wasz dzień będzie wypełniony modlitwą 
dziękczynną Panu Bogu za życie i za wszystko, co posiadacie. Nie chcę, 
by wasze życie przeszło na mówieniu, lecz dziełami wysławiajcie Boga. 
Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdą chwilę spędzoną z wami. Dzię-
kuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

5.  Tajemnica chwalebna UKORONOWANIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ 
NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was byście przygotowali się na przyjście 
Jezusa. W szczególny sposób przygotujcie swoje serca. Niech spowiedź 
święta będzie dla was pierwszym aktem nawrócenia, a wtedy, drogie 
dzieci zdecydujcie się na świętość. Niech wasze nawrócenie i zdecydo-
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wanie się na świętość zostanie podjęte dzisiaj, a nie jutro. Ja, dziatki 
wszystkich was wzywam na drogę zbawienia i chcę wam pokazać drogę 
do raju. Dlatego, dziatki bądźcie moi i zdecydujcie się ze mną na świę-
tość. Dziatki, z powagą przyjmijcie modlitwę i módlcie się, módlcie się, 
módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 

INNE MODLITWY

POŚWIĘCENIE SERCU PANA JEZUSA
O Jezu, wiemy, że jesteś łagodny, że Twoje Serce oddałeś za nas. Zostało 
ono ukoronowane cierniem za nasze grzechy.
Wiemy, że również dzisiaj modlisz się za nas, byśmy się nie zgubili.
Jezu, pamiętaj o nas, gdy grzeszymy.
Przez Twe Najświętsze Serce spraw, byśmy się nawzajem kochali.
Spraw, by nie było między ludźmi nienawiści.
Ukaż nam Twą miłość. Wszyscy Cię kochamy!
I pragniemy, byś nas chronił Twym Sercem Dobrego Pasterza.
Wejdź do każdego Serca, Jezu! Pukaj do drzwi naszych serc.
Bądź wobec nas cierpliwy i natarczywy.
Jesteśmy jeszcze zamknięci w sobie, ponieważ nie zrozumieliśmy Twojej 
woli.
Pukaj bez wytchnienia, Jezu, spraw, by nasze serca otworzyły się 
na Ciebie,
przynajmniej, gdy myślimy o Męce, jaką wycierpiałeś dla nas. Amen.

POŚWIĘCENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
O Niepokalane Serce Maryi, nieprzebrane w dobroci, okaż Twą miłość 

wobec nas.
Niech płomień Twego Serca, Maryjo, ogarnie wszystkie ludy. Kochamy 

Cię mocno!
Odciśnij w naszych sercach prawdziwą miłość. Niech nasze serce tęskni 

za Tobą.
O Maryjo, cicha i pokorna sercem, pamiętaj o nas, gdy grzeszymy.
Wiesz, że my, ludzie, jesteśmy grzeszni.
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Przez Twoje najświętsze, macierzyńskie Serce uzdrów nas z wszelkiej 
duchowej choroby.

Spraw, byśmy byli zdolni patrzeć na dobroć Twojego macierzyńskiego 
Serca,i byśmy się przez to nawrócili do płomienia Twego Serca. 
Amen.

MODLITWA ODDANIA SIĘ SERCU JEZUSA
modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medjugorie 

O, Jezu, wiemy, że jesteś cichy, że oddałeś nam swoje Serce;
zostało Ono cierniem ukoronowane za nasze grzechy.
Wiemy, że dzisiaj modlisz się za nas, byśmy się nie zagubili.
Jezu, pamiętaj o nas, gdy grzeszymy.
Przez Twoje Przenajświętsze Serce spraw, abyśmy wszyscy kochali się 

nawzajem.
Spraw, by między ludźmi znikła nienawiść. Ukaż nam swoją miłość.
Kochamy Cię, wszyscy i pragniemy, abyś nas strzegł swym Sercem 

Dobrego Pasterza.
Wejdź do każdego serca, Jezu! Zapukaj do drzwi naszych serc.
Bądź wobec nas cierpliwy i niestrudzony.
Jesteśmy jeszcze zamknięci w sobie, bo jeszcze nie pojęliśmy Twojej 

woli.
Pukaj nieustannie, o Jezu. Spraw, by nasze serca otwarły się na Ciebie, 

przynajmniej na pamiątkę Męki, jaką za nas wycierpiałeś. Amen.

MODLITWA DO BOGA OJCA
modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij, Medziugorie 22 
czerwca 1985r.

O Boże, nasze serce tkwi w głębokich ciemnościach mimo więzi z Twoim 
Sercem. Nasze serce miota się między Tobą a szatanem, nie pozwól, aby 
tak się działo!
Za każdym razem, gdy będzie ono rozdarte między dobrem i złem, niech 
oświeci nas Twe światło, by nasze serce zjednoczyło się z Tobą.
Nie dopuść nigdy do tego, by istniały w nas dwie miłości, by istniały 
w nas dwie wiary, by kiedykolwiek współistniały i mieszkały w nas 
razem kłamstwo i szczerość, miłość i nienawiść, uczciwość i nieuczci-
wość, pokora i pycha.
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Wspomóż nas natomiast, by nasze serce wzniosło się ku Tobie jak serce 
dziecka.
Spraw, by Twa święta wola i Twa miłość znalazły mieszkanie w nas, aby-
śmy, chociaż czasami pragnęli być Twoimi dziećmi.

HYMN DO KRÓLOWEJ POKOJU
Przyszliśmy do Ciebie, Matko
z wszystkich krain naszej ziemi,
nasze bóle i pragnienia,
przed oblicze Twe niesiemy.

Spojrzyj na nas, by pocieszyć,
Połóż na nas rękę Swoją,
Poleć nas Synowi Twemu,
Matko świata i pokoju.

Patrzy w Ciebie Kościół cały,
jak na gwiazdę ocalenia,
Osłoń wszystkich Swym ramieniem,
Oczyść serca i sumienia.

Za Twą miłość, Matko droga,
Dla Twych łez, które wylałaś
Nawrócimy się do Boga
Będziem głosić Twoją chwałę.

Pokój daj tym, co przychodzą
Radość tym, co w modłach trwają
Pobłogosław – gdy się modlą
Gdy odchodząc – Boga mają

KORONKA POKOJU (KORONKA MEDJUGORSKA, CHORWACKA)
odmawiana codziennie bezpośrednio po Mszy Świętej
odmawia się następująco:

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca … (jeden raz)
Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…(kolejno siedem razy)
Królowo Pokoju módl się za nami.
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KORONKA MEDJUGORSKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
odmawia się jak koronkę pokoju (medjugorską)

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca…
Hymn do Ducha Świętego „O Stworzycielu Duchu Przyjdź…”
trójki:

1.  Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze 
Mądrości.

 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

2.  Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze 
Rozumu.

 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

3.  Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Rady.
 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

4.  Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze 
Męstwa.

 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

5.  Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze 
Umiejętności.

 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

6.  Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze 
Świętości.

 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

7.  Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże i przyjdź do nas w darze Bojaźni 
Bożej.

 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Ześlij Ducha Swego Panie, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi, 
tej ziemi.
Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych Światłem Ducha Świętego: 
daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się 
radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.
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KORONKA POKOJU
do odmawiania na różańcu

Modlitwa wstępna
Panie nieba, wierzę, że Ty jesteś Ojcem kochającym wszystkich ludzi. 
Wierzę, że zesłałeś na świat Syna Twego Jezusa Chrystusa, aby zwycię-
żył zło i grzech i wprowadził pokój między ludzi. Są oni bowiem Two-
imi dziećmi i braćmi Jezusa. I dlatego, że to wszystko wiemy, to wszelkie 
niszczenie i gwałcenie pokoju, jest tak pożałowania godne i niezrozu-
miałe. Zezwól mi teraz i nam wszystkim modlącym się o pokój, byśmy 
uczynili to czystym sercem tak, żebyś mógł wysłuchać nasze modlitwy 
i napełnić nas tym prawdziwym pokojem duszy i serca. Pokój naszym 
rodzinom, naszemu Kościołowi i całemu światu!

O, Ojcze nieskończenie dobry, wyrwij z nas wszystkie korzenie zła 
rodzące zamęt i niepokój, i daj nam w radości smakować owoców pokoju 
i pojednania z Tobą i z wszystkimi ludźmi. Prosimy Cię z Maryją, Matką 
Twego Syna i Królową Pokoju. Amen.

Wierzę w Boga Ojca…

Tajemnica pierwsza: Jezus ofiarowuje pokój memu sercu
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka! (J 14,27)

O Jezu, uspokój moje serce! Otwórz moje serce na Twój pokój! Mam już 
dość niepokoju i niepewności. Jezu, tyle spraw głęboko mnie zraniło, tak 
często zwodziły mnie fałszywe nadzieje. Nie mam pokoju. Łatwo pod-
dawałem się niepokojącym troskom. Ogarnia mnie strach i nieufność. 
Za często miałem nadzieję, że znajdę pokój na tym świecie. Ale moje 
serce nadal jest niespokojne.

Jezu, jak święty Augustyn, proszę Cię, uspokój moje serce, aby znalazło 
pokój i wytchnienie w Tobie. Spraw, by nie zalewały mnie już fale grze-
chu. Bądź odtąd moją skałą i moją twierdzą. Zechciej znów pojawić się 
we mnie i zostań ze mną, Ty Panie, jedyne źródło mego prawdziwego 
pokoju. Dzięki za słowa pocieszenia dane nam przez Twego ulubionego 
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ucznia: To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie 
doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. (J 16, 23)

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Tajemnica druga: Jezus ofiarowuje pokój mojej rodzinie
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam 
jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc 
do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, 
niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój 
wasz powróci do was! (J 10, 11-13)

O Jezu, dziękuję Ci, że pomyślałeś także o naszych rodzinach. Dzięki, 
że wysłałeś Twoich apostołów, aby nieśli Twój pokój rodzinom. Napeł-
nij nas całkowicie Twoim pokojem, abyś Ty, Niosący Pokój, abyś Ty był 
zawsze najważniejszym członkiem naszych rodzin. Proszę Cię także 
za rodziny sąsiadów. Żeby tonęły w Twoim pokoju dla dobra wszystkich.

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Tajemnica trzecia: Jezus ofiarowuje pokój Kościołowi i wzywa 
do przekazywania go
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. 
To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś 
to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił 
nam posługę jednania. (…) w Imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się 
z Bogiem! (2 list do Koryntian 5, 17-18, 20)

Jezu, proszę Cię z całego serca, daj pokój Kościołowi. Pojednaj w nim 
to wszystko, co nie jest jeszcze pojednane. Błogosław księży, biskupów, 
i Papieża, aby wszyscy mogli żyć w Twoim pokoju i w ten sposób prze-
kazywać go przez posługę pojednania. Usuń z Twego Kościoła wszelki 
ślad niezgodności i pojednaj w nim tych wszystkich, którzy uznają roz-
dwojenia czy konflikty i stają się w ten sposób źródłem zgorszenia dla 
maluczkich. Pojednaj także różne grupy wiernych. Niech Twój Kościół, 
bez skazy i zmazy trwa w pokoju i nie przestaje go popierać.

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…
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Tajemnica czwarta: Jezus ofiarowuje pokój swemu ludowi
Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nam nim i rzekł” O gdybyś 
i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte 
przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele 
otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie 
i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, 
żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. (Łk 19, 41-44)

Jezu, płakałeś nad Twoim miastem i nad Twoim ludem. Dawałeś im 
pokój, ale oni nie chcieli Cię ani widzieć, ani słyszeć. Pozostali ślepi 
i głusi. Dzięki Ci za Twą miłość do Twego ludu. Proszę Cię, naucz mnie 
kierować się ku dobru ze wszystkimi ludźmi z mojej wspólnoty, z mego 
miasta, z mego kraju. Proszę Cię za każdym z moich rodaków. Proszę Cię 
też za wszystkich rządzących i dźwigających ciężar odpowiedzialności. 
Zachowaj ich oczy otwarte na wszystko, co powinni robić, aby urze-
czywistniać pokój. Niech ustanie już rozłam w moim narodzie. Uczyń 
z wszystkich jego członków potężne duchowe twierdze, promieniujące 
Twoim pokojem i Twoją radością.

Jezu, daj pokój mojemu narodowi, daj pokój wszystkim narodom. Niech 
każdy żyje w pokoju i go rozszerza!

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwałą Ojcu, O mój Jezu…

Tajemnica piąta: Jezus ofiarowuje pokój całemu światu
Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się 
do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. (Jer 
29, 7)

Od dłuższego już czasu ziemia jest zasiana i pozwala róść ziarnom znisz-
czenia, wojny i rozlicznych konfliktów. Wiem dobrze, że mój pokój i pokój 
wszystkich ludzi zależny jest bardzo od pokoju państw i narodów świata. 
I dlatego proszę Cie, żebyś Twoją boską mocą zniszczył wszelkie ziarno 
siejące zamęt i grzech, będące początkiem wszystkich niepokojów.

Niech cały świat otworzy się na Twój pokój. Wszyscy ludzie potrzebują 
Ciebie w trudnościach życiowych. Pomóż im znaleźć pokój i wprowadzać 
go w życie.
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Wiele narodów zniekształciła przemoc. Liczne są narody żyjące w lęku 
przed mocniejszymi i bogatszymi. Biedni i prześladowani powstają 
przeciw swym prześladowcom, możnym i bogatym. Ogólnie rzecz bio-
rąc, nie ma pokoju, albo jest go bardzo mało. Dlatego, Panie ześlij nam 
Twego Ducha Świętego, aby wprowadził boski ład w ludzkim zamęcie. 
Oby wszystkie narody mogły uleczyć nagromadzone w ich duszach rany, 
aby wzajemne pojednanie stało się możliwe. Ześlij zwiastunów pokoju 
wszystkim narodom, by każdy mógł wprowadzać w życie tę głęboką 
prawdę, którą wyraziłeś kiedyś przez Twego wielkiego proroka:

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który 
ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który 
mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. (Iz. 52, 7)

Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…

Modlitwa końcowa
O Panie, Ojcze Niebieski, daj nam Twój pokój. Prosimy Cię o niego w łącz-
ności ze wszystkimi Twoimi dziećmi, w których Ty złożyłeś pragnienie 
pokoju i pogody ducha. A po tym życiu, które toczy się w przeważającej 
części z niepokoju, przyjmij nas w Twoim królestwie pokoju i wieku-
istej miłości. Przyjmij wszystkich poległych, ofiary wojen i konfliktów, 
przyjmij także tych wszystkich, którzy szukają pokoju, ale na niewłaści-
wych drogach. Ojcze, prosimy Cię o to przez Chrystusa, Księcia Pokoju, 
za wstawiennictwem naszej Matki Niebieskiej, Królowej Pokoju. Amen.

OFIAROWANIE SIĘ MATCE BOŻEJ
modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medjugorie

O Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham Cię bez-
granicznie i ofiaruję się Tobie. Przez Twoją dobroć i miłość, proszę, ratuj 
mnie. Pragnę być Twoim. Kocham Cię niezmiernie i proszę, byś mnie 
otaczała Twoją opieką. Całym sercem proszę Cię, Matko dobroci, obdarz 
mnie Twoją dobrocią, bym przez nią zasłużył na niebo.

Proszę Cię, przez Twoją bezgraniczną miłość, pomóż mi kochać każdego 
człowieka tak, jak Ty kochałaś Jezusa Chrystusa. Proszę Cię również 
o łaskę, bym mógł być zawsze wierny Tobie. Ofiaruję się Tobie cały i pro-
szę, abyś była ze mną w każdej chwili, ponieważ jesteś pełna łaski. Pra-
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gnę o tym nigdy nie zapominać. Gdybym miał kiedykolwiek nieszczęście 
odwrócić się od Ciebie, proszę, skieruj mnie na powrót ku Tobie. Amen.

DO SERCA MARYI
modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medjugorie

O, Przeczyste Serce Maryi dobroci pełne okaż nam swoją miłość. Niech 
płomień Twego Serca, o Maryjo, ogarnie wszystkich ludzi. Kochamy Cię 
bezgranicznie! Wlej w nasze serca prawdziwą miłość abyśmy za Tobą 
tęsknili. Kochamy Cię bezgranicznie. 0, Maryjo, cicha i pokornego serca 
wspomnij nas, gdy zgrzeszymy! Ty wiesz, że wszyscy jesteśmy grzeszni. 
Spraw, o Maryjo, abyśmy przez Twoje przeczyste, macierzyńskie Serce 
zostali uzdrowieni z każdej duchowej choroby. O, spraw byśmy zawsze 
mogli odczuwać dobroć Twojego macierzyńskiego Serca, byśmy przez 
płomień Twojego macierzyńskiego Serca nawracali się. Amen.

Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia, kocham Cię nieskoń-
czenie i ofiaruję się Tobie.

MODLITWA ZA CHOREGO
modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie Vasilij w Medjugorie 
1985 r.

Gdy Gospa (po chorwacku Pani) formowała grupę modlitewną mło-
dych, duży nacisk kładła na poświęcenie uwagi chorym i sposób modli-
twy za nich. Powiedziała Mariji: Kiedy macie kogoś chorego, módlcie się 
w moich intencjach i składajcie ofiary w moich intencjach. A ja się zajmę 
chorym.

Istnieje błędny sposób modlitwy, gdy skupiamy się wyłącznie na uzdro-
wieniu i powtarzamy: Panie, uzdrów go, uzdrów go! Matka Boża mówi 
nam – nie módlcie się tak, drogie dzieci, bo wtedy wasze serca nie są 
otwarte na Boga ani na wolę Bożą. W 1985r. Maryja dodała: To jest naj-
lepsza modlitwa, jaką możecie zanosić za chorych.

Na początku odmówić trzy razy „Chwała Ojcu”.

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory:
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przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie, i o to, co uważa za najważniejsze 
dla siebie.

Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te słowa: Najważniejsze jest 
zdrowie duszy!

Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola:
jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało dane mu zdrowie;
jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż.

Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy;
oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte 
miłosierdzie.
Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta 
wola,
niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię;
pomóż mu odważnie dźwigać krzyż.

MODLITWA OJCA SLAVKA BARBARICIA
z rozważań do Orędzia z 25. 10. 2000r. (zmarł 24 listopada 2000r.) opu-
blikowanych w książce „Żyć Orędziami na co dzień”.

Boże, Ojcze wszechmogący dziękujemy Ci, że posłałeś nam swego Syna 
Jezusa Chrystusa, z którym nadeszły nowe czasy i że w Nim zwyciężyłeś 
to, co stare i grzeszne i otworzyłeś nam drogę do nowego świata. Dzię-
kujemy Ci, że posyłasz nam Maryję, nową Ewę, która ze swoim Synem 
zwycięża szatana i jego królestwo ciemności, kłamstwa, przemocy i nie-
sprawiedliwości. Wraz z Nią dobry Ojcze prosimy Cię w imieniu Twego 
Syna Jezusa Chrystusa o pokój w naszych sercach, rodzinach, Kościele 
i świecie. Odnów nas mocą Ducha Świętego, odnów nasze rodziny oraz 
Kościół, aby mógł wykonywać swoje zadania na świecie. Prosimy Cię 
Ojcze, by przyszło Twoje Królestwo, niech nastąpią nowe czasy przez 
Twego Syna Jezusa Chrystusa.

Wraz z Maryją ofiarujemy Ci swoje modlitwy i posty, abyś wyzwolił 
nas od zła wszelkiego, abyśmy mogli żyć radośnie w miłości i pokoju 
z wszystkimi ludźmi. Wyzwól nas od grzechu oraz wszystkich jego 
następstw, które niesiemy w swojej duszy jako jednostki i narody, a które 
nam przeszkadzają w otwarciu się na nowe czasy.
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Ulecz rany, które powstały z powodu zła, grzechu, konfliktów, wojen, nie-
sprawiedliwości i przemocy. Niech Twoja miłość Ojcze niczym poranna 
rosa odświeży nasze serca i dusze, abyśmy zawsze i w każdym sercu 
mogli być radosnymi świadkami nowego świata. Uczyń nas uczestnikami 
wiecznego Królestwa, gdy zło, grzech i śmierć zostaną ostatecznie zwy-
ciężone i gdy wszystko odnowisz przez swego Syna Jezusa Chrystusa, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Z Tobą Królowo Pokoju decydujemy się być ludźmi pokoju. Pomóż nam, 
abyśmy byli wierni. Tak niech się stanie.

MODLITWA ADORACYJNA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
rozważania ojca Slavka Barbaricia

Najświętsza Maryjo Panno, nikt nie był tak blisko Jezusa jak Ty.
Nikt nie jest godzien być tak blisko Niego jak Ty.
Proszę Cię, pomóż mi patrzeć na Jezusa Twoimi oczyma,
adorować Go Twoim sercem.
Jezu, nie chcę jedynie mówić, ale chcę Ciebie słuchać.
Nie chcę jedynie na Ciebie patrzeć, ale chcę byś i Ty patrzył na mnie,
bym przestał się przed Tobą ukrywać.
Chcę Cię uwielbić i w pełni zawierzyć się Tobie.
Panie, nie jestem godzien być obok Ciebie, który jesteś Bogiem.
Jesteś Bogiem, większym od mojej godności
i większym od wszystkiego tego, co mnie od Ciebie oddala.
Dziękuję Ci, Jezu, bo na mnie patrzysz jak na umiłowaną osobę,
która potrzebuje Boga. Dziękuję Panie Jezu, bo po tej adoracji pójdziesz 
ze mną,
będziesz śledził każdy mój ruch, moje słowa, moje oczy, całe moje życie.

MODLITWA NA GÓRZE OBJAWIEŃ (PODBRDO)
rozważania Ojca Slavka Barbaricia

Oto, o Matko, jestem na Twoim Podbrdo. Oto jestem na miejscu, gdzie 
Twoje wybrane dzieci ujrzały Cię po raz pierwszy. Oto jestem, Słodka 
Pani, tutaj, gdzie Ty zechciałaś rozpocząć wielką odnowę Twoich dzieci. 
Oto jestem, Matko Miłości, na tym samym miejscu, które Ty uhonoro-
wałaś Twoją obecnością. Oto jestem, Królowo Pokoju, na tym miejscu, 
na którym ukazałaś się płacząc, z wielkim krzyżem w rękach, gdzie 
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wezwałaś nas wszystkich do pokoju i pojednania. Przyszedłem, aby być 
z Tobą na tym miejscu. Pragnę wyrazić Ci tutaj moje dziękczynienie, sam, 
w ciszy, na tej kamienistej ziemi.

Dziękuję, Słodka Matko, za tę wizytę. Dziękuję, że szczególnie ukochałaś 
to co proste, małe i niepozorne. Dziękuję za Twoją macierzyńską troskę, 
którą nam okazujesz. Dziękuję za nadzieję i radość, które nam przynio-
słaś Twoim przyjściem. Dziękuję, że okazałaś nam także Twą radość 
z przebywania z nami.

„Drogie dzieci, również dzisiaj błogosławię Pana za to wszystko, co robi 
dla mnie. W sposób szczególny za dar, że mogę także dzisiaj być z wami. 
Drogie dzieci, w tych dniach Ojciec ofiarowuje szczególne łaski tym 
wszystkim, którzy otworzą swe serca. Błogosławię was i pragnę byście 
wy również, drogie dzieci, rozpoznali łaski i wszystko pozostawili 
do dyspozycji Boga, dotąd aż Bóg będzie uwielbiony przez was. Ja śledzę 
uważnie wasze kroki. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie 
(Orędzie z 25.12.1986).

Maryjo, dziękuję, że przez Twą macierzyńską miłość otworzyłaś tyle 
serc i dusz.

Ojcze Niebieski, mówię do Ciebie, wraz z Maryją, która wzywa nas 
w Twoim Imieniu. Oto jestem, gotów wypełniać Twoją wolę. Miłość 
i pokój, jakie odczuwam teraz tutaj, dodają mi odwagi i nie wydaje mi się 
to trudne. Otwieram się na Twoje słowo, jak oczy Widzących otwarły się 
w chwili tego pełnego łaski spotkania z Twoją wierną Służebnicą i naszą 
Matką. O, Ojcze, pozwól teraz, aby Twoje słowo dotknęło ponownie mego 
życia i mego serca, jak Ona dotknęła tej skalistej ziemi i tych krzaków 
kolczastych. Moje serce często jest twarde jak kamień i pełne kolców jak 
ciernie. Pozwól Najświętszej Dziewicy trzymać mnie w ramionach, jak 
trzymała Dziecię Jezus, w pierwszym dniu objawień, ukazując je Widzą-
cym. Jestem zraniony przez życie. Oby Najświętsza Dziewica przycią-
gnęła mnie ku sobie, by mnie uleczyć i ukoić.

Dziękuję, Maryjo, za doświadczenie Widzących w drugim dniu obja-
wień. Wspięli się biegiem aż tutaj, jak na skrzydłach, nie zranieni i nie 
zadraśnięci. Frunęli dosłownie do Ciebie. Nic i nikt nie mógł ich dosię-
gnąć. Słodka Pani, popatrz jak mój krok jest chwiejny. Czuję się zmę-
czony i z trudem niestety, posuwam się naprzód. Zbyt często zatrzymuję 
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się w próbach i już nie posuwam się. Moje serce i spojrzenie zahacza 
o kamienie i ciernie życia. Nie widzę więc wolnego przejścia. Kiedy idę 
naprzód, męczy mnie to i rani.

Dzisiaj wyszedłem na tę górę. Nie frunąłem jak Widzący. Oto dlaczego 
proszę Cię z całego serca, na tym błogosławionym miejscu, podtrzymaj 
moje kroki Twoim błogosławieństwem i pomóż mi chodzić wśród ludzi, 
którzy mnie otaczają. Pomimo moich słabości, spowodowanych grze-
chem i złem, mimo mojej nędzy, oddaję się do Twojej dyspozycji. Maryjo, 
dziękuję Ci za każde Twoje przyjście, które przybliżyło nas do Ciebie.

Proszę Cię za tych, którzy są jeszcze daleko, opóźnieni z powodu zmę-
czenia. Niech wszyscy odczuwają radość z Twojego przyjścia, tak jak Ty 
cieszysz się każdym z nas. Niech ruszą się, niech się pojednają, niech spi-
nają się na szczyt góry i odnajdą drogę braterstwa.

Proszę Cię, Maryjo, za cały świat. Żeby wszyscy odpowiedzialni za narody 
i państwa, skierowali swe serca ku pokojowi. Błogosław im żeby czuli się 
odpowiedzialni i prowadzili innych po tej drodze.

O, moja Dobra Matko, pragnę aby moje serce stało się posłuszne i czyste, 
jak Twoje, od Twego poczęcia. Ja także pragnę żyć w świetle, otulony 
Twoim płaszczem miłości i ufności. Pragnę, Twoim przykładem, zdep-
tać zło i grzech, zmiażdżyć głowę szatana. Maryjo, pragnę być cały Twój. 
Dziękuję, iż powiedziałaś, że pragniesz przemienić moje serce i ukształ-
tować je według Twego. Tak uformowany pragnę wrócić do domu, 
do mojej rodziny, do świata.

Teraz milknę. Pragnę jedynie w duszy i w sercu odczuwać Twoją obec-
ność i Twoją miłość. Pochylony nad tym kamieniem pragnę usłyszeć 
bicie Twego serca, jakbym był blisko Ciebie. Racz mnie ukoić. Niech Twój 
pokój mnie przeniknie. Pobłogosław mnie, Matko. Amen.

MODLITWA O UZDROWIENIE PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA
O, wieczny żywy Jezu! Oto jestem przed Tobą. Wierzę w Ciebie i kocham 
Cię ponad wszystko. Wierzę, że mnie wysłuchasz, że mnie przyjmujesz 
takiego, jakim jestem i że pragniesz mnie uzdrowić. Wiem, że jedynie Ty 
możesz mi pomóc. Zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się. Spójrz na moje rany 
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i na wszystko, co jest dla mnie ciężarem i uzdrów mnie. Powiedz tylko 
słowo, a zostanie uzdrowiona dusza moja, ciało moje, psychika moja.

Jezu, gorąco Cię proszę, przyjdź teraz do mojego serca i króluj w nim, 
jako mój jedyny Zbawiciel i Odkupiciel. Serdecznie Cię proszę, wejdź 
w moje życie i wyzwól mnie od uzależnień.

Przyjdź Jezu i zmiłuj się nade mną, grzesznikiem, bądź dla mnie miło-
sierny. Obmyj mnie w swojej przenajświętszej krwi i wyzwól mnie 
z moich grzechów. Ukryj mnie w swoich świętych ranach. Bądź moją siłą 
i mocą. Prowadź mnie pewną drogą zbawienia.

Miłosierny Jezu, oddaję Ci całe moje życie: przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. Weź Jezu wszystko, co mam, abym mógł w pełni należeć 
do Ciebie.

Weź moje słabości i spraw, abym doświadczył zbawienia i uwolnienia.
Od tej chwili, bądź moim Panem i Zbawicielem.
Całkowicie Ci się oddaję, aby wola Ojca wypełniła się we mnie.
Jestem gotowy na wszystko, czego Bóg ode mnie oczekuje. Umocnij moja 
wiarę.
Wylej swojego Ducha na mnie i na wszystkich, za których sie modlę.
Prowadź mnie drogą, którą Opatrzność dla mnie przygotowała.
Uczyń mnie gotowym, abym zrobił wszystko, czego Ojciec Niebieski ode 
mnie oczekuje.
Bądź pochwalony Jezu we wszystkich, którzy ci się ofiarują.
Sław imię Ojca Swego w każdym z nas. Zbaw nas Jezu.

Modlitwa o pokój (na podstawie tekstu Jana Pawła II  
i Benedykta XVI)
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.
Wysłałeś Syna swojego, Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim 
i dalekim
i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Klęcząc przed Twym Świętym Eucharystycznym Obliczem,
przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Pokoju błagamy Cię Panie:
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–  o pokój dla całego świata, który im bardziej odchodzi od Ciebie,
 tym bardziej pogrąża się w panice i niepewności jutra,
–  o poszanowanie przez wszystkich świętości ludzkiego życia
 od momentu poczęcia do naturalnej śmierci,
–  o pokój, który tak bardzo potrzebny jest naszym rodzinom,
 aby trwały w jedności i miłości; naszym społeczeństwom i krajom,
 aby mogły się rozwijać na fundamencie prawdy i dobra;
 Kościołowi świętemu, aby „wilki” nie były w stanie zagrozić Bożej 

owczarni.
Niech Twoja miłość rozpala w nas płomień gorliwości
byśmy stali się narzędziami Twojego pokoju w świecie,
wciąż rozdartym przez nienawiść, podziały, egoizm i przez wojny.
Przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Zniszcz logikę odwetów i zemsty w życiu codziennym, a poddaj
przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,
w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu w pełnej do Ciebie ufności.
Maryjo, Królowo Pokoju – wspieraj nas w tej gorliwości i módl się 
za nami. Amen.

Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
Trójca Święta, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico – módl się za nami,
Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa,
Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowo Boga,
Maryjo, pod krzyżem trwająca,
Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia,
Matko dzieci, którym nie było dane się narodzić,
Matko narodów podzielonych,
Matko narodów ogarniętych wojną,
Matko tych, którzy boją się o swoje życie,
Matko uchodźców bez dachu nad głową,
Matko tych, którym brakuje wody i chleba,
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Matko pozbawionych pracy,
Matko owładniętych chciwością,
Matko zagubionych w sieci internetu,
Matko cierpiących i chorych,
Matko samotnych i opuszczonych,
Matko pogardzanych i dyskryminowanych,
Matko zagubionych i rozczarowanych,
Matko zbuntowanych i rozgoryczonych,
Matko wykorzystywanych i zastraszanych,
Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję,
Matko tych, którzy płaczą po cichu,
Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu,
Królowo Pokoju, obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących,
Królowo Pokoju, wyjednująca nam łaski u Boga,
Królowo Pokoju, niosąca nadzieję,
Królowo Pokoju, ucząca wytrwałej modlitwy,
Królowo Pokoju, pomagająca przebaczać,
Królowo Pokoju, kojąca rany niezabliźnione,
Królowo Pokoju, jednająca rodziny,
Królowo Pokoju, wygaszająca spory,
Królowo Pokoju, rozwiązująca węzły,
Królowo Pokoju, podpowiadająca słowa dobre i kojące,
Królowo Pokoju, pocieszająca zrozpaczonych,
Królowo Pokoju, zsyłająca dobre natchnienia,
Królowo Pokoju, dająca przykład cierpliwości i łagodności,
Królowo Pokoju, wskazująca drogę do domu,
Królowo Pokoju, szukająca dzieci zagubionych,
Królowo Pokoju, biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci,
Królowo Pokoju, uśmiechająca się do swoich dzieci,
Królowo Pokoju, pocieszenie dusz czyśćcowych,
Królowo Pokoju, o oczach mądrych i rozumiejących,
Królowo Pokoju, o sercu łagodnym,
Królowo Pokoju, o dłoniach otwartych,
Królowo Pokoju, miłująca bezwarunkowo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – obdarz nas pokojem!
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K: Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przy-
czyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, abyśmy każ-
dego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, 
rodzinach i na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NOWENNA DO KRÓLOWEJ POKOJU
DZIEŃ PIERWSZY. Modlitwa za Widzących.
1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)

Koronkę odmawia się w następujący sposób:
na paciorku pod krzyżykiem: Wierzę w Boga Ojca
na kolejnych trójkach: 1 paciorek – Ojcze nasz, 2 paciorek – Zdrowaś 
Maryjo, 3 paciorek – Chwała Ojcu
i tak przez 7 razy, na końcu Królowo Pokoju, módl się za nami.

3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
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Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.
Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego
odmawia się następująco:

1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu, 1 O mój Jezu, prze-
bacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 
potrzebują Twojego miłosierdzia.

I tajemnica. Zmartwychwstanie Pana Jezusa; Mt 28,6-7.
II tajemnica. Wniebowstąpienie Pana Jezusa; Mk 16,19-20.



38

III tajemnica. Zesłanie Ducha Świętego; Dz 2,2-4.
IV tajemnica. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; Ap 12,1.
V tajemnica. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba 
i Ziemi; Jdt 15,9-10.

5. Rozważania Dnia Pierwszego

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 
gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest 
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił 
ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: „Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę 
na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będzie-
cie przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24, 44-49).

6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci, Dziś dziękuję wam za to, że żyjecie moimi orędziami 
i świadczycie o nich swoim życiem. Drogie dzieci, bądźcie silni i módlcie 
się, by modlitwa dała wam siłę i radość. Tylko w ten sposób każdy z was 
należeć będzie do mnie a ja będę prowadzić go do zbawienia. Drogie 
dzieci, módlcie się i świadczcie swoim życiem o mojej obecności tutaj. 
Niech każdy wasz dzień będzie radosnym świadczeniem o Bożej miłości. 
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 
1999).

Tekst Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK)
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną 
do Niego o stosowne dobra”. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modli-
twy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli czy też z „głębokości” 
(Ps 130,1) pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie 
wywyższony. Podstawą modlitwy jest pokora. „Nie umiemy się modlić 
tak, jak trzeba” (Rz 8,26). Pokora jest dyspozycją do darmowego przyję-
cia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga” (KKK 2559).
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7. Litania do Matki Bożej, Litania Loretańska do Najświętszej 
Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
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Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia pierwszego

Panie, Ty zapraszasz wszystkich nas, chrześcijan byśmy byli szczerymi 
świadkami Twego życia i Twej miłości. Dziękujemy Ci dzisiaj w szcze-
gólny sposób za widzących, za ich misję i dawane przez nich świadec-
two o orędziach Królowej Pokoju. Oddajemy Ci wszystkie ich potrzeby 
i prosimy Cię, za każdym z nich, byś Ty był przy nich i byś pomagał im 
wzrastać w doświadczeniu Twej Potęgi. Prosimy Cię, abyś poprzez głęb-
szą i pokorniejszą ich modlitwę mógł prowadzić ich ku szczeremu świa-
dectwu o obecności Matki Bożej w tym miejscu. Amen.

DZIEŃ DRUGI. Modlitwa za kapłanów posługujących w parafii św. 
Jakuba w Medjugorie

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
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Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)

3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.
Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.

I odnowisz oblicze ziemi.
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Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Drugiego

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych 
uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, 
to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić 
mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J 14, 12-14).

6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób jestem z wami i przekazuję 
wam swe macierzyńskie błogosławieństwo pokoju. Modlę się i oręduję 
za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was jest zwiastunem 
pokoju. Nie możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serce nie trwa w pokoju 
Bożym. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, gdyż modli-
twa stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie 
czas Bogu, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie przyjaźń 
z Bogiem, żadna burza jej nie zniszczy.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 
1997).

O, gdybyś znała dar Boży! (J 4,10). Cud modlitwy objawia się właśnie 
tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej wody: tam 
Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty; On pierwszy nas 
szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie, Jego prośba 
pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa – czy zdajemy 
sobie z tego sprawę czy nie – jest spotkaniem Bożego i naszego pragnie-
nia. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. „Prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci 
wody żywej” (J 4,10). Nasza modlitwa błagalna jest – w sposób paradok-
salny – odpowiedzią. Jest odpowiedzią na skargę Boga żywego: „Opu-
ścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane” 
(Jr 2,13). Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zba-
wienia, odpowiedzią miłości na pragnienie Jedynego Syna (KKK 2560 
– 2561).
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7. Litania do Matki Bożej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
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Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia drugiego

Panie, Ty jesteś jedynym źródłem życia, jedynym, który może zaspo-
koić nasze pragnienie miłości i przyjaźni. Dziękujemy za to, że w Twej 
pokorze postanowiłeś ofiarować się Twemu ludowi we Mszy Świętej, 
w sakramentach i w błogosławieństwie, przez osobę kapłana. Dziś pro-
simy o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów, którzy spra-
wują swą posługę w Sanktuarium Królowej Pokoju, aby mogli coraz 
bardziej odkrywać siłę wiary, za sprawą której obdarzysz ich wszystkim, 
o co będą Ciebie prosili i aby stali się prawdziwymi nosicielami pokoju, 
owego pokoju, który wypłynie z ich głębszej przyjaźni z Tobą. Amen.

DZIEŃ TRZECI. Modlitwa za parafian
1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)

3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Trzeciego

Jezus rzekł do swoich uczniów: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoro-
ślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie 
wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, 
i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, popro-
ście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna 
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 
w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby 
radość wasza była pełna” (J15, 5-11).

6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, które w tych 
dniach mi złożyliście. Drogie dzieci, wzywam was, abyście się otworzyli 
i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, drogie dzieci, nie są jeszcze 
otwarte na mnie, więc dlatego ponownie wzywam was, abyście się otwo-
rzyli w modlitwie na Ducha Świętego, gdyż On pomoże wam przemienić 
wasze kamienne serca w serca z ciała. Drogie dzieci, dziękuję, że odpo-
wiedzieliście na moje wezwanie, i że zdecydowaliście się pójść ze mną 
ku świętości (Orędzie z 25 czerwca 1996).

Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki byłby język 
modlitwy (gesty, słowa), zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak 
określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi nie-
kiedy o duszy, lub o duchu, najczęściej zaś o sercu (ponad tysiąc razy). 
Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta 
(KKK 2562).

7. Litania do Matki Bożej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.



49

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
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Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.



51

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia trzeciego

Dziękujemy Ci Panie za Twą miłość, dziękujemy za zaproszenie do pozo-
stawania w Tobie i przynoszenia obfitego owocu. Dziękujemy Ci za to, 
że wybrałeś w sposób szczególny tę parafię, dając Jej Twoją Matkę, Kró-
lową Pokoju, która z tego miejsca zaprasza świat do pokoju i pojednania, 
jak również do nawrócenia za sprawą odnowy postu i modlitwy… Dzię-
kujemy za otwarcie się każdego serca, które potrafiło Ją przyjąć i które 
zgodziło się być Jej widzialnym znakiem dla wszystkich osób, które tu 
przyjeżdżają. Dziś prosimy Cię Panie, spraw, aby ta parafia stała się jesz-
cze bardziej wyraźnym znakiem Królestwa Bożego i dopomóż parafia-
nom być radosnymi i świętymi owocami obecności Matki Bożej. Amen.

DZIEŃ CZWARTY. Modlitwa za osoby odpowiedzialne za Kościół
1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)
3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
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Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Czwartego

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: „Ja jestem światło-
ścią świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie 
miał światło życia” (J 8, 12).

6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Jestem szczęśliwa, że widzę was w tak wielkiej liczbie, 
że odpowiedzieliście i przybyliście, aby żyć moimi orędziami. Wzywam 
was, drogie dzieci, abyście byli moimi radosnymi nosicielami pokoju 
w tym niespokojnym świecie. Módlcie się o pokój, aby jak najszybciej 
zapanowała era pokoju, na którą moje Serce z niecierpliwością ocze-
kuje. Ja, drogie dzieci, jestem blisko was i oręduję za każdym z was przed 
Wszechmogącym. Wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim 
błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 
(Orędzie z 25 czerwca 1995).

Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam (według 
wyrażenia semickiego lub biblijnego: gdzie „zstępuję”). Jest naszym 
ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych; 
jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji 
w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym 
wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze 
życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny: serce jest 
miejscem przymierza (KKK 2563).

7. Litania do Matki Boże

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
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Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
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Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
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O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia czwartego

Dziękujemy Ci Panie, za to, że dałeś nam Kościół za Matkę i Oblubienicę, 
aby, w naszym ziemskim wędrowaniu ku Tobie prowadził nas drogą 
światłości. Dziękujemy Ci za to, że w Kościele wszyscy jesteśmy braćmi 
i siostrami, członkami tego samego ciała mistycznego. Prosimy Cię dziś 
w intencji tych wszystkich, którzy stoją na czele Kościoła, aby mogli 
nieustannie odnawiać swe przymierze z Tobą, który jesteś jedynym 
prawdziwym Władcą, by mogli stać się radosnymi nosicielami pokoju 
i Prawdy w tym niespokojnym świecie. Amen.

DZIEŃ PIĄTY. Modlitwa za pielgrzymów, którzy byli w Medjugorie
1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)

3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
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Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Piątego

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. 
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją 
duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mk 
8, 34-37).
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6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Dziś jestem szczęśliwa, chociaż moje Serce jest jeszcze tro-
chę smutne z powodu tych wszystkich, którzy zaczęli tę drogę, a potem 
z niej zrezygnowali. Moja obecność tutaj jest po to, aby was poprowa-
dzić nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego wzywam was codziennie 
do nawrócenia, bo jeśli się nie modlicie, nie możecie mówić, że się 
nawracacie. Modlę się z wami i oręduję przed Bogiem o pokój: najpierw 
jednak w waszych sercach i w waszym otoczeniu, aby Bóg był waszym 
pokojem.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie” (Orędzie z 25 czerwca 
1992).

Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem 
i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka; wypływa 
z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana całkowicie ku Ojcu, w zjed-
noczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem (KKK 
2564).

7. Litania do Matki Bożej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
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Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.



60

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia piątego

Życie każdego z nas jest w Twoich rękach, o Panie. Tylko Ty wiesz, 
czego potrzebujemy dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że tu, 
w Medjugorie już od wielu lat, Twoja Matka przychodzi aby prowadzić 
nas na nową drogę, na drogę zbawienia. Pobłogosław i umocnij tych 
wszystkich, którzy w tym miejscu podjęli tę drogę nawrócenia i modli-
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twy. Wzmocnij ich wiarę, nadzieję i miłość, aby nigdy nie zdradzili swego 
przymierza z Tobą. Amen.

DZIEŃ SZÓSTY. Modlitwa za pielgrzymów, którzy przybędą 
do Medjugorie

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)

3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
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I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Szóstego

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodoba-
nie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdź-
cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albo-
wiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 25-30).

6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Również i dzisiaj cieszę się z waszej obecności tutaj. Bło-
gosławię was macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za każ-
dym z was u Boga. Wzywam was, byście odnowili życie moimi orędziami 
i realizowali je w praktyce. Jestem z wami i błogosławię was wszystkich 
każdego dnia. Drogie dzieci, to są szczególne czasy i dlatego jestem 
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z wami, aby was kochać i chronić, żeby chronić wasze serca przed sza-
tanem, aby coraz bardziej przybliżać was do Serca mojego Syna Jezusa.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! (Orędzie z 25 czerwca 
1993).

W Nowym przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych 
z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem 
i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest „zjednoczeniem całej 
Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)”. Życie modlitwy polega 
zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komu-
nii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest sta-
liśmy się jedno z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile 
jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest jego Cia-
łem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa (KKK 2565).

7. Litania do Matki Bożej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
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Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
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Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia szóstego

To nie my wybraliśmy Ciebie, ale Ty nas wybrałeś. Tylko Ty znasz wszyst-
kich tych „maluczkich”, którzy zostali obdarzeni łaską objawienia Twej 
miłości za pośrednictwem Twej Matki, tu w Medjugorie. Prosimy Cię 
w intencji wszystkich pielgrzymów, którzy tu przyjadą, ochroń ich serca 
od wszelkich napaści szatańskich i spraw, by otworzyli się oni na każde 
natchnienie, które pochodzi z Twego Serca i z serca Maryi. Amen.
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DZIEŃ SIÓDMY. Modlitwa za centra (organizatorów pielgrzymek, 
dobroczyńców) i medjugorskie grupy modlitewne na świecie.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)

3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
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Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Siódmego

Jezus rzekł do swoich uczniów: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby 
wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo 
i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i prze-
stronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy 
przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowa-
dzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 12-14).

6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. 
Dzieci, miłość znosi wszystko co jest trudne i gorzkie – dla Jezusa, który 
jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam 
z pomocą, jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego 
miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć 
i przebaczyć wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze 
miłości. Tak Bóg będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać 
w miłości. Drogie dzieci, uwielbiajcie Boga, by miłość Boża mogła wzra-
stać w was z dnia na dzień, aż do pełni.
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Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 
1988).

W modlitwie Duch Święty jednoczy nas z Osobą Jedynego Syna w Jego 
uwielbionym człowieczeństwie. To przez nie i w nim nasza synowska 
modlitwa prowadzi do komunii w Kościele z Matką Jezusa. Od wyrażenia 
w wierze przyzwolenia Maryi w chwili Zwiastowania i niezachwianego 
podtrzymania go pod krzyżem Jej macierzyństwo rozciąga się odtąd 
na braci i siostry Jej Syna, którzy są „pielgrzymującymi jeszcze i narażo-
nymi na trudy i niebezpieczeństwa”. Jezus, jedyny Pośrednik, jest drogą 
naszej modlitwy; Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza, nie przysłania Go; 
Ona „wskazuje drogę (Hodoghitria), jest „Znakiem”, według tradycyjnej 
ikonografii na Wschodzi i na Zachodzie (KKK 2673 – 2674).

7. Litania do Matki Bożej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
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Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
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Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia siódmego

Miłość jest znakiem, dzięki któremu rozpoznaje się tych, którzy są 
Twymi uczniami, Panie. Dziękujemy Ci za każdą odpowiedź miłości speł-
nioną w darze z siebie samego i w służbie innym. Prosimy Cię w intencji 
wszystkich członków centrów (organizatorów pielgrzymek) i medjugor-
skich grup modlitewnych aby mogli z coraz większą odwagą i zdecydo-
waniem, wraz z Twoją Matką, ukazać w rodzinach i w miejscu zamiesz-
kania tę wąską ścieżkę, jedyną, która prowadzi do Ciebie. Pomagaj im 
wzrastać każdego dnia ku pełni Twej miłości. Amen.
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Dzień Ósmy. Modlitwa za realizację wszystkich owoców i za orędzia 
medjugorskie.

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)

3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
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Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Ósmego

Jezus rzekł do Nikodema: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd 
polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiło-
wali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto 
się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, 
aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża 
się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” (J 
3, 16-21).

6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Dziś w tym wielkim dniu, który mi podarowaliście, pragnę 
was wszystkich błogosławić i powiedzieć – to są dni łaski, dopóki jestem 
z wami. Pragnę was uczyć, pomagać, abyście szli drogą świętości. Wielu 
jest ludzi, którzy nie chcą pojąć moich orędzi i przyjąć z powagą tego, 
co mówię. Dlatego więc wzywam was i proszę, abyście waszym życiem, 
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w codziennych sprawach, świadczyli o mojej obecności. Jeśli będziecie 
się modlić, Bóg wam pomoże odkryć prawdziwy powód mojego przyj-
ścia. Dlatego, dzieci, módlcie się, czytajcie Pismo Święte, abyście w nim 
odkryli orędzie dla was poprzez moje przyjście.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 
1991).

Maryja jest doskonałą „Orantką”, figurą Kościoła. Gdy modlimy się 
do Niej wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego 
Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, 
przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich 
żyjących. Możemy modlić się z Nią i do Niej. Modlitwa Kościoła jest jakby 
prowadzona przez modlitwę Maryi. Jest z Maryją zjednoczona w nadziei 
(KKK 2679).

7. Litania do Matki Bożej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
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Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
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Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia ósmego

Dziękujemy Ci Ojcze, że dałeś nam Swojego Syna i Jego Matkę, aby ci 
którzy w Nich wierzą i Ich słuchają nie zginęli. Dziękujemy, że dla Cie-
bie każdy człowiek jest ważny, ponieważ w Twoim miłosierdziu nie 
pragniesz sądzić nikogo. Dzisiaj modlimy się do Ciebie w intencji tego 
wszystkiego, o co prosiła cię Matka Boża z Medjugorie, w intencji każ-
dej łaski, która z tego miejsca została wylana na świat, aby to wszystko 
zrodziło owoce świętości i służyło do Twojego planu zbawienia. Amen
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DZIEŃ DZIEWIĄTY. Modlitwa w intencjach Królowej Pokoju
1. Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i Matko Nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!
Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.
Uproś nam u Niego łaskę, abyśmy, idąc za Twoim przykładem,
także mogli nie tylko powiedzieć:
„Niech mi się stanie według słowa Twego”,
lecz także wprowadzić to w życie.
W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,
abyś poprzez nasze nędze i trudności
mogła doprowadzić nas aż do Niego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Koronka Pokoju (Koronka Medjugorska)

3. O Stworzycielu Duchu Przyjdź

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
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Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, który serca wiernych pouczyłeś światłem Ducha 
Świętego, daj nam przez tegoż Ducha poznać to, co prawe i Jego pociechą 
wiecznie się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. Tajemnice chwalebne różańca świętego

5. Rozważania Dnia Dziewiątego

„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja 
jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie 
przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, 
lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im 
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, 
w nich była i Ja w nich” (J 17, 24-26).

6. Orędzie Królowej Pokoju

Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam i pragnę wezwać was wszystkich 
do Bożego pokoju. Pragnę, aby każdy z was we własnym sercu doświad-
czył tego pokoju, który daje Bóg. Dzisiaj chcę was wszystkich pobło-
gosławić. Dlatego błogosławię was błogosławieństwem Bożym i pro-
szę, drogie dzieci, żebyście podążali i trwali na mojej drodze. Kocham 
was, drogie dzieci, i nie wiem, ile razy wzywałam was. Dziękuję wam 
za to wszystko, co czynicie w moich intencjach. Proszę, pomagajcie mi, 
abym mogła ofiarować was Panu Bogu, aby was zbawił wprowadzając 
na drogę świętości.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie (Orędzie z 25 czerwca 
1987).
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Modlitwa Maryi została nam objawiona o świcie pełni czasów. Przed 
Wcieleniem Syna Bożego i wylaniem Ducha Świętego Jej modlitwa 
współdziałała w szczególny sposób z zamysłem życzliwości Ojca: 
w chwili Zwiastowania modliła się o poczęcie Chrystusa, w oczekiwaniu 
Pięćdziesiątnicy – o kształtowanie się Kościoła, Ciała Chrystusa. W wie-
rze pokornej Służebnicy Dar Boga znajduje przyjęcie, jakiego oczeki-
wał od początku czasów. Ta, którą Wszechmogący uczynił „pełną łaski”, 
odpowiada ofiarowaniem całej swej istoty: „Oto ja, służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego”. Fiat – to modlitwa chrześci-
jańska: być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest całkowicie dla nas 
(KKK 2617).

7. Litania do Matki Bożej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nadziej, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
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Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pociecho migrantów, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła 
tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen. (Modlitwa Świętego Bernarda).

8. Modlitwa końcowa dnia dziewiątego

Dziękujemy Ci, Ojcze, za dar modlitwy, dzięki któremu możemy poru-
szyć Twoje serce; w której Ty oddajesz się nam i uczysz nas całkowicie 
oddawać się Tobie. Modlimy się dziś do Ciebie we wszystkich intencjach 
Królowej Pokoju, za to wszystko co jest konieczne, aby cały świat, przez 
Maryję, mógł wejść do Twojej chwały, do chwały Trójcy Przenajświęt-
szej. Amen.
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Na zakończenie Dziewięciodniowej Nowenny do Królowej Pokoju.
Do Maryi Matki Nadziei
Królowo Pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
Jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata:
Niech wielkodusznie odpowiada
Na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi
odpowiedzialnymi za narody:
niech podejmują budowanie
wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność
i prawa każdego.
Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła,
Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas,
w swoim Kościele!
Z Tobą mówimy:
„Przyjdź Panie Jezu!” (Ap 22,20)
Niech nadzieja chwały
wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!
Amen.
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SUPLIKA WRAZ Z POŚWIĘCENIEM SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI DZIE-
WICY KRÓLOWEJ POKOJU Z MEDJUGORIE

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU Z Medjugorie!
PRAGNĘ SIĘ TOBIE ZAWIERZYĆ, POŚWIĘCIĆ I ODDAĆ CAŁKOWICIE.
TOBIE – O MATKO BOGA, objawiająca się w tylu miejscach – oddaję się!
TOBIE – O PANI, czczona w wielu wizerunkach – poświęcam się!
TOBIE – O DZIEWICO, NIEPOKALANIE POCZĘTA – ofiarowuję się!
Otwieram się na CIEBIE, O MARYJO NAWIEDZAJĄCA ŚWIAT!
Oto nadszedł czas próby. Szatan i jego słudzy próbują najbardziej prze-
wrotnymi metodami ingerować w nasze życie, aby nas zniewolić i osta-
tecznie wtrącić do piekła.
O, Matko Boża, Królowo Pokoju z Medjugorie!
–  Najpierw przepraszam Boga i Ciebie, bo byłem nieposłuszny Panu 

i Tobie Matko.
–  Nie zrealizowałem tego, o co mnie prosiłaś, a nawet błagałaś.
–  Mimo moich upadków, zwracam się do Ciebie z ufnością, o, Matko 

Miłosierdzia w swoim imieniu i innych:
O MARYJO, RATUJ NAS!
O, MATKO BOŻA, CHROŃ NAS PRZED DZIAŁANIEM SZATANA!
O NIEPOKALANIE POCZĘTA, UŚWIĘĆ NAS I DOPROWADŹ NAS WSZYST-
KICH DO NIEBA!
Obiecałaś, o, Królowo Pokoju – w swoich rozlicznych objawieniach – 
TRIUMF TWOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA.
O MATKO BOGA, KRÓLOWO POKOJU Z Medjugorie:
–  PRZYŚPIESZ – O JAKŻE OCZEKIWANĄ PRZEZ NAS – TWOJĄ 

INTERWENCJĘ!
–  PRZYJDŹ NAM NA RATUNEK, JAK NAJSZYBCIEJ!
–  OTWÓRZ PRZED NAMI SWOJE NIEPOKALANE SERCE!
Obiecuję żyć według Twoich orędzi, które są Mądrością wszystkich cza-
sów i narodów – o, Królowo Pokoju z Medjugorie.
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU Z Medjugorie, ODDAJĘ SIĘ TOBIE!
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU Z Medjugorie, OFIAROWUJĘ SIĘ TOBIE!
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU Z Medjugorie, POŚWIĘCAM SIĘ TOBIE!
AMEN.
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II. 
EUCHARYSTIA 

Matka Boża zachęca w objawieniach do częstej i głębokiej modlitwy, 
zwłaszcza modlitwy sercem. Zachęta do modlitwy stanowi większość 
treści objawień maryjnych. Na podstawień objawień widzimy, że ważna 
dla Maryi jest modlitwa różańcowa, ale również mocno podkreśla rolę 
Eucharystii, którą nazywa najwznioślejszym i najmocniejszym aktem 
modlitwy: Drogie dzieci! (…) Z wiarą, modlitwą i miłością wspinajcie 
się na górę zbawienia. Msza, najwznioślejszy i najmocniejszy akt waszej 
modlitwy, niech będzie centrum wszego życia duchowego (2. 08. 2008).

Zachęta do częstego udziału we mszy świętej pojawiała się w orędziach 
już w pierwszych latach objawień i nie dotyczyła tylko uczestnictwa 
w niedzielnej Eucharystii. Było to wezwanie do codziennej obecności 
na niej, gdyż stanowi ona fundament naszej świętości: często chodźcie 
na mszę świętą i przystępujcie do Komunii (23.06.1982); Wzywam was 
do aktywniejszej modlitwy i uczestnictwa we mszy. Pragnę, aby wasza 
msza była doświadczeniem Boga (16. 05. 1985); Dzisiaj ponownie wzy-
wam was wszystkich do modlitwy. Tylko przez modlitwę, drogie dzieci, 
wasze serce przemieni się, stanie się lepsze i bardziej wrażliwe na Boże 
słowo. (…) Msza święta, moje dzieci, niech będzie dla was nie zwyczajem, 
lecz życiem. Żyjąc każdego dnia mszą świętą, odczujecie potrzebę święto-
ści i będziecie wzrastać w świętości (25. 01. 1998). 

Objawienia w Medjugorie mają miejsce najczęściej ok. 20 minut przed 
wieczorną mszą świętą, co jest również szczególnym wskazaniem 
na Eucharystię. Wieczorny program modlitewny w Medjugorie jest 
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niejako odpowiedzią na nauczanie Maryi, która chce byśmy owocniej 
uczestniczyli we mszy świętej: Nie przeżywacie mszy świętej, tak jak 
powinniście. Gdybyście wiedzieli jaką łaskę i jakie dary otrzymujecie, każ-
dego dnia przygotowywalibyście się do mszy świętej co najmniej godzinę 
(1985); Kiedy idziecie na mszę świętą, wasza droga od domu powinna 
być czasem przygotowania do mszy. Musicie też przyjmować Komunię 
z otwartym i czystym sercem... Czystość serca i otwarcie! Nie wychodźcie 
z kościoła bez odpowiedniego dziękczynienia (10. 1984). 

Matka Boża daje również zapewnienie, że Bóg obficie błogosławi tym, 
którzy uczestniczą w Eucharystii: Proszę was, byście okazali mi miłość, 

przychodząc na mszę, a Pan obficie was wynagrodzi (21. 10 1985).

PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
Modlitwa św. Ambrożego

O dobry Jezu, oto ja grzesznik, nie polegający na swoich zasługach, lecz 
ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci, z drżeniem i bojaźnią przy-
stępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej. Albowiem moje serce i ciało, 
Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami; nie strzegłem pilnie 
moich myśli i języka. Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Maje-
stacie, z lękiem, ale i z ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie, 
który jesteś źródłem litości, śpieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia, 
i szukam Twojej opieki; a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości 
Sędziego, wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję. 
Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale 
ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.

Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste, Królu wieczno-
ści, który jesteś Bogiem i Człowiekiem, ukrzyżowanym dla człowieka. 
Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję; zmiłuj się nade mną, 
pełnym win i nędzy, bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia, zawieszona na drzewie krzyża dla 
mnie i wszystkich ludzi. Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza, która 
spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, 
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i obmywasz grzechy całego świata. Wspomnij, o Panie, na swoje stwo-
rzenie, które Krwią swoją odkupiłeś.

Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione. Ojcze litościwy, 
oddal więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy, abym cały 
oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych. Spraw swoją łaską, 
by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi, którą ja niegodny zamierzam przyjąć, 
wyjednała mi odpuszczenie grzechów. Niech ona mnie oczyści całkowi-
cie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli; niech odrodzi 
we mnie dobre uczucia; niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie 
i niech się stanie dla mojej duszy bezpieczną obroną przeciw wrogim 
zasadzkom.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic 
Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam 
się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosier-
dzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana 
nieba i ziemi.

Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją sła-
bość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubó-
stwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad kró-
lami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, 
z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga 
moje zbawienie.

Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu 
Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskaw-
szy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jedno-rodzonego, naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być 
wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.

Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze 
umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki 
pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.
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Modlitwa do NMP

Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko dobroci i miłosierdzia, oto ja, pełen 
win i nędzy, całym uczuciem i sercem uciekam się do Ciebie i proszę, 
abyś zechciała być ze mną i wszystkimi kapłanami, którzy tutaj i w całym 
Kościele składają Najświętszą Ofiarę, tak jak byłaś w Twoim najmilszym 
Synem w czasie Jego męki na krzyżu.

Pomóż nam, abyśmy wsparci Twoją łaską, mogli złożyć ofiarę godną 
i miłą Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen.

Wzbudzenie intencji

Chcę sprawować Najświętszą Ofiarę i dokonać przeistoczenia chleba 
i wina, aby się stały Ciałem i Krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Pragnę to uczynić według obrządku świętego Kościoła rzymskiego, 
na chwałę Boga wszechmogącego i całego Kościoła triumfującego, 
na pożytek mój i całego Kościoła pielgrzymującego i za wszystkich, któ-
rzy się polecali moim modlitwom.

Niech Bóg wszechmogący i miłosierny udzieli nam wesela i pokoju, 
poprawy życia i czasu na szczerą pokutę, łaski i pociechy Ducha Świętego 
oraz wytrwałości w czynieniu dobra. Amen.

DZIĘKCZYNIENIE PO MSZY ŚWIĘTEJ

Modlitwa Eucharystyczna z Nauki Dwunastu Apostołów
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za święty, winny szczep Dawida, sługi Twego,
Który nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego.
Tobie chwała na wieki!
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i wiedzę,
Którą nam poznałeś przez Jezusa, sługę swego.
Tobie chwała na wieki!
Jak ten łamany Chleb rozsiany był po górach,
A zebrany stał się jedno,
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Tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi
Do królestwa Twego,
Gdyż Twoją jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa,
Na wieki!
Dziękujemy Ci, Ojcze święty,
Za święte imię Twoje.
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych,
I za wiedzę, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego.
Tobie chwała na wieki!
Ty, Panie Wszechmocny,
Stworzyłeś wszystko dla imienia swego.
Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie,
Aby do Ciebie dziękczynne zanosili modły.
Nam zaś darowałeś pokarm duchowy i napój,
I żywot wieczny
Przez Sługę swego.
Przede wszystkim dziękczynne do Ciebie zanosimy modły,
Bo jesteś Wielmożny,
Tobie chwała na wieki!
Pomnij, Panie, na Kościół swój
I wybaw go od wszelkiego złego,
I doprowadź go do doskonałości w miłości swojej,
I zgromadź go od czterech wiatrów,
Pełen świętości,
Do królestwa swego,
Któreś mu zgotował.
Albowiem Twoja jest moc i chwała na wieki!
Niech przyjdzie łaska
I niech przeminie ten świat!
Hosanna Bogu Dawidowemu!
Kto święty, niech przystąpi,
Kto zaś nim nie jest, niech czyni pokutę.
Przyjdź, Panie Jezu. Amen.
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Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Dzięki Ci składam, Panie Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, 
za to, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej 
zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Cia-
łem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla mnie wyrokiem 
potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym za-datkiem Two-
jego przebaczenia, zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli. Niech 
mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość 
i zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo 
i wszystkie cnoty. Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom 
nieprzyjaciół tak widzialnych, jak niewidzialnych. Niech całkowicie 
uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno 
przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie 
szczęśliwym zakończeniem mojego życia.

Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika raczył doprowadzić do tej nie-
wymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś 
dla swoich wybranych prawdziwą światłością, całkowitym nasyceniem, 
wiekuistym weselem, pełnią szczęścia i radością doskonałą. Amen.

Modlitwa do Zbawiciela
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.
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Ofiarowanie siebie
Przyjmij, Panie, całą moją wolność; przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. 
Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał. Wszystko to zwracam Tobie 
i całkowicie poddaję panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku 
Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę.

Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem 
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił 
w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą 
skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam 
w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, 
dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce 
moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).

Modlitwa powszechna ogłoszona przez papieża Klemensa XI

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę; ufam Tobie, ale 
wspomóż moją nadzieję; miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bardziej 
gorącą; żałuję za moje grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej.
Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy, pragnę Ciebie jako celu osta-
tecznego; wychwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę, wzywam 
jako miłosiernego obrońcę.

Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą sprawiedliwością, pocieszaj 
dobrocią, chroń swoją potęgą.

Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie prowadziły do Ciebie; moje słowa, 
aby mówiły jedynie o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były z Twoją wolą, 
i całe postępowanie moje, aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.

Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę, jak Ty chcesz 
i jak długo chcesz.

Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój rozum, pobudził moją wolę, oczyścił 
ciało i uświęcił duszę.
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Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężyć przyszłe pokusy, opano-
wać złe skłonności i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty.
Daj mi, dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do moich wad, szczerą tro-
skę o bliźnich i pogardę tego, co złe na świecie.
Spraw, abym się starał słuchać przełożonych, pomagał podwładnym, 
dbał o przyjaciół i przebaczał wrogom.

Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, 
gniewliwość łagodnością, a oziębłość zapałem.
Uczyń mnie roztropnym w radach, wytrzymałym w niebezpieczeń-
stwach, cierpliwym w przeciwnościach i pokornym w powodzeniu.
Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie, wstrzemięźliwy przy 
posiłku, dokładny w pracy i zdecydowany w zamiarach.

Natchnij mnie troską o czystość sumienia, skromność zachowania się 
i wyglądu, mowę bez zarzutu i życie uporządkowane.
Pomóż mi czuwać nad popędami natury, nad współpracą z łaską, zacho-
wywaniem Twego prawa i postępowaniem wysługującym zbawienie.

Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie, jak wielkim to, co Boskie, jak 
krótkim, co doczesne, jak nieskończonym, co wieczne.
Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć, przejął się lękiem Two-
jego sądu, uniknął potępienia i osiągnął niebo. Przez Chrystusa, naszego 
Pana. Amen.

Modlitwa do NMP

Maryjo, Dziewico i Matko pełna świętości, oto przyjąłem Twego umi-
łowanego Syna, którego poczęłaś w swym przeczystym łonie, którego 
zrodziłaś, karmiłaś i tuliłaś do siebie. Z pokorą i miłością oddaję Ci Tego, 
którego obecność napełniała cię największym szczęściem i radością, 
abyś otworzyła Mu swoje ramiona i miłowała swoim sercem. Ofiaruję 
Go przez Ciebie Trójcy Najświętszej jako wyraz najwyższej czci Bożej, 
a także ku Twojej chwale oraz za potrzeby moje i całego świata.

Proszę Cię, o dobra Matko, uproś mi odpuszczenie moich grzechów, 
obfitą łaskę, abym odtąd gorliwiej służył Chrystusowi, i łaskę wytrwania 
aż do końca, abym mógł razem z Tobą wielbić Go przez całą wieczność. 
Amen.
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III. 
PISMO ŚWIĘTE 

Matka Boża w orędziach kilkakrotnie wzywała do czytania Pisma Świę-
tego. Matka Boża mówi, że Biblia:

• pobudza do modlitwy,
• pozwala zrozumieć dlaczego Matka Boża do nas przyszła,
• umożliwia zrozumienie znaków czasu,
• sprawia, że Słowo Boże zamieszkuje w naszym sercu,
• pokazuje jak Bóg kocha swój lud
• i prowadzi w kierunku radosnego spotkania z Bogiem, który nie-

skończenie kocha swoje stworzenia.

ORĘDZIA W KTÓRYCH MATKA BOŻA WSPOMINA BIBLIĘ – PISMO 
ŚWIĘTE
…Dzisiaj wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali 
Biblię i niechaj będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobu-
dzała do jej czytania i do modlitwy… (18. 10. 1984)

…Każda rodzina powinna się modlić wspólnie i czytać Biblię!… (14. 02. 
1985)

…Jeśli będziecie się modlić, Bóg wam pomoże odkryć prawdziwy powód 
mojego przyjścia. Dlatego, dzieci, módlcie się, czytajcie Pismo Święte, 
abyście w nim odkryli orędzie dla was – poprzez moje przyjście… (25. 06. 
1991) 
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…Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć, przyjąć i wprowadzić w życie 
moje orędzia. Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście mogli 
zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny! Dlatego jestem z wami, 
aby przybliżyć was do mojego serca i do Serca mojego Syna Jezusa. “Drogie 
dzieci, pragnę, byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności. Dlatego żyj-
cie tym, co wam mówię… (25. 08. 1993)

…Słuchajcie, gdy pragnę mówić do was i wezwać was do większej wiary 
i zawierzenia Bogu, który was nieskończenie kocha. “Drogie dzieci, wy 
nie umiecie żyć w łasce Bożej, więc ponownie wzywam was, abyście nosili 
Słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, drogie dzieci, Pismo 
Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim. 
Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli nie będziecie dla nich przykładem, one 
staną się bezbożnikami. Rozmyślajcie i módlcie się i wtedy Bóg narodzi się 
w waszych sercach, a wasze serca napełnią się radością… (25. 08. 1996)

…Postawcie Pismo św. na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytaj-
cie je, rozważajcie i uczcie się jak Bóg kocha swój naród. Jego miłość jest 
widoczna również w dzisiejszych czasach, bo posyła wam Mnie, bym was 
wezwała na drogę zbawienia…(25. 01. 1999)

… Dzisiaj ponownie was wzywam, abyście nieśli mój pokój. W szczególny 
sposób teraz, gdy mówi się, że Bóg jest daleko, a przecież nigdy nie był bli-
żej was. Wzywam was, abyście poprzez czytanie Pisma Świętego odnowili 
modlitwę w rodzinach i przeżywali radość w spotkaniu z Bogiem, który 
nieskończenie kocha swoje stworzenia… (25. 09.1999)

JAK ODPRAWIĆ MEDYTACJĘ?

Podstawą rozmyślania jest Słowo Boże zawarte w Piśmie świętym. Przed 
rozpoczęciem medytacji należy wybrać sobie konkretny tekst biblijny, 
najlepiej związany z tajemnicą, którą chcemy rozważać. Przeczytać go 
uważnie kilka razy, aby poznać dobrze najpierw jego treść. Zastanowić 
się następnie, nad czym chciałbym się zatrzymać w tym tekście. Co mnie 
w nim uderza w sposób szczególny? Przez co czuję się przyciągany, 
a przez co odpychany?
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STAWIENIE SIĘ W OBECNOŚCI BOŻEJ I STAŁA MODLITWA WSTĘPNA
Uświadomić sobie przez chwilę, że staję przed Bogiem, moim Stwórcą 
i Odkupicielem. Można wspomóc się pytaniem: – Jak Bóg dziś patrzy 
na mnie?

Prosić w krótkiej modlitwie Ducha Świętego o światło i moc do dobrego 
odprawienia medytacji: o głębokie zrozumienie Słowa Bożego oraz 
poznanie, w jaki sposób oświetla ono moje życie.

ROLA WYOBRAŹNI
Ustalić miejsce, za pomocą wyobraźni, gdzie znajduje się to, co chcę 
uczynić przedmiotem medytacji. Wyobrażenie sobie miejsca ma służyć 
jako punkt orientacyjny (latarnia morska) podczas całego rozmyśla-
nia. W razie “zagubienia się” (oddalenia się myślą i sercem od przed-
miotu medytacji) umiejscowienie rozważanej treści wydarzenia ma 
być pomocą w “odnalezieniu się”. Wyobrażenie sobie miejsca będzie 
się zmieniać w zależności od danego przedmiotu medytacji. W medyta-
cji także mogę spróbować utożsamić się z poszczególnymi bohaterami 
tekstu ewangelicznego. Pomoże mi to w dookreśleniu własnej postawy, 
myśli i uczuć.

PROŚBA O OWOC DANEGO ROZMYŚLANIA
Poprosić Pana Boga o owoc danego rozmyślania. Określi ona cel, który 
pragnie się osiągnąć.

DALSZY CIĄG 
Medytacja będąc modlitwą jest otwarciem całego człowieka, całej głębi 
osobowej na obecność i działanie zbawcze Boga. Konkretnie: chodzi 
o to, by z maksymalną uwagą nakierować wszystkie zmysły (zwłaszcza 
słuch i wzrok) a przede wszystkim duchowe zdolności (pamięć i rozum) 
na tekst ewangeliczny, który staje się moim udziałem, który jest moim 
„tu i teraz”. To zaktywizowanie i ukierunkowanie zdolności poznawczych 
obudzi głębię serca (zwykle mówimy o woli i o uczuciach).
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CO BÓG MÓWI?
Trzeba uważnie patrzeć i słuchać, by obiektywnie poznać Boże orędzie 
zawarte w medytowanym tekście biblijnym. Jaką prawdę przekazuje 
mi Bóg w tej perykopie? Zatrzymać swoją uwagę w szczególny sposób 
nad tym, co mnie uderza: nad tym, co mnie pociąga lub też co wydaje mi 
się trudne do przyjęcia. Uświadomię sobie, że jest to wezwanie samego 
Boga. Rozumiejące słuchanie, chociaż jest podstawą medytacji, to jed-
nak nie jest ani jedyną ani najważniejszą jej aktywnością. Rozbudowanie 
samego słuchania i rozważania w medytacji groziłoby przeintelektuali-
zowaniem naszej modlitwy.

PODDAĆ SIĘ OSĄDOWI SŁOWA BOŻEGO
Słowo Boże zawarte w Piśmie świętym jest zawsze objawione i prze-
znaczone dla konkretnego człowieka: poznana Prawda jest skierowana 
do mnie. Jakie zatem konsekwencje wynikają dla mnie z poznanej 
prawdy? W jaki sposób oświetla ona moje życie – całe moje życie: prze-
szłe, teraźniejsze i przyszłe? Osądzanie mojego życia w świetle Słowa 
Bożego winno być bardzo konkretne, tzn. Słowo Boże musi osądzić kon-
kretne sytuacje i problemy mojego życia.

MOJA ODPOWIEDŹ
Moja odpowiedź polega na poddaniu się pewnym uczuciom budzącym 
się pod wpływem zetknięcia się mojego życia ze Słowem Bożym. Uczu-
cia winny przeplatać całą medytację: uczucia miłości do Boga, dziękczy-
nienia, żalu, prośby itd. O ile działania poznawcze winny być świadomie 
pobudzane, kierowane, a nawet ograniczane, o tyle w zakresie uczuć 
należy zachować się bardziej spontanicznie. W tym ostatnim działaniu 
nie chodzi jednak o sztuczne “produkowanie w sobie” uczuć, ale raczej 
o bezpośrednie wyrażenie przed Bogiem tego, co rodzi się we mnie 
pod wpływem oceniania mojego życia w świetle Słowa, Bożego. Ważne 
jest by uczucia były nazwane. W medytacji nie należy się spieszyć. Nie 
ilość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie jest istotne.
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ROZMOWA KOŃCOWA
Całą medytację należy zakończyć serdeczną, bezpośrednią rozmową 
z Bogiem. Rozmowę końcową, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił 
do przyjaciela, albo sługa do pana swego, prosząc, o jaką łaskę, lub np. 
oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, bądź zwierzając się ufnie 
ze swoich spraw i prosząc w nich o radę. Jest rzeczą pożyteczną zapisać 
sobie pewne refleksje, wnioski, które są owocem medytacji.

Modlitwy przed czytaniem Pisma Świętego
Usłysz, Ojcze Chrystusa, wszystko widzący, te prośby moje i użycz słudze 
swojemu skupienia świętego, bowiem na Boską ścieżkę kieruje kroki, 
kto poznał między żywymi Boga, co z siebie zrodzony tu przyszedł, oraz 
władcę Chrystusa, od nieszczęść ludzkiego obrońcę. On się niegdyś zlito-
wał nad rodem cierpiącym straszliwe, z Ojca zamysłu chętnie odmienił 
swą postać na inną, stał się śmiertelny, Bóg wieczny, aż wszystkich jęczą-
cych wykupił krwią najświętszą od więzów piekielnych i śmierci obierzy. 
Bywaj tu teraz i ze świętej i nieskażonej tej księgi duszę swoją wychowuj 
na słowach przez Boga natchnionych, tutaj bowiem zobaczysz prawdy 
rzetelnych czcicieli, którzy Ci głoszą życie głosem pod niebo idącym.

św. Grzegorz z Nazjanzu

„Boże wszechmogący, stajemy przed Tobą jak niegdyś Samuel i prosimy: 
Mów, Panie, bo słucha sługa Twój”. Daj nam łaskę głębokiego zrozumie-
nia, abyśmy mogli Twoje Słowo pojąć i zachować całym życiem. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze światła, prawdziwe światło pochodzi od Ciebie! My, ludzie, 
możemy prawdziwe światło tylko przyjąć, ale nie dawać. Ześlij Twoje 
światło w nasze dusze, abyśmy Cię poznali, Ciebie kochali i w miłości ku 
Tobie stali się szczęśliwi. Amen.

Boże Duchu Św., z Twojego polecenia Objawienie zostało spisane dla nas 
ludzi. Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy tym czytaniu 
dobrze zrozumiał Twoją prawdę, i abym nauczył się goręcej Cię kochać, 
wierniej Ci służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Duchu św. 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 plon przyniosło obfity. Amen.

Modlitwy po czytaniu Pisma Świętego
Użycz nam prosimy Cię, Panie, pomocy łaski Twojej, abyśmy prawdy 
poznane dzięki Twemu pouczeniu, zdołali wypełnić dzięki Twemu 
wsparciu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj nasze działanie Twoimi natchnieniami 
i towarzysz nam Twą pomocą, aby wszelka nasza modlitwa i działanie 
zawsze od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie była dopełniona.

Panie dziękuję Ci za Twoje Boskie Słowo. Spraw by było ono zawsze 
pochodnią dla nóg moich i światłem na drogach mego życia. Daj, bym je 
zachował w dobrym i szczerym sercu i abym przyniósł owoc w cierpli-
wości. Amen.

Duchu św. Boże, pragniemy być według wskazania Apostoła wykonaw-
cami słowa, a nie słuchaczami tylko. Udziel nam więc mocy Twojej, aby-
śmy wykonując słowo usłyszane, wzrastali w dobrym i zbawili dusze 
nasze. Amen. 
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IV. 
POST 

MARYJA WZYWA DO POSTU O CHLEBIE I WODZIE
WIELKIE ZNACZENIE POSTU
Wezwanie dla wszystkich, krok po kroku. Mirjana: Dla Matki Bożej 
post jest o chlebie i wodzie. Prosi o środy i piątki. Nie prosi o post, tych 
którzy są chorzy, tych którzy są naprawdę chorzy. Mówi, że mogą oni 
przez modlitwę poznać, co innego mogą czynić w zamian za post o chle-
bie i wodzie. Jeśli nie pościliście jeszcze dwa razy w tygodniu o chlebie 
i wodzie, jeśli nie mówiliście całego Różańca we wszystkie dni, zasuge-
rowałabym wam, byście zaczęli tak, jak Matka Boża zaczęła z nami, kiedy 
objawiła się w Medjugorie. Poprosiła o siedem „Ojcze nasz”, „Zdrowaś 
Maryjo”, „Chwała Ojcu” oraz „Wierzę w Boga” na kolanach każdego dnia. 
I potem po czasie poprosiła o Różaniec chwalebny i poprosiła o post 
w piątki. I potem po kilku miesiącach poprosiła o część radosną, potem 
bolesną i potem o post w środy. Szła więc krok po kroku. I wy możecie 
wziąć to za przykład. Idźcie krok po kroku. Ważne jest, by próbować czy-
nić to z miłością” (2008).

Szczególnie zachowujcie post (…), by zrealizował się cały plan, który Bóg 
planuje tutaj w Medjugorie (26.09.1985).

Módlcie się możliwie jak najwięcej i pośćcie! (…)Musicie być wytrwali 
w modlitwie i w poście (31.12.1982).
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Widzący pytają Matkę Bożą: Jaki post jest najlepszy?

- Post o chlebie i wodzie (koniec sierpnia 1981). Najlepszy post jest o chle-
bie i wodzie. Postem i modlitwami można powstrzymać wojny, można 
zawiesić prawa natury (21.07.1982).

Wezwanie do regularnego postu w środy i piątki. Chciałabym, aby 
w tych dniach ludzie modlili się przy mnie. I to jak najwięcej! By pościli 
surowo w środę i piątek (…). Matka Boża wezwała, by to orędzie zostało 
przyjęte nieugiętą wolą (14.08.1984).

Konieczność postu. Miłosierdzie nie może zastąpić postu. Ci, którzy nie 
mogą pościć, mogą jednak zastępować go modlitwą, miłosierdziem i spo-
wiedzią; wszyscy jednak, z wyjątkiem chorych, muszą pościć (21.07.1982).

Różne posty. Droga wzrastania do podjęcia postu w pełni według wska-
zań Matki Bożej. W czwartek [dzień Eucharystii] niech każdy znajdzie 
własny sposób poszczenia: ten, kto pali, niech się powstrzyma od palenia; 
ten, kto pije alkohol, niech go nie pije. Niech każdy zrezygnuje z czegoś, 
co jest mu drogie (1.03.1984). Jeśli nie macie siły, żeby pościć o chlebie 
i wodzie, możecie rezygnować z różnych rzeczy. Byłoby bardzo dobrym 
zrezygnować z telewizji, bo po obejrzeniu programów jesteście rozproszeni 
i nie możecie się modlić. Możecie zrezygnować z alkoholu, z papierosów 
i z innych przyjemności. Sami wiecie, co powinniście robić (8.12.1981).

Dar postu. Módlcie się (…) o dar postu (17.04.1986).

Post drogą do przyjęcia Jezusa. Wasz Zbawiciel jest tutaj z wami. Co 
przeszkadza waszym sercom, by Go przyjąć? Co jest w nich tak fałszy-
wego? Oczyśćcie je postem i modlitwą (2.01.2006). Post i modlitwa niech 
będą waszą bronią w przybliżaniu się i poznawaniu Jezusa, mojego Syna 
(2.01.2007). Wzywam was, byście postem i modlitwą utorowali drogę, 
którą mój Syn wejdzie do waszych serc (2.06.2010).

Post z serca. Wzywam was, byście zaczęli pościć z serca (…),pośćcie 
i módlcie się sercem! (20.09.1984).

Post w ukryciu. Jeśli przez post chcecie uzyskać łaskę od Boga, niech nikt 
nie wie, że pościcie! (28.01.1987).

Odnowienie postu. Wytrwałość w poście. Niektórzy zaczynają modlić 
się i pościć, jak zostało im wskazane, ale bardzo szybko się nużą i tracą 
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w ten sposób łaski już otrzymane (29.08.1983). Matka Boża przekazuje 
orędzie ze smutkiem i we łzach: Zbyt wiele osób, po tym, jak zaczęły się 
tutaj modlić, nawracać, pościć i czynić pokutę, szybko zapomina, gdy wraca 
do domów, i powraca do swoich złych zwyczajów (24.04.1984), proszę 
was, byście odnowili post i modlitwę w swoich rodzinach (25.07.1991). 
Kiedy mówiłam wam: (…) pośćcie (…), wy te orędzia przyjęliście powierz-
chownie. Zaczęliście nimi żyć, ale potem odłożyliście je, ponieważ było 
to dla was trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest dobre, trzeba w dobrym 
wytrwać (25.03.1992). Pragnę zachęcić was, byście z otwartym sercem 
nadal żyli postem (25.03.2007). 

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE POSTU (poranna)
Duchu Święty, oddaję Ci ten dzień jako ofiarę za grzechy niepohamowa-
nej konsumpcji świata, który uczynił bożka z jedzenia i odbiera żywność 
najbiedniejszym i najsłabszym. Przepraszam Cię za grzechy obżarstwa 
i pijaństwa, który wyparł życie duchowe. Wspomóż mnie w tej ofierze 
i daj mi siłę do przezwyciężenia pokus. Maryjo, Matko Miłosierdzia, 
pobłogosław mnie i uczyń wiernym narzędziem Twojej Woli. Amen.

AKT STRZELISTY W CZASIE WALKI DUCHOWEJ /pokusa aby 
przerwać post/
Boże Wszechmogący, składam Ci tę ofiarę przez Niepokalane Serce 
Maryi. Umocnij mnie w Jej Sercu mocą KRWI Chrystusa, abym wytrwał 
w walce do końca.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE POSTU (wieczorna)
Ojcze Niebieski, przyjmij tę ofiarę zanurzoną w Najdroższej Krwi Chry-
stusa i uświęconą w Niepokalanym Sercu Maryi na zadośćuczynienie 
za grzechy świata w połączeniu ze wszystkimi postami, jakie w ciągu 
swego życia ofiarował Ci Twój Syn Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja 
Panna, święty Józef i wszyscy święci. Niech moja ofiara będzie połączona 
z cierpieniem wszystkich, którzy cierpieli i cierpią głód, niedostatek 
i nędze. Dobrowolnie oddaję się Twojej sprawiedliwości w imieniu tych 
dusz, które dotknąłeś cierpieniem. Łączę moją ofiarę z ich ofiarą, abyś 
był uwielbiony w każdym cierpieniu i pokucie. Amen.
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MODLITWA NA DNI POSTU (wg o. Slavko Barbarica)
Wezwanie matki Bożej: Chciałabym, by świat modlił się w tych dniach 
przy mnie. I to jak najwięcej! By pościł surowo w środę i piątek, by odmó-
wił każdego dnia chociażby różaniec: radosne, bolesne i chwalebne tajem-
nice... (14. 09.1984).

Panie Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, mój Stworzycielu, dziękuję Ci dzi-
siaj za cudowny porządek stworzonego świata. Dziękuję Ci, że uczyniłeś 
ziemię żyzną, wydającą wszelkiego rodzaju owoce i dziękuję za pożywie-
nie jakie nam daje. Ojcze, cieszę się Twoim dziełem stworzenia, wszyst-
kimi jego owocami i dziękuję za nie. Tak, dziękuję za chleb i za wodę, 
których codziennie potrzebujemy. Ojcze, dziękuję, że uczyniłeś mój orga-
nizm zdolny do korzystania z tych płodów ziemi by róść i służyć Tobie. 
Dziękuję za tych wszystkich, którzy przez swą pracę odkrywają nowe 
możliwości życia na ziemi. Dziękuję za tych wszystkich, którzy godzą się 
dzielić je z innymi. Bądź pochwalony za tych wszystkich, którzy nie zado-
walają się tylko ziemskim chlebem, ale szukają chleba Niebios. Ojcze, 
dziękuje także za tych, którzy dziś odczuwają głód, bo pewny jestem, 
że nasycisz ich poprzez pomoc miłosiernych ludzi.

Ojcze, dzisiaj postanawiam pościć, nie dlatego żebym gardził tym 
co stworzyłeś. Nie odrzucam tego, tylko pragnę na nowo odkryć. Posta-
nawiam pościć, bo tak czynili Twoi prorocy, Twój Syn Jezus Chrystus, 
Twoi apostołowie, Twoi uczniowie, a najbardziej Twoja służebnica, 
nasza Matka, Maryja. Ona mnie do tego wzywa. 

Drogie dzieci! Dziś was wzywam, byście zaczęli pościć z serca. Są ludzie, 
którzy poszczą, ponieważ wszyscy poszczą. Zaistniał obyczaj, z którym nikt 
nie ma odwagi zerwać. Parafię proszę, by pościła z wdzięcznością za to, 
że Bóg pozwolił mi pozostać tak długo w tej parafii. Drogie dzieci, pość-
cie i módlcie się, sercem, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 
(20. 09. 1984).

Ojcze, ofiaruję ci dzisiaj ten dzień postu. Przeżywając post pragnę bar-
dziej słuchać Twego słowa i wprowadzać je w życie. Pragnę także coraz 
bardziej zwracać się ku Tobie, nauczyć się tego, wbrew wszystkiemu, 
co mnie otacza. Poprzez ten dobrowolnie podjęty post proszę Cię 
za wszystkich, którzy głodują i stają się agresywni. Ofiarowuję ci także 
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ten post za pokój na świecie. Ojcze, ofiaruję ci ten post za tych wszyst-
kich, których zaślepia materializm i nie widzą już żadnej innej wartości. 

Ojcze, proszę Cię za tych wszystkich, którzy żyją w niezgodzie, bo zaśle-
piają ich dobra materialne. Ojcze, przez ten post otwórz nasze oczy, aby-
śmy mogli docenić to wszystko co nam dajesz i to wszystko co już mamy. 

Ojcze, żałuję mego zaślepienia, które czyni mnie niezdolnym do dzięko-
wania Ci za dobro, które posiadam. Żałuję, że niszczyłem dobra mate-
rialne, źle oceniając ich prawdziwą wartość. Przez ten post, oświeć mnie, 
bym mógł lepiej Cię widzieć i słyszeć Twoje słowo, bym mógł uznawać 
drugich, aby wzrastał moja miłość ku Tobie i memu bliźniemu. Ojcze, 
decyduję się dziś żyć o chlebie i wodzie, aby móc bardziej rozkoszować 
się Chlebem Niebieskim i odczuwać obecność Twego Syna w Eucharystii. 

Niech przez ten post wzrasta moja wiara i ufność do Ciebie.

Ojcze, zgodziłem się pościć, wiem bowiem, że w ten sposób pragnienie 
Ciebie będzie się we mnie wzmagać. Chętnie i z wdzięcznością rozwa-
żam słowa Twego Syna: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 
należy Królestwo Niebieskie (Mt 5,3). Ojcze, spraw, bym był przed Tobą 
ubogi. Daj mi przez post łaskę zrozumienia iż jesteś niezbędny. Spraw, 
by moje serce wzdychało tylko do Ciebie, jak łania spragniona szukająca 
wody, lub jak pustynia oczekująca obfitego deszczu. Szczególnie błagam 
Ciebie, by wzrastało we mnie zrozumienie dla tych, którzy odczuwają 
głód i pragnienie, którzy pozbawieni są dóbr materialnych. Pomóż mi 
odkryć to czego nie potrzebuję a co posiadam, bym mógł z tego zrezy-
gnować na korzyść moich ogołoconych braci i sióstr. 

Ojcze, proszę Cię szczególnie, abyś dał mi łaskę zrozumienia, że na tej 
ziemi jestem tylko pielgrzymem i że w chwili odejścia na drugi świat nic 
innego nie będę mógł wziąć, tylko moją miłość i moje dobre uczynki. 
Żebym był coraz bardziej świadomy, że to co posiadam nie należy 
do mnie, a zostało mi powierzone do zarządzania. Ojcze, daj mi przez ten 
post łaskę stania się pokornym i bardziej skorym do pełnienia Twojej 
woli. Oczyść mnie z egoizmu i pychy.

Przez ten post, oczyść mnie z wszystkich złych przyzwyczajeń, z egoizmu, 
z namiętności. Żeby wzrastała we mnie cnota, żeby głębokości mojej 
duszy otwarły się na Twoją łaskę, aby mnie obmyła i całego przepełniła. 
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W próbach i pokusach, pomóż mi coraz bardziej upodobnić się do Two-
jego Syna. Żebym umiał odrzucać wszelkie pokusy, żebym nauczył się 
służyć Tobie i nasłuchiwać Twojego słowa.

Maryjo, Twoje serce było wolne od wszelkiej więzi, prócz więzi z wolą 
Bożą. Wyjednaj mi dzisiaj przez modlitwę łaskę poszczenia z radością, 
aby moje serce mogło wraz z Tobą śpiewać Magnificat. Wyjednaj mi 
także łaskę, żeby moje postanowienie było mocne i trwałe. Wszystkie 
trudności, głód, które będę dzisiaj odczuwać ofiaruję Tobie w intencji 
wszystkich ludzi. Maryjo, módl się ze mną. Niech za Twoim wstawien-
nictwem i dzięki potędze Twojej opieki wszystko zło i wszystkie pokusy 
szatan oddalą się ode mnie. Naucz mnie, Maryjo, pościć i modlić się. 
Niech z dnia na dzień staję się podobny do Ciebie i twego Boskiego Syna, 
Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. AMEN. 
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V. 
SPOWIEDŹ 

W pierwszych tygodniach objawień kilkudziesięciu osobowa grupa ludzi 
zgromadzonych w czasie objawienia mogła dotknąć Maryi. Po chwili 
widzący zauważyli na sukni Matki Bożej ciemne plamy, które pozostały 
w miejscu dotknięcia. Według relacji widzących Maryja posmutniała 
i zaczęła płakać. Wyjaśniła widzącym, że jest to znak grzechu osób, które 
ją dotykały, i wezwała ludzi do nawrócenia. Jako narzędzie nawracania 
się na Boże ścieżki Gospa wskazuje na sakrament pokuty i pojednania 
– spowiedź świętą. Jest to pierwszy akt podejmowanego nawrócenia, 
który jest potrzebny, aby być w dyspozycji na otrzymanie Bożej łaski 
i odnowę swojego życia. Wezwanie to przewija się w ciągu wszystkich 
lat objawień: Niech spowiedź święta będzie dla was pierwszym aktem 
nawrócenia (25. 12. 1998); W tym czasie wyrzeczeń, modlitwy i pokuty 
na nowo wzywam was: idźcie, wyspowiadajcie się ze swoich grzechów, 
by łaska otworzyła wasze serca, i pozwólcie, by ona was przemieniała. 
Nawracajcie się, drogie dzieci, otwórzcie się na Boga i na Jego plan wobec 
każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie  
(25. 02. 2009)

Matka Boża daje również wskazówki, jak powinna wyglądać spowiedź 
święta: Trzeba zachęcać ludzi, by spowiadali się co miesiąc, zwłaszcza 
w pierwszą sobotę (6. 08. 1982).; Przez spotkanie z Bogiem podczas spo-
wiedzi pozostawcie grzech i zdecydujcie się na świętość (25. 02. 2007); 
Przez spowiedź z grzechów wyrzeknijcie się tego wszystkiego, co oddala 
was od mojego Syna i czyniło wasze życie pustym i nieudanym. Powiedzcie 
sercem „tak” Ojcu i wejdźcie na drogę zbawienia (2. 05. 2011). 
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MARYJNY RACHUNEK SUMIENIA
Czy kocham Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 

mocą i całym swoim umysłem?
Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje 

mi do wierzenia?
Czy kocham i akceptuję samego siebie? Czy jestem wdzięczny Bogu 

za życie?
Jaka jest moja relacja z Maryją, którą Jezus dał nam za swoją Matkę?
Czy praktykuję nabożeństwo do Matki Bożej?
Czy uczestniczę w nabożeństwach majowych, różańcowych, w roratach?
Czy noszę jakiś zewnętrzny symbol przynależności do Maryi, np. 

Cudowny Medalik?
Czy odwiedzam miejsca szczególnego kultu maryjnego, np. sanktuaria 

maryjne?
Czy wypełniam zobowiązania związane z przynależnością do Rycerstwa 

Niepokalanej, róży różańcowej, itp.?
Czy umiem bronić Maryi wobec tych, którzy ośmieszają katolicki kult 

maryjny?
Czy Maryja Niepokalana jest moim wzorem w dążeniu do Świętości?
Czy praktykowałem nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca ku 

czci Niepokalanego Serca Maryi?
Czy odpowiadam na wezwanie Maryi do modlitwy o nawrócenie 

grzeszników?
Czy posiadam różaniec i regularnie się na nim modlę?
Czy nie traktuję różańca jako amuletu lub talizmanu, który ma mi zapew-

nić powodzenie, ratunek?
Czy obchodzę święta maryjne?
Czy w moim domu wisi obraz Matki Bożej? Czy jest on dla mnie znakiem 

obecności Maryi w moim domu? Czy przypomina mi on o pięknie 
modlitwy do Matki Zbawiciela?

Czy Maryja Dziewica jest dla mnie wzorem jak mam się odnosić nie tylko 
do mojego ciała, ale i mojej duszy?
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Czy przeciwstawiam się tendencjom do ośmieszania dziewictwa?
Czy jeśli jestem matką, macierzyństwo jest dla mnie wspaniałym darem 

Bożym? Czy właściwie realizuję to powołanie?
Czy szanuję i kocham każde poczęte życie? Czy nie popieram aborcji, in 

vitro?
Czy staram się naśladować Maryję w życiu codziennym?
Czy jestem pokorny i potrafię służyć innym bezinteresownie?
Czy zawierzam siebie i swoje życie Maryi? Czy proszę Ją o pomoc 

i prowadzenie?
Czy nie odmawiam Maryi Jej roli w życiu Jezusa i dziele Zbawienia?
Czy nie traktuję Maryi jako osoby ważniejszej od samego Boga?
Czy nie bluźnię przeciwko Maryi?
Czy się Jej nie wstydzę?
Czy dbam o przydrożne kapliczki z figurą/wizerunkiem Matki Bożej?
Jak wygląda moja relacja z matką ziemską? Czy to, co się wydarzyło mię-

dzy mną, a nią nie przeszkadza mi w przyjęciu Maryi jako Matki?
Czy znam i rozważam Słowo Boże dotyczące Maryi?
Czy wzorem Maryi rozeznaję i przyjmuję wolę Bożą dla mojego życia?
Czy tak jak Ona cierpliwie i z ufnością znoszę cierpienie i przeciwności 

życiowe?
Czy tak jak Ona jestem łagodny i spokojny? Czy nie unoszę się gniewem?
Czy wzorem Maryi żyję wiarą na co dzień: w domu, w pracy?
Czy tak jak Maryja staram się prowadzić innych do Jezusa? Czy nie gor-

szę innych swoim czynem, słowem, zachowaniem?
Czy pamiętam o Maryi tylko wtedy, gdy dzieje się coś złego i potrzebuję 

Jej pomocy, czy też moja relacja z nią jest stała i wierna?
Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?
Czy regularnie się spowiadam?
Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?
Czy spełniam uczynki miłosierne co do ciała? (pomagam materialnie 

potrzebującym i ubogim, przyjmuję podróżnych, odwiedzam cho-
rych, więźniów)
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Czy nie krzywdziłem bliźnich w myślach: poprzez osądy, potępienie, 
nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, 
poniżanie?

Czy nie krzywdziłem bliźnich przez słowa: poprzez obmowę, plotki, 
kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresję 
słowną, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo?

Czy nie krzywdziłem bliźnich przez czyny: poprzez brak szacunku 
do bliźnich, agresję w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psy-
chiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo?

Czy naruszyłem prawo do życia lub zdrowia, sławy lub honoru, albo 
cudzego majątku? Czy wyrządziłem/am jakąś szkodę bliźnim?

Czy starałem się pokonywać złe skłonności, nałogi i namiętności jak 
zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, alkoholizm?

Czy dążyłem do poprawy i podnosiłem się po każdym upadku?
Czy potrafię uwielbiać Boga w każdym położeniu?
Czy nie zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem 

innych od Boga? Czy potrafiłem przyznać się do swojej wiary?
Czy wybaczam?

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby 
otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, któ-
rymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz 
dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało 
wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt 
żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
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Modlitwa dziękczynna po spowiedzi

Boże miłosierny, któryś mnie niegodnemu grzesznikowi zdjął brzemię 
przewin z duszy i rzucił je do morza swego przebaczenia, składam Ci 
dzięki najserdeczniejsze! Przyjąłeś marnotrawnego syna znowu do łaski, 
przywróciłeś mi pokój prawdziwy, którego mi świat dać nie może, uwol-
niłeś mnie od kary wiecznej i otworzyłeś mi niebo. Niech Ci będzie 
uwielbienie, chwała i dziękczynienie za Twoją dobroć i litość. 

Pobłogosław moje postanowienia, wzmacniaj moją wolę, bym wytrwał 
w dobrym aż do końca. Jako zadośćuczynienie za me grzechy chcę znosić 
chętnie i cierpliwie wszystkie trudy i krzyże. Najświętsza Bogarodzico, 
najdobrotliwsza Matko moja, weź mnie pod swoją opiekę, wyproś mi 
łaskę zgadzania się z wolą Bożą i wytrwania w dobrym. Święci aniołowie 
i patronowie moi, ochraniajcie mnie na wszystkich drogach moich, przy-
czyniając się za mną, bym wstępując w wasze ślady na ziemi, dojść mógł 
szczęśliwie do chwały niebieskiej.
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