Czuwanie nocne Zgromadzenia 14/15 listopada 2020
Nowe Miasto, sanktuarium bł. Honorata i kaplice domowe

Temat: „Błogosławiony Honorat – wezwanie do wynagradzania”
W zależności od możliwości danej wspólnoty domowej, można wykorzystać wszystkie
lub tylko część poniżej zawartych materiałów.

OGÓLNY PLAN CZUWANIA
◦

Apel Jasnogórski

◦

Modlitwa wprowadzająca Przełożonej Generalnej m. Marietty Pstrągowskiej WNO.

◦

Katecheza przed Liturgią Godzin: „Rozpoznajmy w Chrystusie nasze głosy, a Jego głos
w nas samych”

◦

Godzina Czytań z I tyg. z 33 niedz. zw., z wprowadzeniami do Psalmów i I czytania oraz
medytacjami w milczeniu

◦

Adoracja w ciszy, zakończona Litanią wynagradzającą

◦

Różaniec, tajemnice bolesne, z rozważaniami

◦

Modlitwa Przełożonej Generalnej na zakończenie czuwania

W Nowym Mieście ponadto: konferencja i Eucharystia
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1. Modlitwa wprowadzająca
Przełożonej Generalnej Zgromadzenia
Maryjo, Najlepsza Matko i Królowo!

Tradycyjnie w łączności z Jasną Górą i Siostrami w naszych
wspólnotach, już po raz 41. nasza obliczańska Rodzina zakonna gromadzi się przy Twoim,
Maryjo, Sercu, i przy sercu bł. Honorata, aby w duchowej łączności i jedności naszych serc,
przeżyć tę naszą doroczną świętą noc czuwania i modlitwy.
Przybywamy dziś tu, do Sanktuarium bł. Ojca Honorata – naszego Założyciela, jedynie
jako delegacja Zgromadzenia, ponieważ obecna sytuacja pandemiczna nie pozwala na większe
zgromadzenia.
Z

radością

stajemy

przede

wszystkim przed Tobą, Panie Jezu ukryty
w

Najświętszym

Sakramencie,

w

modlitewnej wspólnocie razem z Ojcami
Kapucynami, w miejscu dla nas tak
ważnym, gdzie znajdują się relikwie Ojca
Honorata i grób Matki Elizy.
Chcemy się modlić za cały
Kościół święty, Papieża Franciszka,
biskupów i kapłanów. Oddajemy losy
naszej

umiłowanej

doświadczanej

w

Ojczyzny,
ostatnim

tak
czasie

manifestacją sił zła, poprzez różne akty nienawiści wobec tego, co święte i wulgaryzmy,
domaganie się pozbawiania życia najbardziej bezbronnych dzieci w łonach matek. Świadome
również zmian politycznych i zawirowań społecznych, jakim podlega świat współczesny.
Pragniemy wynagradzać wraz z Tobą, Matko Boża, Twemu Synowi wszystkie zniewagi
wyrządzane przez profanowanie świątyń i symboli religijnych, obrażanie i czynną agresję
wobec osób duchownych i wiernych świeckich, za łudzenie młodych światem złożonym z
jedynie najniższych przyjemności zmysłowych, za wszelkie świętokradzkie hasła i czyny.
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Z nadzieją patrzymy na Krzyż Twój Chryste, zatroskane o losy naszego kraju i ufamy,
że Polska, z Twoją, Maryjo, pomocą nie ulegnie złu i pozostanie jak ongiś „przedmurzem
chrześcijaństwa”, tym razem wobec współczesnych zagrożeń moralnych i kulturowych.
Chcemy tej nocy, jak zawsze, dziękować także dobremu Bogu:
za kolejny rok posługi w Kościele świętym naszej Rodziny zakonnej,
za dar powołania każdej Matki i Siostry do miłości wynagradzającej,
za łaski udzielone każdej z nas osobiście oraz tym, za których się
codziennie modlimy,
za kapłanów każdego dnia nam posługujących,
za naszych świeckich współpracowników, za naszych podopiecznych,
dobroczyńców, przyjaciół i za nasze rodziny naturalne,
za tych, którzy pragną żyć duchowością obliczańską i miłością wynagradzającą,
za przetrwane kłopoty, kryzysy i zmagania,
za Bożą Opatrzność nad nami,
za tylu dobrych ludzi postawionych na naszych codziennych drogach życia,
wreszcie chcemy dziękować za wszystkie trudne łaski, które są naszym
udziałem, szczególnie w tym roku;
za szczęśliwy powrót do zdrowia latem wszystkich sióstr obliczanek, po
przejściu choroby Cowid-19, za Opatrzność Bożą i teraz nad nami czuwającą;
chcemy dziękować za Bożą opiekę w obecnej sytuacji zmagania się sióstr z
Covidem i powikłaniami, jakie spowodował.
Wierzymy, że tajemniczy Boży plan wymaga od nas
teraz więcej wiary, męstwa i nieustannego trwania w Bożej
obecności, słuchania z uwagą i ogromną nadzieją Bożego
Słowa, szczególnie tego dawanego nam przez Kościół w
Liturgii, i dziecięcej miłości ku Boże i naszej Matce, jakiej dali
nam przykład nasi Założyciele.
Maryjo, Pani nasza, oddajemy Ci Zarząd Zgromadzenia
i prowadzone dzieła. Oddajemy wszystkie środowiska pracy, do
których zostałyśmy posłane.

3

Polecamy w sposób szczególny, obecnego wśród nas o. Zdzisława Tokarczyka, kustosza
tutejszego Sanktuarium i zarazem gwardian nowomiejskiej wspólnoty Braci Kapucynów, który
będzie nam towarzyszył, głosząc Słowo Boże i sprawując Eucharystię.
Twojej matczynej trosce, Maryjo, zawierzamy nasze domowe wspólnoty, a w nich
Siostry, zwłaszcza chore, cierpiące, dźwigające krzyże swoich niepełnosprawności. Polecamy
też te pracujące daleko: w Orenburgu, na Białorusi w Gatowie, a także w Berlinie.
Wypraszaj, Matko, wszystkim łaski, które są najbardziej potrzebne.
Wypraszaj, prosimy:
światu – pokój i braterstwo, do którego wzywa Papież Franciszek;
ojczyźnie – wszystkim nam: szczerego nawrócenia, a żyjącym w grzechu
śmiertelnym powrotu do Boga,
naszym wspólnotom – jedność poprzez wzrastanie w miłości wynagradzającej i
pogłębianie duchowości franciszkańskiej i honorackiej oraz ducha elizowej wdzięczności,
chorym – jeśli jest taka wola Boża: zdrowie, a nade wszystko nadzieję,
nam wszystkim – Ducha Świętego, Przewodnika i Pocieszyciela, który da nam
światło, jak mamy żyć i realizować powołanie do wynagradzania w tych skomplikowanych
czasach, które często nas przerażają.
Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie, przyjmij naszą szczerą skruchę i
przeproszenie za wszystkie nasze tegoroczne niewierności:
za niewykorzystane i zaniedbane łaski,
za to, co może nie było wprost grzechem, ale co osłabiało nasze powołanie,
za zbyt słabe kierowanie się w codzienności Słowem Bożym,
za zbyt słabe przylgnięcie wiarą i miłością do Najświętszego Sakramentu;
za poddawanie się czasem przestrachowi, pesymizmowi czy gniewowi,
że świat nie jest idealny, tylko grzeszny, za chwile zwątpień działanie nad nami i
światem Opatrzności Bożej,
za chwile niechętnego podejmowania własnego krzyża i upadki w modlitwie,
za niedostateczną wrażliwość i wyobraźnię miłosierdzia,
za niewykonane dobre czyny, które były w zasięgu naszych możliwości,
za to wszystko, co zasmucało Ciebie i nie było zgodne z wola Ojca oraz
sprzeciwiało się miłości Boga i bliźniego.
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W tę modlitewną noc czuwania, którą przeżywamy pod Twoim wejrzeniem, Służebnico
Ducha Świętego, prosimy, byś wyproś nam łaskę przebaczenia i odnowy serc.
Obyśmy w głębi ciszy, w promieniach Boże miłości wraz z Maryją i pod patronatem
naszych drogich Założycieli, wsłuchiwały się w Boże Słowo, które jest żywe i skuteczne, czego
mamy nadzieję szczególnie tej nocy doświadczyć.

2.

KATECHEZA PRZED LITURGIĄ GODZIN
Poniższy tekst opracowano na podstawie „Ogólnego wprowadzenia do Liturgii Godzin”

Rozpoznajmy w Chrystusie nasze głosy, a Jego głos w nas samych
Lektorka 1 czyta tekst katechezy od ambonki:
Kościół nas uczy, że: „Słusznie zalicza się publiczną i wspólną modlitwę Ludu Bożego do
głównych powinności Kościoła. Dzieje Apostolskie wspominają wielokrotnie jednomyślną
modlitwę wspólnoty chrześcijańskiej. Owe wspólne modlitwy przekształciły się stopniowo w
ściśle określone godziny modlitw. Tak powstała Liturgia Godzin, wzbogacona także
czytaniami. Jest ona przede wszystkim modlitwą uwielbienia i prośbą błagalną: jest modlitwą
Kościoła z Chrystusem i do Chrystusa” (I, 1).
Tej nocy mamy szansę przeżyć czas wyjątkowy: modlić się niespiesznie, z wielką
uwagą i kontemplacyjnie.
Noc jest specjalnie uprzywilejowanym czasem działania Boga. „Niech ciemności
zajaśnieją światłem!” (2 Kor 4,6) – i stało się na słowo Boga. Noc Paschalna rozjaśniła na
zawsze ciemności. Tej nocy Pan ustanowił Eucharystię. „Nie jesteśmy już synami nocy” (1 Tes
5,5). Zostaliśmy bowiem wyrwani spod władzy ciemności (Kol 1,13).
Może jednak przez ostatnie dni nasz umysł był w mroku (Ef 4,18), bo tyle przykrych
wydarzeń, tyle zmartwień. Ale mamy obietnicę Chrystusa-Oblubieńca, że przyjdzie w środku
nocy (Mt 25,6), dlatego mamy teraz zapalone lampy i czuwamy, kiedy nadejdzie.
Bóg podarował nam tę noc, byśmy się zatrzymały, wyciszyły, byśmy z wielkim
spokojem i namaszczeniem, bez pośpiechu i z chwilami przedłużonego milczenia weszły
Liturgię Godzin. Oto ustała bieganina dnia i zajęć. Idźmy teraz za Jezusem: „Widzimy Go
udającego się na miejsce odosobnione lub na górę, aby się modlić; spędzającego całą noc na
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modlitwie” (I, I, 4). „On z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące
prośby” do Ojca (por. Hbr 5,7).
Prośmy Ducha Świętego, by nasza modlitwa czuwania była modlitwą pokorną, czujną,
ustawiczną i ufną w dobroć Ojca, ożywioną intencją wynagradzającą i pełną szacunku w
obliczu Boga (por. I, II, 5).
Aby tak się stało, najpierw odnówmy w sobie tak pomijaną i lekceważoną dziś w
świecie prawdę, że: „Człowiek jest stworzony przez Boga i zależny od Niego. Powinien więc
uznać i wyznawać tę władzę Stwórcy nad sobą” (I, II, 6).
Tej nocy, i nigdy!, nie jesteśmy sami: Pan Jezus „modli się za nas jako kapłan; modli
się w nas, bo jest Głową Ciała, którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, bo jest naszym
Bogiem. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych” (I, II, 6).
Właśnie w Liturgii Godzin, którą niebawem rozpoczniemy, to wszystko się będzie
dokonywało. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych.

Lektorka 2 poniższe wezwania i wyjaśnienia czyta z klęcznika:
Aby ułatwić sobie przeżycie tych prawd, każdy psalm oraz czytanie biblijne (I czytanie
Godziny Czytań) będą poprzedzone komentarzem. Po komentarzu nastąpi długa chwila ciszy.
Po niej akolitka zacznie antyfonę i odmówimy Psalm. Wszystko po to, aby Słowo Boże, które
mówimy do Boga i które tej nocy i w tych okolicznościach: Zgromadzenia, Kościoła, Polski i
świata – Bóg nam daje, mogło spokojnie rezonować w duszy. Ułatwi to długa chwila ciszy po
odmówieniu każdego Psalmu. To czas, by doświadczyć tego, jak Jezus modli się w nas,
usłyszenia Jego głosu w nas samych.
Po Godzinie Czytań nastąpi długa chwila adoracji w ciszy, by zmierzyć się ze Słowem
Bożym danym nam tej nocy i doświadczyć Obecności Pana w naszym życiu.
Prośmy Ducha Świętego, aby nasz duch dostroił się do słów, które będziemy odmawiały
(por. I, III, 19), aby czytania i modlitwy Liturgii Godzin stały się źródłem naszego życia
chrześcijańskiego (por. I, III, 18) i zakonnego.
„Niech więc każdy współpracuje z łaską z wysoka, aby jej nie przyjmować na próżno,
szukając Chrystusa i przez modlitwę coraz głębiej wnikając w Jego misterium. Niech wszyscy
wielbią Boga i zanoszą do Niego błagania w tym samym duchu, w jakim modlił się Boski
Zbawiciel” (I, III, 19).
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Oto Bóg daje nam szansę usłyszenia w Godzinie
Czytań, jakiego wynagradzania od nas oczekuje na dziś,
na teraz To bardzo ważne, by otworzyć swe ucho na to
Słowo, które padnie w liturgii. Odmawiałyśmy te Psalmy
już wielokrotnie, całymi latami się przecież nimi
modlimy. Ale Słowo Boże jest zawsze żywe, zawsze
świeże. Amen.

3.

LITURGIA GODZINY CZYTAŃ

Po wezwaniu przewodniczącej: „Wezwał nas Pan…” i odpowiedzi sióstr: „Abyśmy…”,
następuje hymn z Godziny Czytań.
Boże wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
1. Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.
2. Spraw, by duch i ciało nasze
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.
3. Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Toba śmierć pokonać.
4. O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
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I poznamy jakim jesteś,
Daj nam udział w twojej chwale.
5. Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

Po odśpiewaniu lub wyrecytowaniu hymnu następuje:

Wprowadzenie do Psalmu 1.

Lektorka 1 tekst Wprowadzenia odczytuje z ambonki:
Przed nami Psalm 1., który jest bramą, przez którą wchodzi się do Księgi
Psalmów, otwierający tę Księgę. Pokazuje rzeczywistość wąskiej drogi, ciasnej bramy,
przez którą mamy wejść.
Jest on nazywany przez Ojców Kościoła psalmem tzw. dwóch dróg: sprawiedliwego i
grzesznika.
Nasze życie to ciągłe stawanie wybieranie drogi, która albo prowadzi do życia albo do
śmierci. Trzeciej możliwości nie ma. Można iść drogą, którą przygotowuje Bóg, która jest
wyraźna, widoczna, na której spoczywa Jego spojrzenie. Natomiast po drugiej drodze idzie
grzesznik w oparciu o swoje własne decyzje, o swoją własną mądrość. I ta droga rozwiewa się,
rozmywa, jest drogą donikąd, w której człowiek się gubi.
Szczęśliwy człowiek to nie ten, który ma powodzenie w życiu, który odnosi sukces,
który nie doświadcza żadnych trudności, ale to człowiek błogosławiony, czyli ten, który
kosztuje już tutaj życia wiecznego, który ma udział w życiu Pana Boga. Ten szczęśliwy
człowiek unika wchodzenia w zło.
Ojcowie Kościoła mówią także, że Psalm 1. ukazuje trzy stopnie wchodzenia w zło:
pójście za radą występnych, by iść grzesznymi drogami, czyli – trwanie na nich i w końcu
szyderstwo z dobrej drogi i wspólnota z szydercami.
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Jaką zachętę będzie głosić nam Psalm? Czy rozpoznam w nim czułe słowo Pana? Mam
właśnie oto szansę rozmyślania nad nim „dniem i nocą”, jak czyniła to Maryja.
Czy chcę, by moim udziałem stało się szczęście, które głosi mi to Słowo?
Szczęśliwy człowiek jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Ojcowie Kościoła
mówią tu o łasce chrztu, to jest ta woda, która człowieka nawadnia, daje siły, światło.
Ale warto też na ten Psalm spojrzeć z perspektywy Chrystusa. Św. Augustyn napisał,
że ten psalm jest o chwalebnym Jezusie Chrystusie i o Jego Męce na krzyżu. Według niego,
tym „zasadzonym drzewem” jest drzewo krzyża, które wydało niewiarygodne owoce i jego
liście do dzisiaj „nie więdną”. Gdy cała ziemia była spustoszona grzechem, zrujnowana i w
niewoli szatańskiej, to Bóg, żeby zbawić świat, zasadził „drzewo” na wzgórzu Golgoty. Tym
drzewem jest Chrystus, a nawodnione jest Duchem Świętym i Duch Święty sprawił, że to
drzewo owocuje do dziś: owoce Męki Jezusa są dla nas dostępne, ponieważ ciągle płynie do
nas strumień, którym jest Duch Boży, który nam przynosi łaski.
Modląc się Psalmem 1. możemy wynagradzać za tych, którzy wybierają drogę
grzeszników, którzy nie szukają drogi Pana, których życie wieczne jest zagrożone.

Następuje minimum 2-minutowa chwila ciszy. Trwamy na czuwaniu bez pośpiechu; cisza może
– zależnie od uznania wspólnoty – trwać nawet 5 minut. Po medytacji w ciszy następuje
odmówienie lub odśpiewanie Psalmu 1 z brewiarza.

1 ant. Krzyż Chrystusa * jest drzewem życia / Alleluja.
Psalm 1
Dwie drogi życia
Błogosławieni, którzy mając nadzieję w krzyżu, zanurzyli się w wodzie (Anonim z II w.)

Szczęśliwy człowiek *
który nie idzie za radą występnych.
Nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców.
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Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni: *
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana *
a droga występnych zaginie.
Ant. Krzyż Chrystusa * jest drzewem życia / Alleluja.
Po Psalmie następuje 5 spokojnych i w ciszy minut modlitwy medytacyjnej. Niech Słowo Boże
w nas zarezonuje.
Następnie Lektorka 2 odczytuje, również od ambonki, Wprowadzenie do Psalmu 2.
Wprowadzenie do Psalmu 2.

Lektorka 2:
Według św. Augustyna słowa Psalmu 2. raczej odnoszą się do tych ludów, które knuły
„daremne zamysły”, zgodnie z wyrażeniem: „stargajmy ich pęta, a więzy precz odrzućmy od
siebie”. Słowa te mają według niego takie oto znaczenie: postarajmy się, żeby nas nie
krępowała ani też nie została nam narzucona religia chrześcijańska.
Czy to o brzmi niestety tak, jakbyśmy słyszeli dziś polską ulicę?…
Przez „gniew” i „zapalczywość” Pana Boga należy rozumieć potęgę, którą w sposób jak
najbardziej sprawiedliwy domagać się będzie, aby całe podległe mu stworzenie Jemu służyło,
bo przecież tylko taki porządek rzeczy uszczęśliwi stworzenie. Więc jest to sprawiedliwość,
która równocześnie jest miłością. Albo – inaczej mówiąc – dlatego że jest miłością, jest także
sprawiedliwością.
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„Oto ja ustanowiłem swego Króla, na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wszystko to wypełniło się w osobie Pana naszego Jezusa Chrystusa: Króla
wywyższonego na krzyżu. Odnosząc do nas samych, stąd wiemy, że królować, to znaczy umieć
rządzić tym wszystkim, co jest w nas zwierzęcego i służalczego. Teraz już, umiejąc walczyć
nie tak, jak ktoś zadający ciosy w próżnie, lecz poskramiając własne ciało i podbijając je w
niewolę.
Święty Augustyn powiada dalej, że korzystne jest dla nas także to, żebyśmy zuchwale
nie starali się panować, lecz żebyśmy służyli Panu wszystkiego z drżeniem i wyśpiewywali
chwałę w najbardziej szczerej i zarazem najpewniejszej szczęśliwości.
Cały świat, jak spojrzeć, odwraca się do Pana Boga z jakimś buntem: ci wszyscy
królowie, władcy. Jest mnóstwo narodów, władców, ludzi, którzy buntują się przeciwko Panu,
którzy knują przeciwko Niemu, którzy spiskują, którzy chcą zerwać te więzy łączące ich ze
swoim Stwórcą. Bóg tego nie chce, by ludzie czuli się zniewoleni więzami, ale ludzie często to
tak właśnie odbierają, przeżywają. Dlatego chcą odrzucić to, co uważają za pęta, które jakoby
Pan Bóg wymyślił. Iluż to jest takich ludzi, którzy uznają prawo Boże, Dekalog jako sznury,
więzy, które nie pozwalają im szczęśliwie żyć.
Czy jestem od tego wolna?
Czy nigdy, w żadnej okoliczności sama nie myślałam choć raz, że to co Pan Bóg mi
proponuje, Jego przykazania, prawo, rady, to, co On mówi, czego ode mnie pragnie stanowi
moje kajdany? Inni spiskują. Ale przecież ja też „spiskuję” i występuję przeciw Bogu każdym
swoim grzechem, buntem przeciw rzeczom trudnym, niewygodnym w moim życiu.
Więc, niewątpliwie można dostrzec takie postawy w świecie, ale najważniejsze bym
poszukała tego w sobie samej. To we mnie są takie przestrzenie, płaszczyzny, spiski,
wierzgania przeciw woli Bożej. Przy każdej spowiedzi to przecież wyznaję.
Co się dzieje w Panu Bogu, gdy widzi taki zbuntowany świat, gdy widzi moją
zbuntowaną niekiedy duszę, wyrywającą się z Jego ręki jak z jakiejś niewoli?
Bóg się wtedy śmieje.
Duszo moja, ty się nie bój takiego naigrywającego, śmiejącego się z Ciebie Pana Boga,
bo on ciebie wcale nie lekceważy! Pan Bóg po prostu widząc jak my poważnie traktujemy
niektóre sprawy, które wcale takie nie są, musi się pośmiać. Bo to jest śmieszne. Gdybyśmy
widziały to oczyma Boga, to też wówczas byśmy się uśmiały z samej siebie. Z tych naszych
głupot, która tak nas angażują, że zapominamy o woli Bożej.
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Bóg przez ten śmiech chce powiedzieć: weź no przestań!, zrzuć to na Mnie!, chodź tu
do Mnie, przestań w końcu uciekać!, przestań robić dramaty tam, gdzie ich nie ma, przestań
tragizować, gorączkować się, tylko chodź do Mnie!. To jest ten Jego uśmiech. Pan Bóg się
śmieje, a my nie rozumiemy; Pan Bóg się nie obraża, nawet wtedy, gdy widzi grzesznika, który
nawet krzyczy z nienawiścią do Boga. Nawet wtedy Ojciec się uśmiecha. Nie lekceważy bólu
i wstrząsów człowieka, który w Niego wali, ale nadal się do niego uśmiecha. Bóg widzi, że
znów człowieka oszukał Zły.
To jest taki śmiech kogoś kto kocha, kto myśli: oj, człowieku, człowieku, gdybyś znał
prawdę, gdybyś widział naprawdę jaki Jestem, gdybyś był blisko Mnie, to byś przestał, i dlatego
się do Ciebie uśmiecham.
Psalm 2 jest nie tylko o człowieku. To jest Psalm mesjański, opowiada także, a może
przede wszystkim o Królu, Jezusie Chrystusie Zbawicielu, z którego Ojciec się cieszy.
„Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają”. Głosząc sobie nawzajem Psalm 2., wynagradzajmy za
nasze niedowiarstwo.

Następuje 2-5-minutowa chwila ciszy.

2 ant. Ustanowiłem swego Króla * na świętej górze mojej. / Alleluja.
Psalm 2
Mesjasz Król zwycięski
Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś (Dz 4,27)

Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi †
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta,
A więzy precz odrzućmy od siebie!”
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Śmieje się Ten, który mieszka w niebie *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wyrok Pański ogłoszę †
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †
Gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Ustanowiłem swego Króla * na świętej górze mojej. / Alleluja.
Następuje 5 minut modlitwy medytacyjnej w ciszy, a po niej Lektorka 3. odczytuje
wprowadzenie do Psalmu 3. Od ambonki
Wprowadzenie do Psalmu 3.

Lektorka 3:
Jesteśmy teraz zaproszone, by otworzyć swoje ucho na Psalm 3; do tego, by zobaczyć,
jak te słowa wypełniły się w Jezusie Chrystusie, a jak realizują się w moim życiu.
Psalm ten śpiewany był, gdy Dawid uciekał przed Absalomem, swoim rodzonym
synem.
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Dawid znajdował się w takim momencie życia, że wszystko mu się zawaliło, stracił
wszystko: królestwo, syna, stracił szacunek ludzki i gdzie nie spojrzał, widział dookoła siebie
wrogów. Ale Dawid wie, że jego jedyną obroną jest Pan, że Pan jest jego tarczą.
Można sobie wyobrazić taki obraz: oto Dawid klęczy przed Panem ze spuszczoną głową
i w goryczy mówi:
– Ja już się nie nadaję, nie mogę na Ciebie patrzeć, do niczego ci się nie przydam, leżę
z głową w ziemi i nie mogę ci spojrzeć w oczy.
A co robi Bóg? Bierzę tę jego głowę w swoje ręce i podnosi do góry, aby Dawid parzył
mu prosto w Twarz i mówi:
– Wołaj do Mnie, Dawidzie. Nie przestałem cię słuchać, wcale cię nie odrzuciłem, wcale
nie jest tak, że się zniecierpliwiłem.
Odnajdujesz w tym Psalmie siebie?
Każda z nas doświadcza masy krytycznych trudności życiowych, niepowodzeń,
działania wrogów, własnych grzechów i złości. I to wszystko bywa, że przekracza nasze
możliwości. To wszystko dotyka tak bardzo twojego i mojego wnętrza. Może nawet słyszysz
w swoim sercu takie potępiające słowa, które mówią, że już się nie nadajesz, już za późno w
związku z wydarzeniami i grzechami, które się w twoim życiu dzieją, z twoją historią, z
różnymi twoimi problemami, z twoim może kryzysem powołania. Ten moment wykorzystuje
Zły, który te oskarżenia pomnaża! I chce byśmy jemu nie Bogu uwierzyli, że nie ma już dla nas
ratunku… Bywa przecież, że Zły jakby nas nieustannie magluję naszymi własnymi myślami,
aby doprowadzić nas do jednego prostego wniosku: jestem stracona, nie ma dla mnie ratunku,
Pan Bóg mnie odrzucił. I teraz właśnie to Słowo Psalmu 3. zaprasza nas do tego, bym położyła
ufność w Panu, do Niego się zwróciła, bo On jest moją tarczą.
Tarcza jest narzędziem obrony. Oznacza tutaj taką tarczę, która jest naokoło głowy,
czyli jest po prostu takim hełmem, który ma nas chronić przed tymi złymi myślami. Zły
nieustannie podrzuca nam te głupie pomysły, że się nie już nadaję, że Bóg mnie nie uratuje, że
się na mnie pewnie już zniecierpliwił; że już w ogóle wszystko nie ma sensu, nie ma szans, że
jestem za grzeszna…
Ale my mamy przecież, jak mówi Nowy Testament, rzecznika wobec Ojca –Chrystusa,
który nieustannie wybija zęby Złemu, żeby nie mógł o nas mówić złych rzeczy, a sam mówi o
nas dobre rzeczy.
Psalmista wyraża pewność Bożej obecności, poprzez odpowiedź Boga, który
wysłuchuje modlitwy. Bóg daje Psalmiście poczucie całkowitego bezpieczeństwa.
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Modlący się, choć jest w niebezpieczeństwie, a wokół niego toczy się zażarta walka,
może zasnąć spokojnie, w stanie wyraźnego odprężenia i ufności, pewny, że Bóg jest z nim. A
kiedy się budzi, Bóg nadal jest u jego boku, niczym stróż, który nie śpi, ale czuwa, wspiera,
trzyma za rękę, nigdy nie opuszcza.
Nawet strach przed śmiercią zostaje przezwyciężona przez obecność Tego, który nie
umiera. Więc słowa Psalmu: „kładę, zasypiam i znowu budzę” można również odnieść do
Umarłego i Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Odmawiając Psalm 3 wynagradzajmy za tych, którzy nie wołają do Pana, którzy nie
szukają u Niego pomocy i prośmy Pana o łaskę naśladowania, by o innych mówić dobre rzeczy,
by chwalić, pocieszać, podnosić, a nigdy nie podcinać skrzydła, nie ranić słowem czy gestem,
nie mówić źle o innych.
2-5--minutowa chwila ciszy; po niej Psalm 3.

3 ant. Ty, Panie, jesteś moją tarczą i chwałą, * Ty głowę ma podnosisz. / Alleluja.
Psalm 3
Pan moim opiekunem
Zasnął snem ogarnięty, lecz się obudził, bo Pan Go wspomógł (św. Ireneusz)

Panie, jak liczni są moi prześladowcy, *
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: *
„Nie znajdzie on w Bogu zbawienia”.
Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, *
Ty moją głowę podnosisz.
Głośno wołam do Pana, *
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, *
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, *
którzy zewsząd na mnie nastają.
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Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże! †
bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich wrogów *
i połamałeś zęby grzesznikom.
U Pana jest zbawienie. *
Nad twoim ludem Twe błogosławieństwo.
Ant. Ty, Panie, jesteś moją tarczą i chwałą, * Ty głowę ma podnosisz. / Alleluja.
5 minut modlitwy w ciszy.

K. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.
W. Z wszelka mądrością napominajcie samych siebie.
Wprowadzenie do I czytania

Lektorka 4 odczytuje Wprowadzenie od ambony:
Myślą przewodnią całej Księgi Joela jest „dzień Pański”, a wyrażenie to jest
zapożyczone od proroka Abdiasza na określenie „dnia sądu”. Joel „dzień Pański” najpierw
ukazuje jako doraźną karę zesłaną na naród wybrany, by pobudzić go do pokuty, a następnie
traktuje ten dzień jako ostateczną karę Bożą zesłaną na inne narody za ich występki. Dzięki
pokucie wybrani otrzymują od Boga duchową moc, a Joel zapowiada „wylanie Ducha”.
Każdy człowiek stoi przed nadchodzącym „dniem Pańskim”. Joel pyta: „A któż go
przetrzyma?” (Jl 2,11).
Jestem człowiekiem Nowego Testamentu i wiem, że „każdy, kto wezwie imienia
Pańskiego, będzie zbawiony”. Ocalenie – w imieniu „Jezus”: „oto Baranek stojący na górze
Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na
czołach” (Ap 14,1).
Co promienieje z mojego czoła, oblicza?
Może mam dziś zmarszczkę między oczyma i bruzdy na czole od marszczenia czoła w
niezadowoleniu z powodu wydarzeń i spraw, które są moim udziałem, ale są niechciane?
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Może moje czoło jest zmarszczone, bo wstydzę się jakiejś części swego życia, jakich
swoich słabości, grzechów?
Może lękam się przyszłości?
Może w zatroskaniu o innych pocieram swoje czoło dłonią?
Może zasłaniam swe czoło ręką, by móc lepiej się skupić albo – zasłonić swe łzy?
Pan przychodzi teraz ze słowem pocieszenia. Otwórzmy swe serce przed Panem i
posłuchajmy, co Jego odpowiedzi zawartej w Jego Słowie.
Bezpośrednio po Wprowadzeniu, lektorka 1. czyta I czytanie na 33 niedz. zw.: Z Księgi proroka
Joela 2,21 – 3,5:
To mówi Pan: Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan.
Nie lękajcie się, polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów
rodzą owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą.
I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam
według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie jak
przedtem. I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. W
ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje
wojsko, które wysłałem przeciwko wam. Wówczas naprawdę będziecie mogli się najeść do
sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud
mój nigdy nie będzie pohańbiony.
I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud
mój nie zazna więcej zawstydzenia.
I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować
będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i
niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i
ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień
Pański, dzień wielki i straszny.
Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i
w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których
wezwał Pan.
Następuje 5 minut modlitwy medytacyjnej w ciszy.
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Akolitka 1. rozpoczyna responsorium:
RESPONSORIUM (Łk 21,25.31; Mk 13,13)
W. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, † a na ziemi trwoga narodów. * Gdy
ujrzycie, że to się dzieje, / wiedzcie, że blisko jest królesto Boże.
K. Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. W. Gdy ujrzycie.
Bezpośrednio po responsorium następuje II czytanie.
II czytanie
Lektorka 2. czyta II czytanie na 33 niedz. zw.: Z komentarza św. Augustyna, biskupa do
Psalmów (Ps 95,14.15; „Nie sprzeciwiajmy się pierwszemu przyjściu, abyśmy nie musieli
obawiać się drugiego”):
„Wtedy rozradują się wszystkie drzewa leśne w obliczu Pana, bo nadchodzi, bo
nadchodzi, aby sądzić ziemię”. Raz już przyszedł, a przyjdzie powtórnie. Najpierw Jego głos
zabrzmiał w Ewangelii: „Odtąd zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach
niebieskich”. Dlaczego: „Odtąd”? Czy Pan nie przybędzie później, gdy podniosą lament
wszystkie ludy ziemi? Przybył wcześniej w swych głosicielach i napełnił cały świat. Nie
sprzeciwiajmy się pierwszemu Jego przyjściu, abyśmy nie lękali się drugiego.
Cóż więc powinien czynić chrześcijanin? Korzystać ze świata, a nie służyć światu. Co
to znaczy?
Znaczy to, aby posiadać doczesne dobra tak, jakby się ich nie posiadało. Tak bowiem
mówi Apostoł: „Zresztą, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, byli
jakby nieżonaci; ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; ci zaś, co się radują, jak gdyby się nie
radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, jak
gdyby nie używali; przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od
utrapień”. Ten, kto jest wolny od wszelkich trosk, w spokoju oczekuje przyjścia Pana. Cóż to
byłaby za miłość ku Chrystusowi, lękać się, że przyjdzie? Miłujemy Go i boimy się, że
przyjdzie. Czy naprawdę miłujemy? Czy może bardziej miłujemy nasze grzechy?
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Miejmy zatem w nienawiści grzechy, a miłujmy Tego, który przyjdzie, aby ukarać
grzechy. Chcemy czy nie chcemy, przyjdzie na pewno. To, że nie przychodzi teraz, nie oznacza,
że nie przyjdzie później. Przyjdzie, a nie wiesz kiedy. Jeśli znajdzie cię przygotowanym, nie
zaszkodzi ci twa niewiedza.
„I rozradują się wszystkie drzewa leśne”. Przyszedł pierwszy raz, a potem powróci, aby
sądzić ziemię. Ci, którzy za pierwszym Jego przyjściem uwierzyli, „że przyjdzie”, spotkają Go
rozradowani.
„Będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy”. Co znaczy: ze
słusznością i według prawdy? Zgromadzi wokół siebie swoich wybranych na sąd, pozostałych
zaś oddzieli; jednych zatem postawi po prawej, drugich po lewej stronie. Cóż bowiem bardziej
słuszne i odpowiadające prawdzie, jeśli nie to, aby ci, którzy przed przyjściem Sędziego nie
chcieli być miłosierni, nie spodziewali się miłosierdzia od Sędziego, gdy przyjdzie. Ci zaś, co
pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia. Do tych po prawicy powie: „Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia
świata”. I przypomni czyny miłosierdzia: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść, pragnąłem, a
daliście Mi pić”, i tak dalej.
Tym zaś z lewej strony cóż wypomni? Że nie chcieli pełnić czynów miłosierdzia. A co
z nimi? „Idźcie w ogień wieczny”. Ta straszna nowina wywoła wielki lament. Ale cóż powiada
inny psalm: „W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy; nie będzie się lękał złej nowiny”. Jakaż
to zła nowina? „Idźcie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom”. Kogo uraduje
nowina dobra, ten nie będzie się obawiał złej. To właśnie znaczy - ze słusznością; to znaczy według prawdy.
Czyż dlatego, że jesteś niesprawiedliwy, Sędzia nie będzie sprawiedliwy? Albo dlatego,
że jesteś kłamcą, Prawda przestanie być prawdomówną? Jeśli jednak pragniesz dostąpić
miłosierdzia, bądź i ty miłosierny. Daruj, jeśli ktoś cię obraził; podziel się tym, czego masz pod
dostatkiem. Zresztą, czymże się dzielisz, jeśli nie tym, co otrzymałeś od Pana? Gdybyś darował
ze swego, byłaby to hojność z twojej strony, ponieważ jednak dajesz Jego własność, twój czyn
jest oddawaniem. „Cóż bowiem masz, czego byś nie otrzymał?” Oto ofiary najbardziej miłe
Bogu: miłosierdzie, pokora, wyznawanie win, pokój, miłość. Jeśli przeto starać się o nie
będziemy, w pokoju oczekiwać możemy Sędziego, który „będzie sądził świat ze słusznością i
ludy według swojej prawdy”.
5 minut medytacji w ciszy.
Akolitka rozpoczyna responsorium:
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RESPONSORIUM (Mt 16,27; Ps 96,13)
W. Syn Człowieczy przyjdzie † w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi * I
wtedy odda każdemu według jego postępowania.
K. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swojej prawdy. W. I wtedy odda
każdemu według jego postępowania.

4.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zorganizowana zależnie od okoliczności i możliwości wspólnoty.
Podobnie odnośnie czasu trwania adoracji; najlepiej – co najmniej 45 minut. Adoracja odbywa
się w ciszy, by móc wrócić do treści Godziny Czytań.
Na zakończenie adoracji: Litania wynagradzająca, jak niżej (są dwie do
wyboru, ale można też wykorzystać obie: krótszą i dłuższą). Można podczas
adoracji zamiast litanią czy

litaniami poniższymi posłużyć się tekstami

Tygodnia wynagradzającego z: Modlitewnika Zgromadzenia (2016, s. 87nn) –
Czwartek przed Najświętszym Sakramentem.
Wszystko do wyboru lub łącznie – według uznania i możliwości danej wspólnoty.

5.
Litania wynagradzająca
Litania krótsza:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończoną miłość ku nam odbierający
obojętność i lekceważenie, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich
nieprzyjaciół,
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Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony,
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.
Grzechy moje osobiste, przebacz, Panie.
Grzechy nas tutaj zgromadzonych na czuwaniu,
Grzechy naszego Zgromadzenia,
Grzechy konsekrowanych sług Kościoła,
Grzech katolików niewierzących w Twą obecność pod postacią Chleba,
Grzech niewiary w moc Słowa Bożego,
Grzechy chrześcijan,
Grzechy ateistów,
Grzechy ludzkie,
Antyfona: Duszo wierna, którą miłość sprowadziła dzisiaj do Nóg Pańskich,
wynagradzaj to opuszczenie, w którym pozostaje twój eucharystyczny Jezus najmilszy. Czuwaj
za tych, co nie czuwają, nie żałuj czasu poświęconego dla pocieszenia Serca Jezusowego. O,
bo u stóp Najświętszego Sakramentu, jakiż to czas sposobny do tajemnej rozmowy z
Oblubieńcem Twoim! Ileż to natchnień świętych, ileż pieszczot miłości ci On udzieli, jeśli
wiernie czuwać będziesz. A chociażby natchnień ci nie zesłał, chociażby ciebie nie upieścił,
jeśli wleje do duszy twej kropelkę tej goryczy, która Boską Jego duszę w Ogrójcu zalewała, o,
jakąż to łaską będzie dla ciebie! Jaki to dar kosztowny móc współcierpieć z Jezusem. (bł.
Honorat)
K. Uwielbiajmy Najświętsze Oblicze Chrystusa.
W. I z Matką Bolesną wynagradzajmy.
Módlmy się. O Życie, o Światło, o Miłości, o Skarbie jedyny! Jeżeli świat odpycha
Ciebie, jeśli Cię ukochać ani przyjąć nie chce, ja Cię kocham, ja pożądam, ja wołam i pragnę
Ciebie, i przysięgam Ci wierność aż do śmierci, aż na całą wieczność. Niechże Tobie w moim
nędznym sercu niebo całe wynagradza zniewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy
Panie! Jednocząc się z Sercem Twej Matki najświętszej, z sercami wszystkich świętych i
aniołami Twymi, po milion razy wołam: Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy
Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (bł. Honorat)
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Albo/oraz litania dłuższa:
P. Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
W. Prosimy Cię, Panie, bądź litościwy dla swojego ludu,* aby odrzuciwszy to, co się Tobie nie
podoba, * doznał radości z pełnienia Twoich przykazań.
P. O, Przenajświętsze Oblicze naszego Pana, ustawicznie znieważane, oto dziś pobudzone
miłością, pragniemy Ci za to wynagrodzić. Nasze modlitwy i pokutę, łączymy z Twoimi,
Chryste, zasługami, aby posłużyły na zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej i wybłagały
miłosierdzie dla świata.
• Za zaniedbanie w świecie czci Tobie należnej i zniewagi Ci wyrządzane, wynagradzamy Ci,
Panie.
• Gdy świat lekceważy Ciebie i wszystkie rzeczy duchowe, my za to w największym szacunku
mieć je będziemy i za tę wzgardę,
• Gdy inni naśmiewają się z nabożeństw i ćwiczeń pobożności, my za to na pierwszym miejscu
zawsze stawiać je będziemy i za to urąganie,
• Gdy inni unikają Ciebie przy procesjach, my zawsze chcemy być pierwszymi w Twoim
orszaku, a przez to, za ten brak miłości,
• Gdy inni głowy schylić nie chcą, my za to chciałybyśmy na twarz przed Tobą zawsze upadać
i za to odmówienie uczczenia Ciebie,
• Gdy inni uciekają od Twoich świątyń, my za to ustawicznie sercem przebywać w nich chcemy
i za tę ich obojętność wobec Ciebie,
• Za zniewagi wyrządzane Ci w tajemnicy Przenajświętszego Sakramentu,
• Za zniewagi czynione Ci przez osoby niedbale i ozięble do Komunii św. przystępujące,
• Za zniewagi wyrządzane Ci przez chorych gardzących lub wzbraniających się przyjąć św.
Wiatyk,
• Za świętokradzkie przyjmowanie Komunii św.,
• Za lekceważenie Twoich przykazań, za szydzenie i tworzenie nieprzyzwoitych żartów z ich
treści,
• Za wszystkie zniewagi wyrządzane Przenajświętszemu Obliczu Twemu, a szczególniej za
bluźnierstwa, przez które Oblicze to jest opluwane,
• Za znieważanie Twojego Świętego Imienia w środkach masowego przekazu,
• Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca św., biskupów i kapłanów,
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• Za naruszanie niedzieli i dni świątecznych przez kapłanów, zakonników, zakonnice i ludzi
świeckich,
• Za nasze szemranie i krytykę zarządzeń Kościoła i władz zakonnych,
• Za sprzeniewierzenie się łasce powołania, za odejścia z drogi życia kapłańskiego i zakonnego,
za łamanie ślubów i przyrzeczeń złożonych Bogu,
• Za naszą obojętność na miłość siostrzaną i miłość bliźniego,
• Za różne zgorszenia, które dajemy naszym siostrom, a szczególnie tym najmłodszym,
• Za nadużycie tylu łask, którymi codziennie nas obdarzasz pomimo niewdzięczności naszych.
P. O Jezu, Królu Miłości, przez nasze grzechy tak bardzo poniżony, klęcząc przed Tobą
pokornie, adorujemy Cię i błagamy o miłosierdzie. Spraw, abyśmy ustrzegli się wszelkiego
grzechu, a ciała swoje zachowali w czystości, jako żywe świątynie Ducha Świętego.
W. Amen.

6.

RÓŻANIEC
Tajemnice bolesne
Ze względu na to, że w kaplicach domowych nie ma w tym roku możliwości wysłuchania
podczas czuwania konferencji, rozważania zostały ułożone – na podstawie pism bł. Honorata i
papieża Franciszka – w formie pięciu różańcowych katechez.
Można z nich korzystać w całości lub części, w zależności od potrzeb i możliwości danej
wspólnoty.
Tajemnice zapowiadane są przez Prowadzącą:
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Tajemnica pierwsza bolesna: MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU.
Słowo Boże
Lektorka 1 odczytuje perykopę biblijną od ambonki:
„Potem przybył Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i powiedział do uczniów:
Zostańcie tu tak długo, jak długo Ja, odszedłszy tam, będę się modlił. Potem wziął ze sobą
Piotra i dwóch synów Zebedeusza i zaczął odczuwać smutek i bojaźń. I powiedział im: Smutna
jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną. A odszedłszy nieco dalej, upadł
na twarz (…)” (Mt 26,3639a).

Katecheza różańcowa pierwsza
Lektorka 2 odczytuje tekst katechezy od ambonki:
Żyjemy w czasach upadku wszelakich autorytetów i moralności, agresji wobec chrześcijan i
tego, co dla nich święte; i zarazem w czasach niepewności, samotności, rozpaczy, bo –
odrzucenia Chrystusa. Sieci kryminalne umiejętnie korzystają z nowoczesnej technologii
informatycznych, by wabić i mamić dzieci i młodych w każdym zakątku świata. Szaleństwo
nie zna granic, kiedy uprzedmiotawia się kobiety, zmuszane następnie do aborcji. Odrażające
jest posuwanie się do porywania ludzi w celu sprzedaży ich organów. Wszystko to sprawia, że
handel ludźmi i inne aktualne formy niewolnictwa stają się problemem globalnym. Wszędzie
wojny, zamachy, prześladowania, samotność, lęki i niepewność wielu osób, które czują się
porzucone przez system, stwarzają podatny grunt dla mafii.
To prawda, że globalna tragedia, jaką jest pandemia Covid-19, obudziła na pewien czas
świadomość, że jesteśmy światową wspólnotą, płynącą na tej samej łodzi, w której nieszczęście
jednego szkodzi wszystkim. Pamiętamy, że nikt nie ocala się sam, że można się ocalić tylko
razem. Ale zarazem burza odsłania naszą słabość i obnaża fałszywe i zbędne pewniki, z którymi
tworzyliśmy nasze plany, projekty, zwyczaje i priorytety (por. Fratelli tutti 22, 28, 32). Jest to
czas niewiadomych, jakiś szczególny czas ogrójca przewidywanych i jakże realnych wydarzeń,
które dotkną, albo już dotykają każdą osobę. Tym bardziej, jako te, którym Jezus – mimo że
zna nasze słabości – zaufał, nas, które dopuszcza przez powołanie do intymności w
oblubieńczej miłości wynagradzającej, przynieśmy w tym dziesiątku różańca całą tę nędzę
naszą i świata przed Oblicze Jezusa modlącego się w Ogrójcu. I patrzmy na naszego Mistrza.

24

Lektorka 3 odczytuje akty z klęcznika:
Akt miłości
I czemuż to od wiernych swoich tak bardzo jest opuszczony Zbawiciel najmilszy? Ach, bo ich
serca ugrzęzły w błocie zmysłowych rozkoszy, i minęły się z przeznaczeniem swoim, i dla
nieba stworzone, do nieba wznieść się nie mogą! Chlebem Niebieskim karmić się nie chcą, z
Królem Aniołów czuwać nie potrafią, bo w zdradliwych świata ponętach są tak mocno
wplątani, że nie potrafią potem tej sieci rozerwać. O biedni, zaślepieni, obłąkani ludzie!... Dla
świata łatwo im przychodzi czuwać na zabawach, na zbytkach, przy szczęku kielichów, przy
odgłosie muzyki, przy śmiechu i wrzawie, prędko im nocne ulatują godziny, i wielu z nich w
nocy dopiero jakoby żyć zaczyna, a śpią i odpoczywają dnie całe... O Panie, mój Panie, z
Prorokiem Twoim skarżyć się tu trzeba, że tak strasznie zamknięte serce ludu Twego!
Duszo wierna! U nóg Jezusowych czuwając, ofiaruj Mu posty, umartwienia i czuwania
twoje, a życiem pokutnym wynagradzaj Panu za oziębłość i ślepotę zbłąkanych braci twoich.

Tajemnica druga bolesna: BICZOWANIE PANA JEZUSA
Słowo Boże
Lektorka 1:
„Zapytał ich tedy Piłat ponownie: A cóż chcecie, bym uczynił z tym, którego nazywacie królem
żydowskim? A oni zawołali już po raz drugi: Ukrzyżuj Go! A cóż On złego uczynił? – zapytał
ich Piłat. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! Chcąc tedy uczynić zadość ludowi,
Piłat wypuścił im Barabasza, a Jezusa, poleciwszy ubiczować, wydał na ukrzyżowanie” (Łk
15,12-15).

Katecheza różańcowa druga
Lektorka 2:
Grzech jest powodem cierpienia Boga! Co za radykalny skutek ludzkich nieprawości. Pycha
ludzka wybiera bunt, więc razy biczowania spadają na Jezusa.
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Odpowiedzialności za to cierpienie nie ponosi Bóg, ale grzeszny człowiek, albowiem grzech i
bunt człowieka zadają Bogu ranę. Miłość jako dar staje się teraz miłością pełną bezmiernego
cierpienia. Udręka ubiczowanego Jezusa ujawnia grzech i czyni go czymś nie do zniesienia.
Nieskończone przyciąganie, które istnieje pomiędzy Ojcem i Synem, przechodzi teraz w równie
nieskończone odpychanie. Najwyższa świętość Boga zderza się z najwyższym złem,
wywołując w duszy Odkupiciela stan bólu, którego rozmiaru nie możemy sobie nawet
uzmysłowić.
Jezus obarczony grzechami całego świata, zdradzony przez apostołów, będący jedną
Raną Miłości oddaje się w ręce Ojca. W Ogrójcu mówił przecież: „Nie jak Ja chcę, ale jak Ty
chcesz, Ojcze”. I podczas biczowania pozostaje temu wierny. Jego oczy, całe Oblicze zwrócone
pozostają ku Ojcu. W tej ojcowsko-synowskiej wymianie spojrzeń zawarte jest zbawienie. W
Jezusie i przez Jezusa miłość Ojca zostaje przyjęta i odwzajemniona. Jest to wynagrodzenie
miłości „aż do końca” (por. J 13,1). Świadomość, że Chrystus przez doskonałe wypełnienie
woli Ojca zbawił świat, była dla Niego źródłem niewyrażalnego szczęścia. Dzięki temu
zbawczemu dziełu przywrócony został Boży zamiar wobec człowieka: staliśmy się dziećmi
Odwiecznego Ojca.
Święci i mistycy – zwłaszcza w Kościele Zachodnim – rozważając i przeżywając mękę
Chrystusa, doświadczalnie rozpoznali, czym było wynagradzające cierpienie Zbawiciela,
daltego są niezawodnymi przewodnikami w odkrywaniu cierpienia Boga, tak jak są nimi w
odkrywaniu Bożej miłości.
Cierpienie Syna Bożego, różnorodne w konkretnym jego wyrazie, było autentyczne i
osiągało wyjątkowy stopień udręczenia oraz bólu. Jak ścisłe jest sprzężenie miłości Boga z
cierpieniem w tajemnicy Jego wynagradzania. My nie szukamy w Bogu towarzysza własnego
cierpienia, szukamy natomiast w Nim gwarancji własnego szczęścia. Oddawanie czci Bogu,
poucza o. Honorat, ma na celu pobudzenie pragnienia do współczucia nad cierpieniami, jakie
grzechy ludzkie zadały Panu, i wynagradzanie Mu udręki. Współczucie jest znakiem wymiany
miłości.

Lektorka 3:
Akt wynagrodzenia
Pozdrawiam Cię, najczcigodniejsze Oblicze Zbawiciela mego, znieważone od razów
katowskich zawziętych na swą ofiarę. Napraw w duszy mojej zło, jakie jej grzech wyrządził.
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Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci tę Twarz Syna Twego, krwią zalaną, na
wynagrodzenie tylu niegodziwości i obrzydliwych grzechów, które nawet twarz człowieka
piętnują strasznymi bliznami.
Duszo wierna! U nóg Jezusowych czuwając, ofiaruj Mu siebie, i uwielbiaj Jego rany
biczowania, które przyniosły nam zbawienie.

Tajemnica trzecia bolesna: CIERNIEM KORONOWANIE PANA JEZUSA
Słowo Boże
Lektorka 1:
„Przyprowadzili Go tedy żołnierze na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali tam
całą kohortę. Potem odziali Go w purpurę i uplótłszy z cierni koronę włożyli Mu na głowę. I
zaczęli Go tak oto pozdrawiać: Witaj, królu żydowski! Bili Go przy tym trzciną po głowie, pluli
nań i przyklękając przed Nim oddawali Mu cześć. A gdy już skończyli się zeń naigrawać, zdarli
z Niego purpurę i przyodziali Go w Jego własne szaty: (Mk 15,16-20).

Katecheza różańcowa trzecia
Lektorka 2:
Pan Jezus milczy, gdy Go skrępowanego prowadzą do starosty i różne skargi na Niego zanoszą,
tak że aż Piłat dziwi się Jego milczeniu. Wyznaje tylko przed nim, że jest Królem, chociaż nie
z tego świata, bo chce, aby to było wiadome i na wierzchu krzyża zapisane. Dawniej, gdy Go
chciano królem ogłosić, uciekał w góry, milcząc, teraz, gdy ma iść na krzyż, sam z tytułem tym
się oznajmia.
Milczeć będzie i nadal, gdy Go stawią przed Herodem, i gdy cała zgraja dworzan
naśmiewać się z Niego będzie. W tym razie głębsze jeszcze zachowa milczenie, niż w innych.
Milczeć będzie znowu, gdy Go zaczną siec rózgami i biczami, gdy ciało Jego kawałkami
odpadać będzie, a ból srogi przejmie wszystkie członki. I nie odezwie się ten Miłośnik
niezwyciężony w miłości, gdy Mu włożą cierniową koronę, gdy jej kolce przeszyją czoło i całą
czaszkę Jego, gdy je będą pobijać trzciną i szyderczo klękać przed Nim, bić Go po twarzy i
plwać na Niego. Choć niewymowna boleść pobudzać Go będzie do wydawania jęków, miłość
i wtedy nawet skłoni Go do milczenia. (Pnp, VIII, 114).
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Przystępujemy więc do szczegółów biczowania Boskiego naszego Miłośnika. W
Różańcu, gdzie są zebrane główne stacje Męki Pańskiej, tajemnica ta następuje zaraz po
konaniu w ogrodzie Oliwnym, bo rzeczywiście po tamtej rozdzierającej boleści pierwsze
miejsce otrzymać powinna.
Na kogóż to używa się bicza i chłosty? Na bydlęta, na dzieci nierozumne a krnąbrne, na
niewolników i złoczyńców. Wszystko to Zbawiciel chciał na siebie dopuścić: chłostę na
podobieństwo złoczyńcy; chłostę na podobieństwo niewolnika; chłostę na podobieństwo
bezrozumnego, nieposłusznego dziecka; chłostę na podobieństwo bydlęcia. Dlaczego tak
chciał? Bo w Męce swojej stawiał się w położeniu grzeszników, brał na siebie ich charakter i,
dla zapłacenia ich długu, poddawał się straszliwym i sromotnym karom, na jakie oni zasłużyli.
Piłat, choć obiecywał sobie, że takim sponiewieraniem ocali Pana Jezusa, koniec
końcem poniżył Go tylko w oczach wszystkich obecnych, jak ostatniego łotra. We wszystkich
krajach prawo ma różne rodzaje kary na przestępców: jednemu naznacza karę bardziej
honorową, a innym poniżające. Sam tylko Stwórca nieba i ziemi nie miał tego uwzględnienia,
ale traktowany był jak łotr ostatni.
Zbawiciel bardzo żywo to odczuwał. Już gdy przyszli Go schwytać w ogrodzie
Oliwnym, wymawiał im to, mówiąc: „Jak na łotra wyszliście po mnie z kijami i mieczami”.
Odczuwał w swym Sercu każde spojrzenie nienawistnych faryzeuszów i kapłanów,
nasycających swoje oczy i weselących się z tego poniżenia Syna Bożego i wzgardzonego przez
nich Mesjasza. Ilu tam było ludzi, każdy Go wzrokiem swoim ranił.
Ale i tego wymagała sprawiedliwość Boża. Potrzeba było, aby Zbawiciel świata to
wycierpiał, dla ukarania pychy ludzi, którzy wynoszą się wobec świata, domagając się czci i
obrażają się za lada ubliżenie. Ofiarował więc Pan Jezus tę zniewagę Ojcu Niebieskiemu z
miłości ku Niemu, na wynagrodzenie Mu tej pychy, tudzież z miłości ku ludziom. (Pnp VIII,
131-132)

Lektorka 3:
Akt ofiarowania
Ofiaruję Ci, Panie, wszystkich ludzi: dobrych i złych, wiernych i niewiernych, wszelkie
czynności, zdolności i wynalazki. Tobie bowiem należy się z tego chwała, który jesteś źródłem
wszelkiego dobra, bez którego nikt nic uczynić ani mieć nie może. Amen.
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Tajemnica czwarta bolesna: DŹWIGANIE KRZYŻA PRZEZ PANA JEZUSA
Słowo Boże
Lektorka 1:
„Potem wyprowadzili Go na ukrzyżowanie. I zmusili przechodzącego przypadkiem – wracał z
pola – niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, żeby niósł Jego krzyż. I tak
przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota co oznacza: Miejsce Czaszki” (Mk 15,20b-22)

Katecheza różańcowa czwarta
Lektorka 2:
Nie trzeba się silić, aby opisać niesprawiedliwość tego wyroku, którą sam Piłat uznawał,
składając winę na Żydów, a którą oni chętnie na siebie i na swoje dzieci przyjęli. Jeżeli
oburzająca jest niesprawiedliwość w ludzkich wyrokach śmierci, jakże to winno oburzać niebo
i ziemię, kiedy stworzenia Stwórcę swego na śmierć skazują!
Nie sądźmy, żeby Zbawiciel nie odczuwał całej tej niesprawiedliwości. Czuł On ją
bardziej, niżeli wszyscy kiedykolwiek niesłusznie skazani, i żadne obrazy nie mogą nam tej
boleści przedstawić. Choćbyśmy przyrównali Go do najlepszego i tkliwie miłującego ojca,
którego własne dzieci przezeń wzbogacone na śmierć skazują, albo do dobrodzieja, całkiem
oddanego wspieraniu wszelkiej nędzy, na którego życie sami obdarowani przezeń nastają,
wszystko to byłoby zaledwie słabym cieniem boleści Chrystusa, który, jako Bóg, nieskończenie
lepiej pojmował całą ohydę owej krzyczącej bezbożności, niewdzięczności, okrucieństwa,
zuchwalstwa, jakie Mu za niewymowne poświęcenie Jego okazywano.
Ani to, że wyrok ten sam Bóg w niebie potwierdził, nie umniejszało bynajmniej boleści,
bo też inaczej to poddanie się Jego nie byłoby taką ofiarą, jakiej Bóg żądał. I jak ostrość biczów
uczuwał w całej sile, choć liczba ich w niebie była odmierzona, tak odczuł najdotkliwiej i boleść
serca, choć z ręki Bożej ten wyrok przyjmował. Ale wiedział, że potrzeba Mu było umrzeć, bo
inaczej ród ludzki nie mógł być zachowany od śmierci; potrzeba było ofiary z Jego życia, bo
inaczej żywot wieczny nie mógł być ludziom przywrócony. (Pnp IX, 183-184)
Co cierpiał Zbawiciel przy dźwiganiu krzyża? Naprzód zgroza ogarnia na samą myśl o
przebraniu Zbawiciela. Faryzeusze chcąc, aby dla większej wzgardy łatwiej od innych był
poznany, kazali przyodziać Go na powrót we własne suknie, kaci zaś, do których te suknie
miały po egzekucji należeć, chętnie zabrali się do roboty.
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Wyobraźmy sobie, jakich boleści musiał doznawać nasz Miłośnik. gdy ściągano z Niego
oną purpurową płachtę do ran przywarłą, a potem wciskano Mu przez głowę nieszytą sukienkę.
Potrzeba tu było zedrzeć koronę cierniową, a potem na nowo ją wtłoczyć, co oprawcy bez
żadnej względności, z szarpaniem i śmiechem spełnili.
Nowe odczuwa się przerażenie, gdy się myśli o nieznośnym ciężarze belki krzyżowej.
Każdy skazany ledwo sam iść może. a szubienica, na której ma wisieć, umieszcza się zwykle
naprzód na miejscu kaźni, bo i skądże w pałacu wielkorządcy znaleźć by się mogła? Ale dla
Chrystusa we wszystkim odwraca się i przewraca porządek rzeczy, na Jego większe udręczenie.
Ciągły upływ krwi utrudniał coraz więcej tę drogę, całe bowiem ulice zlane były krwią z ran
ciekącą. Na koniec osłabienie z głodu, niespania i z mnóstwa bólów było wielkie
Ale wszystkie te męki przewyższało bezmiernie wewnętrzne usposobienie Jezusa, i ten
straszny ciężar grzechów, który wtedy dźwigał, znając ich brzydotę. Ciężar ten wyciskał pot z
Jego ciała, rozdzierając boleśnie duszę. O straszna złości grzechów naszych, któraś takie
cierpienia na Pana mego ściągnęła! O niewypowiedziana i niepojęta miłości Chrystusowa,
któraś odważyła się tyle mąk ponieść dla naszego zbawienia!

Lektorka 3:
Świadectwo Ojca Honorata
Gdym się opierał cierpieniom, usłyszałem w sercu głos Jego: jak to, Ja wybawiłem ciebie z
mąk piekielnych; gdyby nie Moje miłosierdzie, już byś teraz cierpiał męki, których ani oko nie
widziało, a ty nie chcesz teraz małych cierpień znieść dla mnie, Który tyle dla ciebie
wycierpiałem i których nie inny cel, tylko abyś miał większą chwałę w Niebie.

Tajemnica piata bolesna: ŚMIERĆ NA KRZYŻU PANA JEZUSA
Słowo Boże
Lektorka 1:
„Był też napis wyjaśniający Jego winę: Król żydowski. Ukrzyżowano razem z Nim dwu
przestępców, jednego z prawej, drugiego po lewej stronie.
I tak wypełniło się Pismo, które mówi: I zaliczono Go pomiędzy złoczyńców” (Mk 15,26).
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Katecheza różańcowa piąta
Lektorka 2:
Papież Pius XI mówi o powszechnym obowiązku wynagradzania. Chodzi o miłość
wynagradzającą, czyli podwójnie ofiarną, zabiegającą o to, by Bóg, cierpiący z powodu
ludzkiego zła, został w swoisty sposób pocieszony.
Ekspiacyjna męka Chrystusa odnawia się w Jego Mistycznym Ciele, jakim jest Kościół.
Bóg „własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8,32). Chrystus
cierpiący w swoim Ciele Mistycznym pragnie mieć wśród nas towarzyszy w swojej ekspiacji.
Domaga się podjęcia dzieła wynagradzania przez miłość, która woła o rezygnację z egoizmu,
z troski o swoje wygody i swoje interesy. Bezinteresowność miłości polega na nieoczekiwaniu
żadnego rewanżu. Bóg w zamian za miłość nie chce niczego.
Ten rodzaj miłości realizujemy wówczas, gdy miłujemy Boga dla Niego samego, ze
względu na to, iż jest On samą Mądrością, samym Pięknem.
Miłość wobec Chrystusa, której On oczekuje, posiada swój punkt wyjścia w Jego cierpieniu i
jest przede wszystkim solidarnością z tym cierpieniem.
Ojciec kocha Jezusa miłością bez granic, ponieważ On poświęcił się dla nas. Jest nie
tylko tym, który przyjmuje ofiarę Syna, ale również tym, który daje w ofierze Syna. Bóg nie
jest tym, który doznaje dobrodziejstwa tej ofiary, to my – ludzie – jesteśmy jej odbiorcami.
Przejawiająca się w ten sposób miłość do nas budzi naturalny odruch współczucia i solidarności
z miłującym w męce i przez mękę Chrystusem.
Moment ten pogłębia jeszcze fakt, że Zbawiciel już w tajemnicy modlitwy Ogrójca daje
do poznania, iż właśnie takiego współczucia i takiej solidarności oczekuje od nas. Gdy widok
przyszłych grzechów wzbudzał w Nim cierpienie w Ogrodzie Oliwnym, to z pewnością także
nasze przyszłe czyny wynagradzające przynosiły mu pociechę.

Lektorka 3:
Akt uwielbienia
Pozdrawiam Cię, najczcigodniejsze Oblicze Zbawiciela mego na krzyżu! Słońce się kryje przed
Tobą, ziemię strwożoną okrywają ciemności, cała natura przywdziewa się żałobą. O, rysy
umierającego Jezusa! Rysy miłości ukrzyżowanej, wyraz Wasz zachwycił wszystkich
świętych, wyryjcie się w głębi mego serca.
Ojcze Przedwieczny! Wejrzyj na Oblicze Syna i niech miłosierdzie Twoje spłynie na
świat cały.
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7.

Modlitwa Przełożonej Generalnej
na zakończenie czuwania

Bogu składamy dzięki, przez Twoje ręce Maryjo, że kolejny raz mogłyśmy przyjść do
Ciebie, nasza Matko, Mistrzyni i Nauczycielko całkowitego zawierzenia Bogu, i uczyć się od
Ciebie dostrzegania właściwego sensu otaczającej nas rzeczywistości. Aby podobnie jak Ty,
wierzyć, że Twój Syn jest pośród nas i działa zgodnie z wolą Ojca, który Go posłał.
Niech będą dzięki Bogu Wszechmogącemu, że niejako przy sercu naszych Założycieli
i ucząc się od nich, mogłyśmy słuchać Bożego Słowa, otwierać się i przyjmować Boże
natchnienia.
Tobie, Trójco Najświętsza, poprzez ręce Maryi zawierzamy Kościół święty, Papieża
Franciszka, biskupów i kapłanów. Z troską zawierzamy naszą ukochaną Ojczyznę, by była
mocna i nie odwracała się od chrześcijańskich ideałów.
Wierzymy, że Rany i Krew Jezusa Zmartwychwstałego już przyniosły zwycięstwo i są
dla nas obietnicą naszego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Że w niebie będziemy się
wiecznie cieszyć, widząc wymodlone przez nas nawrócenia, i w pełni rozumiejąc, do jak
wielkich rzeczy nas Bóg wezwał, jak wielki zaszczyt nam wyświadczył, dopuszczając nas
grzeszne i słabe, do wynagradzania, do czci swego Oblicza i duchowej walki o dobro wielu.
Zawierzamy całe nasze Zgromadzenie, wszystkie intencje Zarządu, Przełożonych i
Formatorek, a szczególnie siostry starsze i chore, które przez swoją codzienność są dla nas
świadectwem wierności Bogu, wytrwania w wierze i powołaniu także w chwilach bólu i
cierpienia.
Miłosierdziu Bożemu oddajemy zmarłe Matki i Siostry, prosząc dla nich o łaskę
oglądania Bożego Oblicza w wiecznej szczęśliwości.
Ucz nas, Maryjo, zawierzenia Bogu w codzienności i wyproś nam łaskę odwagi i
wierności w dawaniu świadectwa tam gdzie, go brak, a także bycia gorliwymi świadkami wśród
tych, do których jesteśmy posłane, a przede wszystkim dla siebie nawzajem w naszych
wspólnotach.
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Wszystkie te intencje oddajemy Ci, Matko, w akcie zawierzenie według myśli Sł. B. ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego.

AKT ZAWIERZENIA ZGROMADZENIA
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i
cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w
niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku
pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi
siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i
zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Podziękowanie
Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom tego czuwania, Siostrom obecnym i tym we
wspólnotach za dar modlitwy i łączności duchowej.
Szczególne słowo podziękowania kieruję do o. Zdzisława za otwartość i udostępnienie
nam tej świątyni. Za modlitewne towarzyszenie nam i sprawowanie Eucharystii. Dziękuję za
wygłoszenie Słowa Bożego, jak również konferencji.
Dziękuję Siostrom Obliczankom z Otwocka za przygotowanie programu czuwania.
Wszystkim nam niech błogosławi Pan Jezus i św. nasz Ojciec Franciszek.
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