ZAŁĄCZNIK NR 1 – DLA PROWADZĄCEGO ZGROMADZENIE I MODLITWĘ
I. Proponowane słowo wstępne
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Gromadzimy się tutaj dokładnie w setną rocznicę pierwszego objawienia Matki
Bożej w Fatimie. Jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć na apel Matki Bożej,
która prosiła, aby codziennie odmawiać Różaniec. Będziemy modlić się
publicznie z główną intencją o odnowę moralną narodu polskiego. Tak jak
nauczał św. Ludwik de Montfort: „Modlitwa publiczna jest bardziej skuteczna od
modlitwy indywidualnej dla złagodzenia gniewu Bożego, wyjednania Jego
miłosierdzia; z tego powodu Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, popierał
ją zawsze we wszystkich katastrofach i powszechnych klęskach”.
II. Odczytaj intencje
 Przez Różaniec przenajświętszy prosimy Pana Jezusa i Matkę Bożą o pomoc w
odnowie moralnej Polski i Polaków;
 O powstrzymanie fali świętokradztwa, bluźnierstw i antychrześcijańskiej
nienawiści w naszym społeczeństwie;
 O to, aby przywódcy Polski i wszystkich narodów szanowali prawo Boże i
modlili się o mądrość i wiedzę potrzebną do rozwiązania skomplikowanych
problemów;
 O rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na świecie;
 Jako zadośćuczynienie za niezliczone grzechy, które popełniane są codziennie
przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi;
 Za Kościół katolicki – niech Matka Boża wyjedna Mu zwycięstwo nad Jego
jawnymi i ukrytymi wrogami;
 Za apostolat fatimski. Niech Matka Boża wyjedna nam łaski dla wzrostu
naszej gorliwości i skuteczności w służbie Kościołowi Świętemu i cywilizacji
chrześcijańskiej;
 O zakończenie procederu mordowania dzieci nienarodzonych, powstrzymanie
zalewu pornografii, skończenie z promocją homoseksualizmu i innych
zboczeń, a także pozostałych przestępstw wymierzonych w Prawo Boże;
 Za każdego z nas. Niech Matka Boża wyjedna nam łaskę rozeznania i siły, by
wytrzymać próby, przed którymi staniemy;
 Za naszych nieprzyjaciół. Niech Matka Boża dotknie i przemieni ich serca.
 Za konających. Niech Matka Boża pocieszy ich w ostatnich momentach życia
ziemskiego i wyjedna im łaski potrzebne do zbawienia ich dusz;
 Za tych, którzy trwają w łasce uświęcającej. Niech Matka Boża wyjedna im
ciągły postęp na drodze do świętości.
 Za tych, którzy walczą i chwieją się pomiędzy cnotą i grzechem. Niech Matka
Boża da im potrzebne łaski, by wybrali dobro, a odrzucili zło.
 Za grzeszników. Niech Matka Boża zachowa ich od rozpaczy i przywróci na
dobrą drogę;
 W intencji tych, którzy prosili nas o modlitwę;
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 W naszych prywatnych intencjach.
III. Modlitwa za Ojczyznę Sługi Bożego ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie
wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław
Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a
syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i
najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków
zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by
wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali
kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
IV. Różaniec Święty (ze względu
sugerowana jest Część Bolesna)

na

charakter

pokutny

Różańca

W imię Ojca…, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Przy każdej tajemnicy: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu oraz
modlitwa fatimska: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od
ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie
tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”
Część BOLESNA
Tajemnica

Owoc

1. Konanie w ogrójcu
2. Biczowanie
3. Ukoronowanie cierniem
4. Dźwiganie krzyża
5. Ukrzyżowanie

Skrucha
Umartwienie zmysłów
Umartwienie rozumu i serca
Cierpliwość i zgadzanie się z wolą Bożą
Miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz

Pod Twoją obronę…
V. Litania Loretańska
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami
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Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
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Królowo
Królowo
Królowo
Królowo
Królowo
Królowo
Królowo
Królowo
Królowo
Królowo
Królowo
Królowo

Proroków,
Apostołów,
Męczenników,
Wyznawców,
Dziewic,
wszystkich Świętych,
bez zmazy pierworodnej poczęta,
wniebowzięta,
Różańca świętego,
rodzin,
pokoju,
Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
R: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
V: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
R: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się
trwałym 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.
V: Amen.
VI. Akt oddania się Niepokalanej według św. Maksymiliana Kolbego
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza
najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja,
niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie
całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną,
wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią
i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania
tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie
herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i
najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak
najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a
w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego
Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i
uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego
Serca Jezusowego na nas spływają.
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Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciw
nieprzyjaciołom Twoim.
VII. Pieśń „My chcemy Boga”
1. My chcemy Boga, Panno Święta, – o usłysz naszych wołań głos. – Miłości
Bożej dźwigać pęta, – to nasza chluba, to nasz los.
Ref. Błogosław, słodka Pani, – błogosław wszelki stan. – My chcemy Boga, my
poddani! – On naszym Królem, On nasz Pan. – My chcemy Boga, my poddani! –
On naszym Królem, On nasz Pan.
2. My chcemy Boga w rodzin kole, – w troskach rodziców, w dziatek snach. –
My chcemy Boga w książce, w szkole, – w godzinach wytchnień, w pracy dniach.
Ref. Błogosław…
3. My chcemy Boga w naszym kraju, – wśród starodawnych polskich strzech,
– w polskim języku i zwyczaju, – niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
Ref. Błogosław…
4. My chcemy Boga w wszelkim stanie, Boga niech wielbi szlachta, lud Pan,
czy robotnik, czy mieszczanin. Bogu niech niosą życia trud.
Ref. Błogosław…
5. My chcemy Boga, Jego prawo – niech będzie naszych czynów tchem, –
byśmy umieli chętnie, żwawo
– obierać dobre, gardzić złem.
Ref. Błogosław…
VIII. Rozwiązanie zgromadzenia
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