
Plan modlitwy: 
● Modlitwa codzienna : 

– Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne 

– 1 dziesiątka różańca - tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi - 

ustanowienie Maryi Królową naszych rodzin 

– Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece 

 

● Czwartki: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online* (czas dowolny) 

** Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed 

tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim. 

„Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, jednak nim 

zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do piątej nagle 

zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi osobami, które 

teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się za mnie modli. Kiedy się 

pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa 

wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i 

powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo 

mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak 

w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać 

w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.” (Dz.1419 – 1421) 

 

● Piątki : Adoracja krzyża – modlitwa przepraszania Jezusa za grzechy swojej rodziny 

i Uwielbienie Bożego Miłosierdzia wypływające z krzyża dla rodziny. (czas i forma dowolna) 

 

Finał modlitwy – 2 lutego 2021r. 
● Udział w Mszy świętej w najbliższym Maryjnym Sanktuarium, bądź w kościele parafialnym 

lub w domach online; 

● Zapalenie Świecy Gromnicznej, symboliczne wprowadzenie Światła Chrystusa do naszych 

domów. 

● Zawierzenie naszych rodzin, zgromadzeń i parafii Bożemu Miłosierdziu przez 

Akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu i odmówienie Koronki do 

Bożego Miłosierdzia. 



● Modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Patronów o wylanie Ducha Świętego 

przez odmówienie rodzinnie Hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” i pobłogosławienie 

naszych domów wodą święconą z prośbą, aby Jezus, Maryja i Św. Józef uczynili z naszego 

dom swój Nazaret. 

 
MODLITWY 

Psalm 51 
Błaganie pokutnika 

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24) 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,  

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Uznaję bowiem nieprawość moją, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku 

i prawy w swoim sądzie. 

Oto urodziłem się obciążony winą 

i jako grzesznika poczęła mnie matka. 

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 

naucz mnie tajemnic mądrości. 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, 

niech się radują kości, które skruszyłeś. 

Odwróć swe oblicze od moich grzechów 

i zmaż wszystkie moje przewinienia. 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste 

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia 



i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich 

i wrócą do Ciebie grzesznicy. 

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, 

Boże, mój Zbawco, 

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. 

Panie, otwórz wargi moje,  

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, 

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. 

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, 

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. 

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, 

odbuduj mury Jeruzalem. 

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia,  

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. 

Chwała Ojcu i Synowi, 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. 

 
10-tka różańca świętego 

 
UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWĄ NIEBA I 

ZIEMI – rozważanie 
 

Jaka może być większa chwała za całe życie poświęcenia i bezkompromisowego postanowienia 

wobec woli Bożej, niż uznanie na zawsze tego, czego dokonała Najświętsza Matka będąc 

ukoronowaną przez swojego Boskiego Syna i Ojca Niebieskiego z pomocą Ducha Świętego, 

Jej boskiego Małżonka. Jest to dla nas lekcja, że rzeczywiście na końcu tego światowego tunelu 

jest światło, światło z Uszczęśliwiającej Wizji, osiągalne tylko dzięki dobrowolnemu i 

miłosnemu przyleganiu do woli Wszechmocnego Boga, ponieważ jest ona Niewiastą 

Apokalipsy z koroną z dwunastu gwiazd.W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost 

mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty, które tę prawdę 

zawierają. W Księdze Rodzaju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża. 



Święty Łukasz w Ewangelii pisze, że Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami” – a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi 

Ty jesteś pierwsza. Jak podaje Święty Łukasz: sama Maryja w proroczym natchnieniu 

wypowiada o sobie słowa: „Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”. W 

Apokalipsie czytamy: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i 

księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” – tą Niewiastą, jest 

właśnie Maryja. Tytuł „Królowa” podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która 

zasiada obok swego Syna, Króla chwały. Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i 

jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję 

nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna. Godność Jej Boskiego Macierzyństwa 

wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich Świętych, 

Królową nieba i ziemi. Maryja jako Królowa nadal jest matką. Zawsze możemy zwrócić się do 

Niej, a Ona nasze sprawy troskliwie przedstawi Synowi. Pamiętajmy, że droga do Jezusa jest 

pewniejsza, gdy wiedzie przez Maryję. 

Zapytajmy siebie dzisiaj: 

– jakie miejsce zajmuje Maryja w moim życiu? 

– czy jest dla mnie Matką i Królową? 

– czy jestem gotów iść przez życie z Maryją? 

Czy możesz sobie wyobrazić wszystkich aniołów i świętych w Niebie radujących się z 

przybycia swojej Królowej?! Czy możesz sobie wyobrazić uczucie, jakie matka i syn mieli 

podczas ich cielesnego zjednoczenia – w końcu razem na zawsze?! 

Wszyscy, którzy cieszymy się życiem wiecznym, zostaną ukoronowani przez Jej Syna Jezusa 

Chrystusa, ale nie jako Królowa Nieba. Tak, Maryja jest naszą jedyną chlubą. Pokazuje nam, 

co ostatecznie stanie się z nami wszystkimi w różnym stopniu. Wszyscy wybrani powstaną z 

martwych i zostaną wzięci do Nieba z ciałem i duszą, aby otrzymać wieczną chwałę. Tutaj 

możemy spojrzeć na Matkę Bożą, która cieszy się pierwszymi owocami odkupieńczego aktu 

naszego Pana – pokornie stworzoną istotę, która została wywyższona w szczególny sposób 

przez Boga dzięki współpracy z wolą Bożą i Nim. Pokora we wszystkim. 

Maryjo pragniemy ukoronować Cię w swoim sercu. Bardziej miłością niż złotem szlachetnymi 

kamieniami. Bardziej dobrymi czynami niż więdnącymi kwiatami. Ukoronować to znaczy 

wywyższyć, dać pierwszeństwo naprawdę, a nie na pokaz. 



PSALM 121 
Stróż Izraela 

Wznoszę swe oczy ku górom: 

Skądże nadejdzie mi pomoc? 

Pomoc mi przyjdzie od Pana, 

co stworzył niebo i ziemię. 

On nie pozwoli zachwiać się twej nodze 

ani nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże. 

Oto nie zdrzemnie się ani nie zgaśnie 

Ten, który czuwa nad Izraelem. 

Pan cię strzeże, 

Pan twoim cieniem 

przy twym boku prawym. 

Za dnia nie porazi cię słońce, 

ni księżyc wśród nocy. 

Pan cię chroni od zła wszelkiego: 

czuwa nad twoim życiem. 

Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia 

teraz i po wszystkie czasy. 

 
Adoracja 

W każdy czwartek (w realu, jeśli to niemożliwe to on-line lub wzorem Świętej Faustyny 

udanie się sercem przed Najświętszy Sakrament). 

 
Adoracja krzyża 

W każdy piątek po modlitwach codziennych krótka adoracja Krzyża poprzez ucałowanie ran 

i dziękowanie za zbawienie. 

 
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 zwany, 

I Najwyższego Boga dar, 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 

Zdrój żywy, miłość, ognia żar, 

Ty darzysz łaską siedemkroć, 

Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Boga 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. 

 
Litania do Świętego Józefa 

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. 

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy, 

Przeczysty stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego, 

Troskliwy Obrońco Chrystusa, 

Głowo Najświętszej Rodziny, 

Józefie najsprawiedliwszy, 

Józefie najczystszy, 

Józefie najroztropniejszy, 

Józefie najmężniejszy, 

Józefie najposłuszniejszy, 

Józefie najwierniejszy, 

Zwierciadło cierpliwości, 

Miłośniku ubóstwa, 

Wzorze pracujących, 

Ozdobo życia rodzinnego, 

Opiekunie dziewic, 

Podporo rodzin, 

Pociecho nieszczęśliwych, 

Nadziejo chorych, 

Patronie umierających, 

Postrachu duchów piekielnych, 

Opiekunie Kościoła świętego, 

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. 

P. Ustanowił go panem domu swego. 

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się: 

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca 

Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako 



Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków) 

Na początku 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola 

Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść 

nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw ode złego. Amen. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i 

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 

grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, 

Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi 

Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, 

trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 

wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, 

święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała 

zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

Na dużych paciorkach (1 raz) 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach (10 razy) 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie (3 razy) 

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

 
Akt zawierzenia Świętej Rodzinie 

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i 

własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku 

Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, 

która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin. 

Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i 



utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy 

stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, 

bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście. 

Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo 

uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i 

błogosławieństwo. 

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we 

wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i 

Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen 

 

Modlitwa oddania się Trójcy Świętej przez ręce Maryi 
Maryjo Ty nas zaprosiłaś, abyśmy się oddali Twemu 

Niepokalanemu sercu. 

Jesteśmy świadomi, że Twoim jedynym pragnieniem 

jest zbliżenie nas do Boga, ponieważ Ty nas 

nieskończenie kochasz 

i chcesz byśmy byli szczęśliwi. 

*** 

Dzisiaj chcę odpowiedzieć na Twoje wezwanie. 

Tak jak Jezus umierając na krzyżu podarował mi 

Ciebie, także ja chcę oddać się Tobie. 

Na Twoje ręce odnawiam przyrzeczenia chrzcielne 

i oddaję się Twemu Niepokalanemu Sercu, 

by móc całkowicie należeć do Trójcy Świętej. 

*** 

Maryjo, Tobie oddaję moje serce, moją duszę 

mego ducha i moje ciało, moje talenty i dary, 

moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość. 

*** 

Weź mnie w Twe ramiona i pomóż mi kochać Jezusa, 

Jak Ty Go kochasz! 

Z Tobą chce się uczyć słuchać Słowa Ojca 

i wypełniać Jego Wolę 



Tak jak Ty Maryjo chcę otrzymać 

i przyjąć do mego serca Ducha Świętego. 

*** 

Z Tobą Maryjo, chcę uczyć się kochać wszystkich ludzi, 

ponieważ oni należą do Twego Syna Jezusa. 

Oddaję się Tobie, aby moja modlitwa 

stała się modlitwą serca, 

w której znajdę pokój, radość, miłość i moc 

do pojednania się z moimi braćmi i siostrami 

*** 

Oddaję Tobie także całą moją rodzinę, 

wszystkich moich przyjaciół 

i wszystkich ludzi, a szczególnie tych, 

którzy najbardziej potrzebują 

w tym momencie pomocy i miłosierdzia Bożego. 

*** 

Chcę jak Jezus w Nazarecie żyć przez wszystkie dni 

mego życia przy Twoim boku. 

Od tej chwili wszystko we mnie wraz z Tobą 

niech wielbi Pana. 

Niech moje serce raduje się w Bogu moim Zbawicielu. 

Amen 

 
Źródło tekstu: https://wojownicylodz.pl/dom-nazaretanski/ 
 

 
 

 


