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Drodzy Siostry i Bracia!

Rozpoczynamy przygotowania do ważnych wydarzeń: Jubileuszu 
900-lecia Diecezji Włocławskiej i Nawiedzenia Matki Bożej w znaku 
Ikony Jasnogórskiej. Przeżywać je będziemy pod hasłem: „Przez Matkę 
do Syna – 900 lat Diecezji Włocławskiej”. Słowa te przywodzą nam 
na myśl bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który wielokrotnie powta-
rzał: Soli Deo – per Mariam, a podczas koronacji Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku, w 1970 r., powiedział m.in.: 
„Wiemy, że zawsze przez Matkę – do Syna! Taka jest też droga, którą 
ukazał nam Kościół. [...] Przez Matkę – do Syna! A przez Syna, przez 
Jego Ewangelię, która jednoczy, przez Jego Ciało i Krew, które żywi, 
przez Jego obecność, która nie zawodzi – do Ojca naszego, który jest 
w Niebie!” (Czerwińsk, 06.09.1970).

Nawiązanie do Prymasa Tysiąclecia nie jest przypadkowe. On prze-
cież łączy w sobie wielką cześć do Maryi oraz miłość do Diece-
zji Włocławskiej, w której spędził 29 lat swojego życia: najpierw 
jako alumn niższego, a potem Wyższego Seminarium Duchownego, 
a wreszcie jako prezbiter. Po latach mówił: „Jestem kapłanem, któ-
ry wyrósł pod skrzydłami Świętej Matki Kościoła włocławskiego, który 
swego ducha wypielęgnował w katedrze włocławskiej, który wziął 
wychowanie kapłańskie od doświadczonych profesorów i wycho-
wawców tego seminarium” (Nowenna przed uroczystością beatyfikacji 
sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, Włocławek 2021). 

Krzysztof Wętkowski
BISKUP WŁOCŁAWSKI
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Prymas Wyszyński chętnie wracał do Włocławka i uczestniczył 
w ważnych uroczystościach diecezjalnych. Nie zabrakło go także 
podczas inauguracji pierwszego Nawiedzenia Maryi w Diecezji Wło-
cławskiej, 15 grudnia 1974 r. 

W tym miejscu warto dodać, że właśnie kard. Wyszyńskiemu 
zawdzięczamy peregrynację Maryi w kopii Cudownego Obrazu do 
wszystkich parafii w Polsce. Ideę Nawiedzenia tłumaczył w ten sposób: 
„W okresie Wielkiej Nowenny [przed obchodami millenium chrztu 
Polski – przyp. autora] cały naród powinien nawiedzić swoją Królową 
na Jasnej Górze; ale to jest niewykonalne w stu procentach. Zawsze 
ktoś nie będzie mógł pojechać do Częstochowy. Dlatego poprosimy 
Matkę Bożą, aby niejako zeszła ze swego Jasnogórskiego Tronu 
i odwiedziła wszystkie swoje dzieci tam, gdzie żyją, w ich parafiach” 
(Królowa wśród ludu, „Idziemy”, 15.06.2014).

Wraz z Nawiedzeniem Maryi, które w naszej diecezji rozpocznie 
się 22 kwietnia 2023 r., zainaugurujemy obchody Jubileuszu 900-lecia 
Diecezji Włocławskiej. Nawiedzenie zakończy się 16 marca 2024 r. 
Trzy dni później, 19 marca, w uroczystość św. Józefa, Głównego 
Patrona Diecezji Włocławskiej, przeżywać będziemy dziękczynienie 
za Nawiedzenie oraz zakończenie Jubileuszu. Tego dnia, we wszyst-
kich parafiach, odprawione zostaną Msze Święte dziękczynne za 
dar Nawiedzenia oraz w intencji naszej Diecezji. Dziewięć wieków 
jej istnienia to niemal cała historia chrześcijaństwa w Polsce. W gra-
nicach naszej diecezji znajdowały się Częstochowa z Jasną Górą 
i Gdańsk. Kościół włocławski dał też światu wielu świętych. Wystarczy 
wspomnieć Bogumiła z Dobrowa, Maksymiliana Kolbe czy Faustynę 
Kowalską. Szczycimy się jednym z najstarszych w Polsce Wyższym 
Seminarium Duchownym, w którym do kapłaństwa przygotowywali się 
m.in. bł. kard. Stefan Wyszyński czy męczennicy II wojny światowej. 
We włocławskiej katedrze, będącej wotum za zwycięstwo w bitwie 
pod Grunwaldem, modlił się król Władysław Jagiełło, nuncjusz apo-
stolski Achilles Ratti – późniejszy papież Pius XI – czy bł. bp Michał 
Kozal. Dwukrotnie gościliśmy u nas Ojca Świętego Jana Pawła II. 
To wszystko napawa dumą, ale też pobudza do wdzięczności Bogu.

Dołóżmy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się na 
godne przeżycie wyjątkowych i historycznych wydarzeń. Pomoże 
nam w tym rozpoczynająca się Nowenna. Niech to będzie okazja do 
jeszcze większego otwarcia się na działanie Bożej łaski oraz odnowy 
religijnego życia w rodzinach i parafiach. Wykorzystajmy dobrze czas 
dany nam przez Boga, aby Jubileusz Diecezji oraz Nawiedzenie Matki 
Bożej przyniosły błogosławione owoce. 

Na czas przygotowania do wyjątkowych uroczystości z serca wszyst-
kim błogosławię.

+ Krzysztof Wętkowski
Biskup WłocłaWski
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WProWadzenIe 

Czas od kwietnia 2023 r. do marca roku 2024 w Diecezji Włocław-
skiej można będzie określić dwoma słowami: jubileusz i nawiedze-
nie. One będą wyznacznikami wyjątkowych wydarzeń dla Kościoła 
lokalnego we Włocławku. Jak jednak rozumieć obie rzeczywistości?

Używana w języku polskim nazwa „jubileusz”, albo ściśle mówiąc 
„rok jubileuszowy”, pochodzi z  łacińskiego słowa  jubilum, które 
oznacza: radość, wesołość, usposobienie pogodne, a czasami nawet 
okrzyki radości wznoszone przez ludzi, których spotkało wyróżnienie 
i łaska1. Takim czasem będzie dla Diecezji Włocławskiej świętowanie 
900-lecia jej istnienia.

Idea świętowania jubileuszu znana była już w czasach Starego 
Testamentu. Słowo jubileus użyte przez św. Hieronima w łacińskiej 
Wulgacie, stanowi dosłowną transkrypcję hebrajskiego terminu jōbel. 
Krótki przegląd znaczeń tego słowa pozwala nam już wyróżnić w nim 
następujące elementy treściowe:
1.  Jōbel oznacza pewien okres, zamykający się w granicach jednego 

roku, poświęcony specjalnie Bogu;
2.  Rok ten jest czasem odpoczynku, przebaczenia i darowania, głównie 

zaciągniętych długów;
3.  Jest to także rok wolności i w związku z tym:
4.  Rok powszechnej radości2.

1 Por. S.  Grzybek,  Rok Jubileuszowy w Piśmie Świętym, „Ruch Biblijny i Li-
turgiczny”, 28(1974), nr 3, s. 109; F.M.  Lemoine, Le Jubilé dans la Bible, „La vie 
spirituelle”, 31(1949), s. 262–264.

2 Grzybek, Rok Jubileuszowy, s. 110.



10 11

Radość jubileuszu Diecezji spotęgowana będzie Nawiedzeniem 
Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Wędrówka po polskiej 
ziemi przez ponad pół wieku Maryi w kopii Cudownego Obrazu 
jest wydarzeniem wyjątkowym w skali ogólnoeuropejskiej, a może 
nawet szerzej. W wędrowaniu Maryi z Jezusem w Obrazie Jasno-
górskim możemy dopatrywać się sceny nawiedzenia opisanej przez 
ewangelistę Łukasza. Wtedy to Maryja, niosąc Jezusa żyjącego pod 
Jej sercem, udaje się do swojej krewnej Elżbiety, aby służyć pomocą 
starszej kobiecie, która również spodziewała się dziecka. Maryja niosła 
Elżbiecie pomoc, ale przede wszystkim – Jezusa. Podobnie było kilka 
miesięcy później, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolim-
skiej. Również tutaj możemy powiedzieć, że Maryja, ofiarując Dziecię 
Bogu, niesie jednocześnie Zbawiciela ludziom. 

Abp Edward Ozorowski, nawiązując do biblijnego motywu pere-
grynacji i nawiedzenia, zauważa, że „biblijne dzieje ludu Bożego są 
historią nawiedzin Boga. Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, 
wypowiada słowa: «Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, bo 
nawiedził lud swój i wyzwolił go» (Łk 1, 68). Bóg Pisma Świętego 
jest Bogiem, «który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogą-
cy»” (Ap 1, 8)3. 

W historii zbawienia takich momentów jest wiele. Autor Listu do 
Hebrajczyków mówi: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 
Bóg do ojców” (Hbr 1, 1). Egipt, gdzie Bóg nawiedził swój naród 
i wyprowadził z niewoli Izraela. Babilon, skąd Bóg uwolnił swój lud. 
Owo „przemawianie Boga” do człowieka dokonywało się i dokonuje 
także dziś. Pismo Święte, sakramenty, modlitwa, drugi człowiek, 
konkretne wydarzenia codziennego życia. 

W codzienność naszego narodu Bóg wszedł w 966 r., w chwili 
chrztu Polski. Razem z Bożym Synem przybyła do naszej Ojczyzny 
Jego Matka4. Wspominany już abp Ozorowski określa Maryję „pierw-

3 E.  Ozorowsk i,  Teologia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, „Rocznik 
Teologii Katolickiej”, 8(2008), s. 65.

4 Zob. Jan  Paweł   II, Homilia podczas Mszy św. na Jasnej Górze, 16 VI 1983.

szą chrześcijańską pątniczką”5, przypominając, że pielgrzymka, łac. 
peregrinatio, łączy się ze słowem: visitatio. Pierwsze z nich oznacza 
wędrowanie, przybywanie z daleka, drugie – nawiedzenie, patrzenie6.

Za kilka miesięcy przybędzie do naszej Diecezji Matka Boża w zna-
ku Ikony Jasnogórskiej. Maryja nawiedzając wszystkie parafie, chce 
wejść w naszą codzienność, miejsca pracy i wypoczynku. Wszędzie tam 
będzie wskazywać na Jezusa, przypominając słowa z wesela w Kanie 
Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5). 

Do tego wydarzenia przygotować i prowadzić ma nas nowenna. 
Przez dziewięć kolejnych miesięcy przyglądać się będziemy Matce Bo-
żej, zgłębiać jej cechy, aby w obliczu Maryi, w konkretnych sytuacjach 
Jej życia, pielgrzymując duchowo do Jej sanktuariów rozsianych po 
Diecezji Włocławskiej, odnaleźć samego Zbawiciela. 

W związku z tym, w ramach nowenny, opracowaliśmy teksty rozwa-
żań, które można w całości lub w wybranych fragmentach wykorzystać 
duszpastersko w parafiach Diecezji Włocławskiej przez kolejne pierwsze 
niedziele dziewięciu miesięcy nowenny, poczynając od sierpnia 2022 r., 
a kończąc na kwietniu 2023 r. Są to komentarze liturgiczne, modlitwy 
wiernych, homilie, które można wykorzystać w czasie niedzielnej Eucha-
rystii oraz nabożeństwa adoracji eucharystycznych, różańcowe i Apele 
Jasnogórskie, które można poprowadzić w kościołach lub kaplicach wie-
czorem w niedziele o właściwej dla danej wspólnoty parafialnej porze. 
Ponadto przekazujemy również tekst oficjalnej modlitwy Nawiedzenia 
i Jubileuszu, którą należy odmawiać na zakończenie Mszy św. w czasie 
trwania peregrynacji. Znakiem przeżywania Jubileuszu i oczekiwania 
na Matkę Bożą niech będzie również zapalona Świeca Nawiedzenia.

Matka jest doskonałą drogą do Syna. Niech będzie naszą Przewod-
niczką na czas przygotowania do wyjątkowych wydarzeń, owocnego 
przeżycia czasu Nawiedzenia i Jubileuszu oraz przez całe życie. Per 
Mariam ad Iesum et per Iesum ad Mariam.

ks. Andrzej Tomalak

5 Ozorowsk i, Teologia peregrynacji, s. 65.
6 F. Bobrowsk i, Lexicon latino-polonico, t. 2, Wilno 1905, kol. 673 i 1964.
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Pieśń na nawiedzenie Matki Bożej

1.  Gdy w sercu radość, niepewność, smutek,
ufnie dążymy na Jasną Górę.
A dziś Ty sama przybywasz do nas,
Matko najmilsza, bo tak nas kochasz.

Ref.: Witamy Ciebie w naszej parafii (diecezji), 
o, Pani nasza, Królowo Polski.
Usłysz wołanie: pozostań z nami.
Bożych przykazań prowadź ścieżkami.

2.  O, Częstochowska, łaskawa Pani,
Przybywasz do nas z Boga darami:
Dla małżeństw wierność, dla rodzin miłość,
by wciąż wzrastała Twych dzieci świętość.

3.  Spojrzyj łaskawie, Czarna Madonno,
na nasze smutki, troski, niepewność.
Prowadź za rękę po życia drogach,
by z każdym krokiem być bliżej Boga. 

4.  Przytul do serca Kościół włocławski,
co dziewięć wieków trwa z Bożej łaski.
Niech wzrasta w wiarę, nadzieję, miłość,
Podąża pewnie w szczęśliwą wieczność.
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Modlitwa Jubileuszowa 
900-lecia istnienia diecezji Włocławskiej

Boże nasz Ojcze,
w roku jubileuszu 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej
dziękujemy Ci za łaskę wiary,
za Twoje wejście w nasze życie codzienne,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.

Jezu Chryste, Synu Boży,
Ty jesteś Panem i Zbawicielem.
Pragniemy i prosimy,
abyś kierował całym naszym życiem
osobistym, rodzinnym i społecznym.

Duchu Święty, źródło życia i miłości,
wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół powszechny, 
którego cząstkę stanowimy jako Diecezjanie Włocławscy,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.

Maryjo, Jasnogórska Pani,
nawiedzająca nas w kopii Cudownego Obrazu,
Tobie pragniemy powierzyć naszą przyszłość 
i oddać się pod Twoją macierzyńską opiekę.

Święci i błogosławieni Diecezji Włocławskiej,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy nie ustawali w realizowaniu powołania do świętości.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
bądź uwielbiony w historii Diecezji Włocławskiej,
teraz i na wieki wieków.
Amen.

7 sierpnia 2022 r.

Matka ucząca przebaczenia
Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana kolbe 

w zduńskiej Woli

1. dzień nowenny
dziewiętnasta niedziela zwykła – rok C
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Ukształtowanie litUrgii
Mdr 18, 6–9; Ps 33(32), 1 i 12.18–19.20 i 21; Hbr 11, 1–2.8–19; 

Łk 12, 32–48

Wprowadzenie do liturgii

Łaska wiary dana nam przez Boga otwiera oczy naszej duszy na 
rzeczywistość Nieba. Rzeczywistość, która realizuje się w każdym 
z nas, jeżeli mamy pragnienie stawania w szeregach „prawych, któ-
rym przystoi pieśń chwały”. Już tu na ziemi przez wiarę możemy 
doświadczać rzeczywistości Nieba, której się spodziewamy, a której 
Architektem i Budowniczym jest sam Bóg. Ten, któremu się spodobało 
dać człowiekowi królestwo niebieskie. 

Dziś rozpoczynamy w naszej diecezji Nowennę przygotowującą nas 
do nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, która będzie 
peregrynować do naszych parafii. Jej obecność w naszych kościołach 
pozwoli nam pełniej przeżywać 900-lecie Diecezji Włocławskiej, 
pod hasłem „Przez Matkę do Syna”. W pierwszą niedzielę sierpnia 
wpatrujmy się w Matkę  uczącą  przebaczenia. Jej przebaczenie 
płynące spod Krzyża jest naszą bramą do Nieba. Przepaszmy nasze 
biodra i zapalmy pochodnie naszych serc, byśmy czuwając, potrafili 
wyczekiwać spotkania z Panem. 

Wprowadzenie do liturgii słowa

Tematem przewodnim dzisiejszej liturgii słowa jest wiara. W pierw-
szym czytaniu spotykamy się z Izraelem, który – jako lud Pana, powołany 
do istnienia Jego odwieczną wolą – oczekuje wyzwolenia. Widzimy 
też Abrahama i Sarę, będących wzorem całkowitego zaufania Bożym 
obietnicom. Wiara ludu tak, jak patriarchy i jego żony, przypomina nam, 
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że i my na coś czekamy – na znalezienie się w ojczyźnie niebieskiej. 
Aby do niej jednak dotrzeć, potrzebujemy być czujni na pojawienie się 
drogowskazów do niej kierujących, jak nasi przodkowie, którzy „dzięki 
niej otrzymali świadectwo”, o czym powiadamia nas drugie czytanie. 
Z kolei w ewangelii spotkamy się z Jezusem, który zachęca, aby podczas 
ziemskiej pielgrzymki gromadzić duchowe skarby (jak poznawanie woli 
Bożej, asceza i odpowiedzialność za swe życie); one to będą naszym 
dziedzictwem w niebie, gdy już do niego przez wiarę dotrzemy.

Przed rozesłaniem

Świadectwo wiary naszych przodków, świętych i błogosławionych 
pozwala nam wierzyć, że nasze życie  jest podążaniem do Ziemi, 
którą mamy objąć w posiadanie. W tej drodze umacnia nas Chrystus 
przez dar swego Ciała i swojej Krwi. Trwajmy w Nim i uczmy się od 
Jego i naszej Matki nieustannego przebaczania i zawierzenia Bogu. 
Wołajmy w chaosie naszej codzienności: „Panie, niech nas ogarnie 
Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie”.

Homilia
Matka ucząca przebaczenia

Rozpoczynamy nowennę przed nawiedzeniem Matki Bożej, Kró-
lowej Polski w diecezji włocławskiej. Staje dziś przed nami Maryja, 
jako Matka ucząca nas przebaczenia. Obok Niej staje przed nami 
św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin pochodzący ze Zduńskiej 
Woli, który wielokrotnie powtarzał: „Naśladuj Chrystusa – kochaj 
i służ”. Te słowa stały się dewizą jego chrześcijańskiego, zakonnego 
i kapłańskiego życia. To one zaprowadziły go do świętości. Oddając 
życie za brata w obozie koncentracyjnym, pokazał, na czym polega 
prawdziwa służba i miłość do Chrystusa i drugiego człowieka. Ten 
niecodzienny gest miłości był znakiem przebaczenia i zwycięstwa 
wobec ludobójczej zbrodni hitlerowskiej. 

Przebaczenie to wielka sztuka miłości, miłości doskonałej. Dzisiaj 
człowiek nie potrafi wejść na wyżyny doskonałości. Nie potrafi prze-
baczyć sobie samemu występków, których się dopuścił, a Panu Bogu 
tego, że opuścił go w chwilach próby. Nade wszystko zaś nie pamięta, 
że Pan Bóg jest zawsze blisko każdego z nas, czuwa nieustannie i cze-
ka na zaproszenie do trudnej codzienności. Wreszcie, nie potrafimy 
przebaczyć bratu i siostrze w wierze, których przewinienia często są 
odbiciem naszych wad i błędów. 

Trwamy w miesiącu naznaczonym pieszymi pielgrzymkami do 
tronu Jasnogórskiej Pani, która na Golgocie, stała się Matką dla każ-
dego z nas. To ona jest prawdziwym wzorem pokory wobec życia. 
Spoglądając na każdego z nas, w swej prostocie i dobroci, rozumie 
nasze troski  i zmartwienia, uczy,  jak kochać Jezusa i  jak iść Jego 
drogą. Nasze myśli i serca biegną do narodowego sanktuarium, gdzie 
Matka, w swej prostocie i dobroci, nawet o słowa nie prosi i wszystko 
przez spojrzenie rozumie. Ręką do serca przytuli i cicho szepnie: zapo-
mnij o sobie, bo przebaczenie jest jak powietrze, którym oddychamy, 
bez niego nie można żyć. 

Jeden z kapłanów, oblatów Maryi Niepokalanej pracujących na mi-
sjach w Afryce, mówił, że Afrykańczycy często powtarzają przysłowie: 
„gdzie zgoda tam i zdrowie”. Czasem wystarczy tylko chwila ciszy, 
zwykłego zapomnienia o sobie, uśmiech i serdeczne spojrzenie, a w ser-
cu pojawi się iskra miłości, która zapoczątkuje proces przebaczenia. 

Maryja zaprasza nas dzisiaj, abyśmy wyruszyli w duchową piel-
grzymkę wiary i weszli na trzy drogi prowadzące nas do przebaczenia 
i pojednania. Pierwsza droga to pojednanie z Panem Bogiem. Bóg nie 
jest jak człowiek. On zawsze jest gotów przebaczyć. Wystarczy przypo-
mnieć sobie przypowieść o synu marnotrawnym i o dobrym ojcu. Bóg 
nas kocha i wie, że jesteśmy zranieni przez grzech, dlatego upadamy. 
Przebaczenie Jego nie ma granic, to człowiek stawia granice. Bóg 
patrzy na serce, człowiek widzi tylko to, co widoczne dla oka. Wzrok 
Boży, to wzrok miłości miłosiernej, Bóg patrzy z wysokości krzyża, ze 
szczytu miłości. Miłosierdzie to drugie imię Boga. 
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Druga droga, chyba najtrudniejsza, to przebaczenie sobie samemu. 
Rany zadane przez dramat krzywdy często się nie goją, bo nie potrafi-
my przebaczyć sobie samemu albo temu, kto nam je zadał. A przecież 
przebaczenie jest uzdrawiające. Nie wierzymy w przebaczającą miłość 
Boga, nie potrafimy przebaczać bliźnim tylko dlatego, że nie potrafimy 
przebaczyć sobie samym. Bardzo nam zaszkodził humanizm i jego wiara 
w nieograniczone możliwości człowieka. Chrześcijaństwo i humanizm 
kroczą jedną drogą, ta droga to doskonałość. Chrześcijanin zawsze w tej 
drodze liczy na pomoc Pana Boga i wie (albo powinien wiedzieć), że 
grzech pierworodny sprawił, że jesteśmy ludźmi słabymi i upadamy. 
Humanizm natomiast uważa, że człowiek może wszystko, wbrew róż-
nym sytuacjom. Chrześcijańskim pragnieniem jest być bliżej Boga, mieć 
z Nim kontakt, otworzyć się na Jego miłość i ją przyjąć. Humanista 
dąży do doskonałości dla samego siebie: aby dobrze się z tym czuć, 
aby być podziwianym przez ludzi, być kimś ważnym. 

Kiedy chrześcijanin popełni grzech, upadnie, to rodzi się w nim 
żal, w centrum którego jest Bóg – Miłość. Człowiek przesiąknięty 
ideałami humanizmu ma poczucie winy ze względu na siebie: to JA 
zgrzeszyłem, to JA upadłem, to JA zawiodłem. Takie poczucie winy 
prowadzi do pogardy siebie samego i odrzucenia. 

Prawdziwą sztuką przebaczenia sobie samemu nie jest krzyk na 
siebie samego, nie poniżanie siebie, ale świadome powiedzenie Panu 
Bogu: „Tak, ja to zrobiłem. To mój grzech. Tobie go, Boże, oddaję. 
Pomóż, bo sam nie dam rady”. Wtedy z pewnością w duszy usłyszysz 
słowa z dzisiejszej ewangelii: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodo-
bało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”. 

Trzecia droga, na którą zaprasza nas Maryja, to przebaczenie 
bliźnim. Ilu z nas chciałoby to uczynić, a nie potrafi? Nosimy wiele 
lat bagaż żalu, poczucia krzywdy, pretensji do drugich. Nie tylko nie 
potrafimy przebaczyć, ale są i takie chwile, w których nie chcemy 
chcieć przebaczyć. Chrześcijańskie przebaczenie  jest aktem woli. 
Wcale nie oznacza, że jeśli przebaczę, to nie będę pamiętał o zadanej 
krzywdzie, to byłoby zbyt proste. Zapomnienie doznanej krzywdy jest 

łaską od Boga. Należy o nią prosić, tak jak o łaskę przebaczenia bliź-
niemu. Dowodem prawdziwego przebaczenia nie jest zapomnienie, 
ale dar modlitwy w intencji osoby, która mnie zraniła. Zatem mogę 
przebaczyć, ale muszę się liczyć z tym, że od czasu do czasu coś mi 
się przypomni. Bylebym pamiętał, że przebaczyłem! 

Słowo Boże w dzisiejszą niedzielę wzywa nas do czujności i go-
towości. Jezus w Ewangelii mówi do każdego i każdej z nas: „Niech 
będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni 
do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; 
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi 
słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie...”. 

Maryja, nauczycielka przebaczenia, uczy nas dzisiaj, abyśmy czu-
wali i byli zawsze gotowi powiedzieć złu: Nie! Zwłaszcza nienawiści, 
gwałtowi i wojnie. Prośmy Maryję, aby nasze serca były płonącymi 
pochodniami miłości do Boga, siebie samych i bliźnich. Tylko ten, 
który kocha prawdziwie, może naśladować Chrystusa i Jemu służyć 
w drugich. Troszczmy się o Miłość, o ten skarb, który zawsze wpro-
wadza do duszy człowieka radość i wesele. 

Modlitwa powszechna

Przez przyczynę Maryi, Matki uczącej przebaczenia, zanieśmy do 
Boga nasze prośby.

1.  „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu dać wam 
królestwo”. Módlmy się za Kościół święty, aby z mocą i odwagą 
prowadził ludzi do królestwa Bożego.

2.  „Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę”. Módlmy się o ła-
skę przebaczenia krzywd naszym winowajcom, abyśmy na wzór 
św. Maksymiliana potrafili być dobrzy i miłosierni.

3.  „Dzięki wierze Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc po-
częcia”. Módlmy się za małżeństwa niemogące mieć potomstwa, 
aby nie zapomniały, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
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4.  „Gdzie skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. Módlmy się za ludzi 
nadmiernie przywiązanych do dóbr doczesnych, aby zwrócili swe 
serce i dążenia ku wartościom Bożym i nieprzemijającym.

5.  „Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych”. Módlmy się za naszych 
bliskich zmarłych, aby Bóg dał im czerpać ze zdrojów zbawienia.

6.  „Wy też bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie”. Módlmy się za siebie wzajemnie, 
o otwartość na działanie łaski Bożej.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy, 
i umocnij w naszych sercach ducha Twoich przybranych dzieci. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.

nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie

Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i nasza, która od wieków jesteś nam tak 
bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła nam dobrze 
przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i naszej parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 
Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Wraz z Tobą uwielbiamy dziś Boga 

za dar naszych świętych męczenników. Wielki Twój sługa – św. Mak-
symilian Maria Kolbe – jest wielką chlubą naszej diecezji. On, idąc 
za Twoim matczynym przykładem, dał świetlany przykład przeba-
czenia winowajcom, oddając życie za drugiego człowieka. Stajemy 
więc w pokorze przed Tobą i błagamy, byś nauczyła nas wypełniać 
wezwanie Twojego Syna: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 
się za tych, którzy Was prześladują”. 

Wołajmy: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Wyjednaj nam łaskę przebaczenia wszystkim winowajcom.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Wyrwij z naszych serc chęć zemsty, odwetu i agresji.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Uproś nam głęboką wiarę, abyśmy byli otwarci na świadectwo 

świętych męczenników.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Spraw, abyśmy umieli przezwyciężać wszelkie prześladowania.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Naucz nas mężnie wyznawać wiarę, bronić jej i według niej żyć.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Najświętsza Matko ucząca przebaczenia, dziękujemy za Twoje fiat 
i za Twoją miłość. Wstawiaj się za nami u Twojego umiłowanego Syna, 
aby usunął z naszych dusz wszystko, co oddziela nas od miłości Boga, 
a szczególnie nasiona nienawiści, zatwardziałości i poczucia krzywdy, 
które wciąż jeszcze tam tkwią. Naucz nas kochać i traktować dobrze 
bliźnich, szczególnie naszych wrogów, gdyż wszyscy zostaliśmy stwo-
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rzeni na obraz i podobieństwo Boga. Niech Twoja matczyna pomoc 
pomoże wiernie wsłuchiwać się w orędzie Twojego Syna, który żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen.

akt zawierzenia
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Mat-

ko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala 
serca całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia 
Twoich dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. To-
warzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą 
Przewodniczką.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości  i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą 
naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim 
Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca  i odnowił oblicze 
ziemi. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, do którego 
nas prowadzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach 
naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe 
i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn żyje i kró-
luje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe*

Sierpień to miesiąc, w którym wiele osób pielgrzymuje na Jasną Górę. 
Dzisiaj łączymy się z nimi i rozpoczynamy swoją wędrówkę – „przez 
Matkę do Syna”. Niech na tej drodze towarzyszy nam św. Maksymilian 
Kolbe, którego myśli pomogą nam odkryć tajemnice z życia Chrystusa 
Pana i Najświętszej Maryi Panny – Matki uczącej przebaczenia.

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
Dusze miłujące Boga tłumnie rzuciły się do kopiowania w sobie tego 

pierwowzoru, do upodabniania się do Niego, do zjednoczenia z Nim, 
przemiany w Niego.

Chrystus zmartwychwstał dla nas, abyśmy i my zmartwychwstali. 
Z naszym zmartwychwstaniem jest jak z przebaczeniem – trzeba się 
na nie zdecydować, zapragnąć go. Wszystko inne jest nieważne. Jeśli 
pragniesz przebaczyć – przebaczysz. Jeśli pragniesz zmartwychwstać 
z Chrystusem do życia – zmartwychwstaniesz.

Maryjo, Matko ucząca przebaczenia – pomóż nam zostawić na-
szą złość i gniew wobec naszych sióstr  i braci  i prowadź nas ku 
zmartwychwstaniu. 

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
Życie krótkie, cierpienie krótkie, a potem: Niebo, Niebo, Niebo. 

Odwagi więc. 
Wniebowstąpienie Pana Jezusa zaprasza nas, byśmy razem z Nim 

wstępowali do nieba. Zanim tego dostąpimy, mamy odważyć się czynić 
niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczamy 
sobie wzajemnie winy i urazy, mężnie znosimy cierpienie i staramy 
się żyć według Chrystusowej nauki – budujemy w sobie i wokół siebie 
rzeczywistość, która jest przedsionkiem nieba w wieczności. 

1 Na podstawie: M. Kolbe, Oddanie się Niepokalanej, Niepokalanów 2018; J. Or-
chowski, Święty Maksymilian Maria Kolbe. Modlitewnik, Sandomierz 2012.
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Maryjo, Matko ucząca przebaczenia – dodaj nam odwagi w postę-
powaniu godnym mieszkańców nieba.

3. zesłanie Ducha Świętego
A Bóg – Duch Święty kształtuje ciało Chrystusa w łonie Przeczystej 

Dziewicy.
Duch Święty czyni z nas swoją świątynię. Mieszka w nas i napeł-

nia nasze serca swoimi darami. Duch Święty porządkuje w nas to, co 
nieuporządkowane; dodaje siły; kształtuje. To dzięki Niemu jesteśmy 
w stanie powiedzieć, że Jezus jest naszym Panem. Duch Święty rozpala 
w nas miłość i uzdalnia do przebaczenia. 

Maryjo, Matko ucząca przebaczenia – prosimy, módl się razem 
z nami o dary Ducha Świętego. 

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny
Im kto pokorniejszy, tym większą osiągnie świętość.
Nauka pokory wymaga systematyczności. Zwracaj uwagę na in-

nych, respektuj swoje słabości, zaoferuj pomoc, zgłoś się do zadania, 
którego nikt nie chce wykonać, dostrzegaj potrzeby innych, żyj dla 
nich, przebaczaj słabości. Jednym słowem: ucz się od Maryi pokory, 
a osiągniesz świętość. 

Maryjo, Matko ucząca przebaczenia – dziękujemy Ci za Twoją 
pokorę. 

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi

[Maryję] nazywamy Panią, ale pojęcie to oddala od serca matczy-
nego. Zowiemy Królową, lecz i tu trzeba by dodać, że to Królowa serc, 
Królowa miłości. Jej prawo to miłość, Jej potęga to miłość matczyna. 

Być może wielu z nas pamięta upomnienie własnej mamy. Tembr 
głosu, spojrzenie, słowa, które miały przed czymś uchronić. Potęga 
Maryi to miłość matczyna. Warto słuchać Jej pouczeń, gdyż one są 
źródłem naszego ocalenia.

Maryjo, Matko ucząca przebaczenia – pozwól nam przylgnąć do 
Twojego matczynego serca i odnaleźć w nim prawdziwy pokój. 

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
Maryjo, jesteś Matką Kościoła. Do Ciebie wraz z całą wspólnotą 

diecezji włocławskiej przybywamy w godzinie apelu. Zbliżamy się 
do Ciebie z dziecięcą ufnością, rozpoczynając w ten dzień nasze 
osobiste przygotowanie do spotkania z Tobą w Jasnogórskiej Ikonie. 
Twoje matczyne oczy napawają nas mądrością, dłonie trzymające 
Jezusa dają pewność Bożej opieki nad nami. Moment zwiastowania 
przez archanioła Gabriela, był czasem Twojego wyboru Chrystusa, 
a godzina krzyża, na którym dokonało się zbawienie – sprawdzia-
nem wiary.

Nic by się w nas Maryjo nie dokonało, gdyby nie Twoja zgoda 
na przyjęcie woli Bożej, a wcześniej dar niepokalanego poczęcia. To 
właśnie w stworzeniu Ciebie, o Maryjo Niepokalanie Poczęta, Ko-
ściół dostrzega moment wybawienia człowieka z niepokoju grzechu 
i zapowiedź przebaczenia. Ty w zgodzie i przyjęciu woli Bożej stałaś 
się Matką Pokoju. Wraz z przyjęciem Chrystusa do swojego życia, 
przyniosłaś na ziemię dar pojednania i pokoju w obecności Twojego 
Syna. Jaki miecz boleści przenikał Twe serce, kiedy uczestniczyłaś 
w ostatniej Jego godzinie, Sprawiedliwego pośród niesprawiedliwych? 
Mimo wszystko, krocząc drogą męki, ludzkiej nienawiści i słabości, 
nie zwątpiłaś w sens tej ofiary. Jako „pełna łaski” jesteś przeświadczo-
na, że wszyscy z tej ofiary odejdziemy obdarowani „łaska po łasce” 
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(J 1, 16). Nawet pełni niepokojów, krocząc razem Tobą za Chrystu-
sem, będziemy ubogaceni. Kto przemierza życie w łączności z Tobą, 
nie odchodzi od Boga.

Papież Franciszek mówi: „Maryja jest Matką Boga, który przeba-
cza, który daje przebaczenie i dlatego możemy powiedzieć, że jest 
Matką przebaczenia”. Słowo „przebaczenie” tak niezrozumiałe dla 
świata jest najprawdziwszym owocem wiary chrześcijańskiej. Kto nie 
umie przebaczać, ten jeszcze nie poznał pełni miłości. I tylko ten, kto 
naprawdę kocha, może dojść do przebaczenia każdej urazy. U stóp 
krzyża Maryja widzi swego Syna, który ofiarowuje się całkowicie 
i w ten sposób pokazuje, co znaczy kochać, jak kocha Bóg. W tym 
momencie słyszy słowa Jezusa: „Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią”. Ona sama za przykładem Jezusa i z pomocą Jego łaski jest 
w stanie przebaczyć tym, którzy zabijają jej niewinnego Syna. „Przy-
jęcie Maryi do siebie pod krzyżem ludzkiej słabości wydoskonala nas 
w przyjmowaniu Chrystusowego przebaczenia i wydoskonalaniu się 
w miłości, która rodzi pokój”.

Pięknie tę więź miłości i pokoju przeżywał o. Maksymilian Kolbe, 
gorliwy Rycerz Niepokalanej. Pisał w jednym z listów o Tobie, Maryjo: 
„W Jej łonie musi dusza się odrodzić wedle formy Jezusa Chrystusa. 
Ona musi mlekiem swej łaski dusze wykarmić, wypieścić, wychować, 
tak jak Chrystusa karmiła, pieściła i wychowała. Na Jej kolanach musi 
dusza nauczyć się poznawać i kochać Jezusa. Z Jej serca czerpać mi-
łość ku Niemu, owszem, Jej sercem Go kochać i w miłości upodabniać 
się do Niego”. A w innym miejscu: „Ona pragnie rozszerzyć na całą 
ludzkość, owoce odkupienia dokonanego przez Syna. [...] Jedynym 
Jej pragnieniem jest podnieść poziom naszego życia duchowego aż 
do wyżyn świętości”. Jakże prawdziwy obraz Matki uczącej prze-
baczenia wypełnił się w życiu o. Maksymiliana, kiedy świadomie 
wiedząc, Komu zawierzył i Komu zaufał, oddawał życie za swojego 
brata w głodowej celi w podziemiach bloku 11, mówiąc kilka tygo-
dni wcześniej do osadzonych: „Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą 
twórczą jest miłość”.

Maryjo, my także możemy spokojnie przyjąć nasze słabości i prze-
mienić je przez dar przebaczenia w owoce miłości. Prowadź nas do 
Jezusa i pomóż zrozumieć, że kochać to przebaczać, a przebaczać to 
zwyciężać. Z Twoją pomocą chcemy być bardziej Chrystusowi.

Dziesiątka różańca w intencji przebaczenia i umiejętności darowania 
uraz oraz za osoby pogubione w życiu

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej
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Matka zawierzająca Bogu
Sanktuarium Matki Bożej księżnej ziemi Sieradzkiej

w Charłupi Małej
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Ukształtowanie litUrgii
Mdr 9, 13–18; Ps 90(89), 3–4.5–6.12–13.14 i 17; Flm 9b–10.12–17;

Łk 14, 25–33

Wprowadzenie do liturgii

Przeżywamy dziś drugą niedzielę Nowenny przygotowującej nas do 
spotkania z Matką Jasnogórską w kopii Jej obrazu, w naszej diecezji. 
Dziś naszą przewodniczką jest Matka  zawierza jąca  Bogu. Ona 
pierwsza zawierzyła swoje życie bez reszty Najwyższemu i stała się 
Oblubienicą Ducha Świętego, aby z Jego mocy mieć udział w dziele 
zbawienia człowieka. Przychodzimy dziś z całym bagażem naszych 
doświadczeń, by zadać sobie pytanie: któż z ludzi rozezna zamysł Boży 
albo któż pojmie wolę Pana? Zagubieni na bezdrożach naszego życia, 
uwikłani w problemy codzienności, często tracimy z oczu Tego, który 
wspiera pracę naszych rąk. Prośmy dziś Pana, by okazał nam światłość 
swego oblicza i nauczył nas Jego ustaw. Prośmy, by nasze życie było 
przeniknięte mocą Jego Ducha, który uzdalnia nas do wszystkich za-
dań, z którymi zmierzamy się w naszej ziemskiej wędrówce. Prośmy 
wreszcie, byśmy potrafili Jemu się bez reszty zawierzyć, przyjmując 
łaskę rezygnacji z tego, co nas oddala od wierności krzyżowi.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Słowo Boże zwraca dziś uwagę na Ducha Świętego – Dawcę 
prawdziwej mądrości, który uzdalnia nas do rozpoznawania tego, co 
Bogu się podoba. Mądrym jest ten, kto, świadomy kruchości swego 
życia, prosi o łaskę z nieba, by trwać w dobrym. Chrześcijanin to 
człowiek w pełni wolny, który z serca kocha drugiego człowieka, 
ale to również ktoś, kto stawia sobie wymagania. Chrystus nakreśla 
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drogę dla swoich uczniów: wsłuchiwać się w głos swego Nauczyciela 
i chętnie pełnić swą życiową misję, licząc się z trudami i cierpieniami, 
które na tej drodze się pojawią. Doskonałym jest ten, kto wyrzeka 
się dla Chrystusa doczesności, siebie, a nawet bliskich. Wsłuchajmy 
się uważnie w głos Tego, który „uczy nas liczyć dni nasze, byśmy 
zdobyli mądrość serca”. 

Przed rozesłaniem 

Chrystus zalicza nas dziś do grona swoich uczniów i napełnia mocą 
swojego Ducha, o ile potrafimy wyrzec się tego, co posiadamy. Sięgać 
po to wyróżnienie możemy tylko wtedy, gdy bierzemy na barki krzyż 
naszej codzienności i karmimy się Jego słowem. Zawierzajmy Bogu 
za przykładem Maryi każdy świt naszych dni, byśmy mogli w Nim się 
radować i cieszyć. Niech Mądrość Boża nas ocali, wyprostuje nasze 
ścieżki i pozwoli pełnić wolę Najwyższego. 

Homilia
Matka zawierzająca bogu

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” 
(Łk 1, 38). Te słowa Maryi stają się Jej zawierzeniem. Maryja, otwarta 
na Boży plan zbawienia, zgadza się na słowa archanioła Gabriela, 
który jest wysłańcem Bożym. Maryja, odpowiadając Bogu: „Niech mi 
się stanie według słowa twego”. Okazała Panu Bogu posłuszeństwo 
i zaufanie. Józef, wierząc, że urodzony przez Maryję Jezus, zbawi 
swój lud od jego grzechów (por. Mt 1, 21), okazał również Panu Bogu 
posłuszeństwo i zaufanie.

Wielokrotnie w codzienności życia wypowiadamy słowa: „jestem 
wierzący”. Myślimy, że jesteśmy ludźmi „wierzącymi”, bo zostaliśmy 
ochrzczeni w Imię Trójcy Świętej, modlimy się rano i wieczorem, 
spowiadamy się na święta lub częściej, uczestniczymy w Eucharystii 
w każdą niedzielę i w dni świąteczne itd. 

Czy tylko o to chodzi? Czy to wystarczy, aby w stu procentach 
powiedzieć, że jestem człowiekiem wierzącym? 

Wpatrując się w przykład Maryi, która przez swoje „tak” bezgra-
nicznie zaufała Panu Bogu i Jego planom, zapytać muszę siebie: czy 
ja wierzę Panu Bogu, tak jak Ona? Nie wystarczy być wierzącym, 
a nawet praktykującym, ale ufającym Bogu w każdej chwili życia. 
Pan Bóg nie pyta mnie: czy jestem wierzący i praktykujący! On chce 
mnie zapytać: czy wierzę Mu? Czy kocham Go? Czy to On jest moim 
Panem? 

Pięknym przykładem niezachwianej wiary wykazał się bł. Bogu-
mił – pustelnik z Dobrowa. Jego życie naznaczone ascezą pociągało 
innych do Chrystusa. Niezachwiana wiara w Pana Boga sprawiła, że 
w czasie klęski powodzi, przeprowadził wiernych po wodzie do ko-
ścioła, podtrzymywał ich na duchu, wspierał materialnie i zachęcał do 
pełnienia dobrych uczynków. Stał się ojcem ubogich, obrońcą wdów, 
opiekunem sierot. Gdy zabrakło żywności, rozmnażał ryby i karmił 
nimi wygłodzonych ludzi. Jego wiara sprawiła, że przed śmiercią 
miał widzenie Matki Bożej z Dzieciątkiem, aniołów, św. Wojciecha 
i Pięciu Braci Polskich. W obecności towarzyszącego mu pustelnika 
modlił się tymi słowami: „Panie Jezu, nie  jestem godzien oglądać 
Cię w otoczeniu Twej Przenajświętszej Matki, św. biskupa Wojcie-
cha i świętych męczenników. Już zbliżam się do Ciebie. O szczęście 
niepojęte... o Boże...  jak dobrze, gdy Twa światłość przenika mnie 
i ogarnia... Bądź pochwalony, wieczny Boże”.

Wzruszające są świadectwa wiernych w Sanktuarium Matki Bożej 
Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej, zamieszczone na tabliczkach 
i powieszone na filarach Kościoła. Kiedy wczytujemy się w ich treść, 
zauważamy, że ziemia sieradzka bogata była w wiarę przodków, któ-
rzy w chwilach ludzkich dramatów i osobistych prób, zdali egzamin 
z zaufania do Boga i Matki Najświętszej. Znaleźć tam możemy świa-
dectwa uzdrowień z różnych chorób i dolegliwości ludzi i zwierząt. 
Nadzwyczajne wydarzenia w życiu religijnym i duchowym, a także 
podczas ciężkiej pracy na roli. Wszystkie cuda i  łaski otrzymane 
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przez wstawiennictwo Matki Bożej Charłupskiej, są wynikiem wiary 
i miłości do Boga. 

Czytając Ewangelie doświadczamy, że Jezus głosi orędzie miło-
ści i nadziei. Ukazuje dobroć samego Boga, Jego troskę o szczęście 
każdego człowieka. Zapewnia, że Bóg wszystko uczyni, aby w sercu 
człowieka zadomowił się pokój, radość i szczęście, jeśli tylko uwie-
rzymy w Niego. 

Jednak dzisiejszy fragment z Ewangelii św. Łukasza podważa 
tę powszechnie odczuwalną „dobroć” płynącą z  lektury. Otóż Je-
zus stawia bardzo twarde wymagania. Żąda porzucenia najbliż-
szych, wyrzeknięcia się wszystkiego  i dopiero wtedy można za 
Nim iść, stać się Jego uczniem. Dlaczego takie radykalne wymaga-
nia? Jezus stawia takie wymagania nieprzypadkowo. Pragnie, aby 
uwolnić swoje serce od przeszłości, od dotychczasowych relacji 
i doświadczeń.  I  tak „oczyszczone” serce chce przepełnić samym 
sobą. W ten sposób człowiek staje się szczęśliwy, spokojny w du-
szy, a wtedy może całkowicie stać się Jego uczniem. Mając Jezusa 
w sercu, może Nim dzielić się z innymi, serca innych przepełniać 
pokojem i dobrocią. 

Maryja uczy nas zawierzenia Panu Bogu i Jego świętej woli. Po-
krzepiona przez boskiego posłańca Maryja odpowiada: „Niech mi się 
stanie według słowa twego”. Jest w kontakcie z Bogiem. Wyjawia Mu 
swoje uczucia, pozwala Mu zaglądnąć do swego serca jak przyjacielo-
wi. Młodziutka dziewczyna przystaje na niesamowity i szalony plan 
Boga, który już o wszystko zadbał. „Niech mi się stanie” – oznacza – 
przyjmuję rzeczywistość, jaka jest, nie buntuję się. Maryja otwiera swe 
serce na przyjęcie Jezusa i Bożej woli. Jej lęk zamienia się w radość, 
a niepewność w szczęście. Prawdziwego szczęścia można doświadczyć 
wtedy, kiedy uwierzę Panu Bogu. 

Maryjo, pomimo strachu i wątpliwości poszłaś za głosem natchnie-
nia, za głosem Boga. Wspieraj nas w tej niełatwej drodze. A gdy, 
o Matko, życie przeminie? Gdy dusza przejdzie wieczności próg? Daj 
mi Jezusa w niebios krainie. I mały kącik u Jego nóg. Amen. 

Modlitwa powszechna

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki zawierzającej Bogu wszystkie 
nasze sprawy, prośmy z ufnością.

1.  „Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę 
rąk naszych” – módlmy się za Kościół święty, aby Dobra Nowina 
była głoszona aż po krańce ziemi.

2.  „Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!” 
– módlmy się o jedność katolików z papieżem Franciszkiem, abyśmy 
nie byli zgorszeniem dla świata przez liczne rozłamy i podziały. 

3.  „Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, 
nie może być moim uczniem” – módlmy się za ludzi pogrążonych 
w nałogach, aby na wzór Maryi potrafili zawierzyć się Bogu i nie 
tracili nadziei na uzdrowienie.

4.  „Śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny 
umysł” – módlmy się za obłożnie i nieuleczalnie chorych, aby swój 
ból i cierpienie potrafili ofiarować miłosiernemu Zbawicielowi.

5.  „Obracasz w proch człowieka i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy” 
– módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, aby rychło weszły do 
radości swego Pana.

6.  „Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, 
nie może być moim uczniem” – módlmy się za nas samych, abyśmy 
potrafili otworzyć się na łaski, które Bóg pragnie nam udzielać. 

Miłosierny Boże, wejrzyj na prośby, które do Ciebie zanosimy, i obdarz 
nas prawdziwą wolnością Twoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie
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Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, która od wieków jesteś 
nam tak bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła 
nam dobrze przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i na-
szej parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 
Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń 

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Dziś pragniemy duchowo trwać przy 

Tobie w diecezjalnym sanktuarium Księżnej Sieradzkiej! Od dwóch 
wieków nasz włocławski Kościół czci Cię w tym wspaniałym wize-
runku, ozdabiając Twoją głowę papieskimi koronami. 

Z miłością i łagodnością zapraszasz w swe ramiona tysiące piel-
grzymów, którzy z charłupskiego sanktuarium wychodzą pokrzepieni 
i pełni nadziei na lepsze jutro. Naucz również nas, że prawdziwy pokój 
serca dokonuje się przez bezwarunkowe zawierzenie Bogu.

Wołajmy: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Spraw, aby cała nasza Ojczyzna stała się jedną rodziną Bożą, żyjącą 

w zgodzie i sprawiedliwości. 
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Niech każdy człowiek będzie posłuszny słowu Twojego Syna.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

K.  Bądź ostoją i wspomożeniem naszego Kościoła.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Bądź nam pomocą w walce z zepsuciem, niewiarą i wszelkim 

zniewoleniem.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Utwierdź naród polski w jedności i wierności krzyżowi Chrystu-

sowemu.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Najświętsza Dziewico Maryjo, pochodnia Twojej wiary zawsze 
płonie: Ty jesteś Tą, która uwierzyła! Napełnij oliwą nasze skromne 
lampy, tak by światło naszego żywota rozjaśniło Najświętsze Oblicze 
Jezusa!

Najświętsza Dziewico Maryjo, jesteśmy ludźmi małej wiary, byle 
fala trudności napełnia nas lękiem, byle nieporozumienie gasi nasz 
entuzjazm. Wesprzyj naszą słabą wiarę!

Najświętsza Dziewico Maryjo, wiernie pozostałaś przy krzyżu Jezu-
sa, naszego Zbawiciela! Ty uwierzyłaś, że Dobro zwycięży. Nigdy nie 
zwątpiłaś, że ukrzyżowana Miłość pokona nienawiść i wszelkie zło.

Matko Zawierzająca Bogu, módl się za nami, by nasza wiara była 
prosta i czysta. Pomóż nam wierzyć, tak jak Ty wierzyłaś i prowadź 
codziennie do Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

akt zawierzenia 
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Mat-

ko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala 
serca całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia 
Twoich dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. To-
warzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą 
Przewodniczką.
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Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą naszą 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim Ducha 
Świętego, aby przemieniał nasze serca i odnowił oblicze ziemi. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, do którego 
nas prowadzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach 
naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe 
i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn żyje i kró-
luje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe

Przed nami Maryja – Matka, od wieków zawierzająca Bogu losy 
tych, którzy nie boją się prosić o jej pomoc i wstawiennictwo. Rozwa-
żając część chwalebną Różańca świętego, wpatrując się w otaczające 
jej wizerunek liczne wota wdzięczności, otwórzmy serca na cuda Bożej 
łaski, które są przygotowane dla każdego z nas. 

Niech pomocą w naszym rozmyślaniu nad tajemnicami z życia 
Chrystusa i Bożej Rodzicielki będą fragmenty świadectw cudów i łask 
doznanych za wstawiennictwem Matki Bożej Charłupskiej.

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
Całe zgromadzenie [...] ofiarowało mię do Najświętszej Maryi Panny 

Charłupskiej. Teraz jestem zdrowa i to publicznie wyznaję, jako to jest 
prawda.

Zmartwychwstanie Chrystusa sprawiło, że nie ma takiej siły, która 
może nas zniszczyć. Nasz Pan pokonał śmierć, może więc bez trudu 
pokonać lęk, grzech, chorobę i wszelkie nasze słabości. Nie zawsze 
łatwo żyć tą prawdą na co dzień, dlatego dobrze jest prosić innych 
o modlitwę – o to, by powierzali nas Bogu przez Maryję, abyśmy do-
świadczając duchowego odrodzenia, potrafili publicznie wyznawać 
naszą wiarę. 

Maryjo – Matko zawierzająca Bogu, dodaj nam odwagi w składaniu 
świadectwa wiary.

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
Teraz zdrowy do domu z łaski Najświętszej Maryi Panny odchodzę.
Jezus wstępując do nieba znika sprzed oczu uczniów. Od tego 

momentu zmienia się również ich perspektywa postrzegania świata: 
zaczynają rozumieć, że troska o ich ziemski dom nie jest najważ-
niejsza. Zadaniem uczniów Chrystusa jest odkrywać, że prawdziwe 
mieszkanie jest w niebie. 

Maryjo  –  Matko  zawierzająca  Bogu,  uproś  nam  łaskę  życia 
w perspektywie nieba.

3. zesłanie Ducha Świętego
Odnawiając swój ślub do Najświętszej Maryi Panny i pokładając 

nadzieję w Panu Bogu, obiecując spowiedź wykonać i grzech wyznać 
w kościele, natychmiast bólu zmniejszenie uczułem.

Duch Święty wyprzedza nas swoją łaską. Zanim wypowiemy sło-
wa prośby, Bóg doskonale wie, czego nam potrzeba. On natychmiast 
uzdrawia cierpiącą duszę i leczy nasze słabości. Nie czyni jednak tego 
wbrew nam. Jego interwencja ma miejsce wówczas, gdy jesteśmy na 
nią przygotowani. 
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Maryjo – Matko zawierzająca Bogu, uproś nam serca otwarte na 
Ducha Świętego.

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny
Jam bieżał, com miał siły, wołając Najświętsza Maryjo Panno cu-

downa – ratuj.
Maryja jest naszą Orędowniczką i Wspomożycielką, pod Jej obronę 

się uciekamy, Ona nigdy nie gardzi naszymi prośbami, wybawia nas 
od wszelkich złych przygód i będąc blisko swojego Syna uprasza nam 
dobre życie i ratunek od śmierci wiecznej. Trzeba więc nam wołać 
do Wniebowziętej Pani „ratuj” zawsze, gdy przychodzi czas pokusy, 
rozpaczy i grzechu. 

Maryjo – Matko zawierzająca Bogu, ratuj nas!

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi

Jam[...] krzyżem leżała, prosząc z ufnością o pocieszenie i już stąd 
zdrową z łaski Najświętszej Maryi Panny powróciłam.

Królowanie Maryi sprawia, że nie sposób powrócić ze spotkania 
z Nią bezsilnym, zagubionym, pozbawionym nadziei i pokoju w ser-
cu. Jej mądrość, pokora, piękno, pokój i dobroć sprawiają, że życie 
nabiera głębszego sensu. Wystarczy Jej zaufać i pokornie zawierzyć 
swoje życie. 

Maryjo – Matko zawierzająca Bogu, Tobie oddajemy władzę nad 
naszym życiem.

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
Pełni wiary, o Matko, przybywamy przed Twoje święte oblicze. 

Stajemy w tym czasie przed Tobą, pełni ufności i nadziei, chcąc za-
czerpnąć od Ciebie przykład gorliwej wiary, ufnej nadziei, przykład 
umiłowania Boga i człowieka. Twoje życie pełne otwartości, o Maryjo, 
jest powodem, że My, Twoje dzieci, chcemy uczyć się od Ciebie życia 
z Bogiem.

Ty swoim wyznaniem w zaciszu nazaretańskiego domu: „Niech 
mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38), ukazałaś nam goto-
wość na dar przyjęcia Boga, który pragnie odnaleźć w Tobie ufność 
i zawierzenie. Nie byłoby tego, o Matko, gdyby nie Twoja zgoda 
na działanie Boga w Twoim życiu i postępowaniu. To przez Twoją 
pokorę i uniżenie oraz wejście w cudowną przestrzeń Bożego słowa, 
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Choć 
nie obyło się bez pytań, bo  ludzka natura  jest dociekliwa,  to Ty, 
o Maryjo, wiedziałaś, że zgoda i ufność na przyjęcie Bożego Ducha 
poprowadzi Cię do odnalezienia odpowiedzi na pytania w Chrystusie. 
„Błogosławiona jesteś, która uwierzyłaś” (Łk 1, 45). To dzięki Twojej 
otwartości, Bóg stał się Człowiekiem. Ty, Matko nasza, uczysz nas 
gotowości posłuszeństwa w wierze i ukazujesz, że przemiana serca 
zaczyna się od zbliżania do Boga, słuchania słowa i otwierania na 
Jego łaskę.

Zawierzyć Bogu na słowo, to pozwolić Jemu działać we mnie 
i przeze mnie. Nie bez przyczyny na ziemiach naszej diecezji, w ciągu 
900-letnich dziejów, przez Twoje przyjście, o Królowo naszego narodu, 
tam, gdzie niosła się wiara i szept modlitwy, tam powstawały liczne 
kościoły, w których Bóg odbiera należną cześć i chwałę. Bo wiara, 
to radość dziecka, to radość zawierzenia, to radość nadziei, to też 
wierność Bogu i Tradycji, jaką otrzymaliśmy w Kościele. Nie sposób tu 
nie wspomnieć Twojej obecności w Częstochowie, Licheniu, Skulsku, 
Brdowie, Błennej, Ostrowąsie, Charłupi Małej czy bardziej współ-
czesnych sanktuariach, jak Radziejów czy Włocławek. Tak owocuje 
przyjęcie Ciebie, o Pani naszych losów, do siebie.

2. dzień nowenny 4 września 2022 r.
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Ty jesteś Matką naszego narodu i Matką całego Kościoła. Ta relacja 
zaczęła się w zgłębianiu tajemnicy krzyża. Dzięki wytrwałej postawie 
zawierzenia, nawet w godzinie próby, nie doświadczyłaś Bożego opusz-
czenia. Twoje macierzyństwo u stóp Jezusa pod krzyżem zaczęło się 
rozrastać na umiłowanego ucznia i całą wspólnotę Kościoła. Matka, 
od której Syn Boży przyjął  ludzkie ciało, była u początku nowego 
Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Tak, o Maryjo, owocuje Twoje 
przyjęcie przez ucznia. Tak owocuje dar wiary w Chrystusie. Z Twoją 
pomocą przyjmujemy Syna i Ducha, zmierzając do Ojca i tworząc 
razem wspólnotę wiary z Bogiem i człowiekiem. Nie brak rozma-
itych modlitw, wotów i słów dziękczynienia za Twoje matczyne serce 
i działające ręce, prowadzące nas od słów do czynów.

Dziękujemy Ci, o Matko, że tak łaskawym okiem, pełna ufnego 
zawierzenia Bogu, na nas spoglądasz. Ucz nas być ludźmi wiary, sumie-
nia i zawierzenia, w każdym momencie naszego tchnienia i istnienia.

Dziesiątka różańca w intencji dzieci i młodzieży o umiejętność zawie-
rzania życia Bogu

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej

2. dzień nowenny

2 października 2022 r.

Matka trwająca na modlitwie
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej królowej Polski 

w Licheniu

3. dzień nowenny
dwudziesta siódma niedziela zwykła – rok C
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Ukształtowanie litUrgii
Ha 1, 2–3; 2, 2–4; Ps 95(94), 1–2.6–7c.7d–9; 2Tm 1, 6–8.13–14;

Łk 17, 5–10

Wprowadzenie do liturgii

Matka trwająca na modlitwie to hasło kolejnej niedzieli przygoto-
wującej nas do nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. 
Dotychczasowe stacje naszej diecezjalnej Nowenny pozwalają nam 
kroczyć za Maryją uczącą przebaczenia, zawierzenia i wreszcie modli-
twy. Od kogo uczyć się modlitwy, jak nie od Tej, która najdoskonalej 
wypełniała swoje życie rozmową z Bogiem? Ona trwała w Nim i przed 
Nim bez reszty, nawet wtedy, gdy milczała. Jej modlitwa wyraziła 
się najpełniej w jednym „Tak”, które trwało od zwiastowania aż po 
Golgotę. Modlitwa jest wiernością Bogu w każdej sytuacji, również 
wtedy, gdy oczekiwanie na reakcję Boga wydaje się już daremne, gdy 
ucisk i przemoc, spory i waśnie wydają się głośniejsze niż Głos Nie-
bios. Niech nie twardnieją nasze serca, byśmy nie utracili nic z tego 
Ducha mocy i miłości. Chrystus zaprasza nas dziś, byśmy w trudach 
i przeciwnościach dawali świadectwo naszej wierności Ewangelii, 
byśmy nie utracili depozytu naszej wiary.

Wprowadzenie do liturgii słowa

W pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii Słowa Bożego widzi-
my postawę odnoszącą do sytuacji „Jak powinno być?”. Uwidacz-
nia się to w wołaniu proroka Habakuka: „Dokądże, Panie, wzywać 
Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz?”. Ukazuje się zatem naszym oczom 
postawa człowieka sprawiedliwego, który pokłada ufność  tylko 
w Bogu. 
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W drugim czytaniu, z Listu Świętego Pawła do Tymoteusza, mowa 
jest o drugiej postawie – typu „Jak jest?”: „Przypominam ci, abyś roz-
palił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie [...]”. To znaczy, że 
Pan jest zawsze ze swym Kościołem, a nasze zadanie, to realizować 
swoją misję w poczuciu obdarowania wyjątkową łaską. 

Słowa z Ewangelii: „Przymnóż nam wiary”, pokazują z kolei uczniów, 
którzy potrzebują umocnienia w wierze w Chrystusa jako Boga. Zba-
wiciel, posługując się obrazem trudnej do przesadzenia morwy, mówi 
o mocy zawierzenia. Słowa „Słudzy nieużyteczni jesteśmy” odnoszą 
do właściwej motywacji działania – nasza służba powinna być bez-
interesowną odpowiedzią na miłość Chrystusa.

Przed rozesłaniem

Umocnieni mocą Chrystusowego Słowa i Jego Ciała, rozpalmy 
w nas na nowo charyzmat Boży, charyzmat budowany i rozpalany 
na codziennej modlitwie i Eucharystii. Idźmy umocnieni wiarą Ma-
ryi, uczmy się od niej, jak wierzyć, jak ufać, by dawać świadectwo 
przynależności do Chrystusa i czynić wszystko, co nam polecono, 
a w chwilach zwątpienia wołajmy: Panie „daj nam wiary”.

Homilia
Matka trwająca na modlitwie 

Trzeci miesiąc nowenny przed rozpoczęciem Nawiedzenia Matki 
Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w naszej diecezji, to miesiąc 
różańcowy. Październik poświęcony jest tej właśnie modlitwie. To 
ulubiona modlitwa wielu z nas. Towarzyszy nam ona w różnych 
ważnych chwilach. O miłości pielgrzymów do modlitwy różańcowej, 
mocy i zwycięstwie ludzkiego ducha nad ciemnością zła świadczą też 
pozostawione na Jasnej Górze wota. Przypominają one, że różaniec 
był w dłoniach papieży, królów, polityków, artystów, przedstawicieli 
wszystkich stanów i zawodów, ludzi różnych czasów.

Przewodniczka ze Skarbca Jasnogórskiego wspomniała, że kie-
dyś jeden ze zwiedzających pielgrzymów, dostrzegłszy w gablocie 
skromny, niekształtny różaniec, zaczął płakać i łamiącym się głosem 
powiedział: „To mój różaniec. Oddałem go jako wotum dziękczynne 
po wyzwoleniu z obozu. Zrobiłem go z chleba. Wiedziałem, że aby 
pozostać przy życiu, potrzebuję bardziej modlitwy niż  jedzenia. 
Przechowywałem ten różaniec w ukryciu i modliłem się na nim po-
tajemnie, bo nie wolno było mieć żadnych znaków ani przedmiotów 
religijnych. Odmawianie różańca dodawało mi sił do przetrwania. 
Różaniec to była moja kotwica nadziei...”. 

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Różaniec 
to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie 
wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo 
pełnia życia jest u szczytu...”. 

W nocy z 23 na 24 maja 1940 r. dwaj duszpasterze parafii Opieki 
Matki Bożej w Osięcinach: proboszcz parafii – ks. Wincenty Matuszew-
ski oraz wikariusz ks. Józef Kurzawa zostali bestialsko zamordowani 
przez hitlerowców. Ciała kapłanów, leżące w rowie przy szosie nie-
opodal Witowa, znaleziono w godzinach porannych 24 maja. „Ksiądz 
proboszcz w zaciśniętych martwych dłoniach trzymał różaniec, obok 
księdza wikariusza leżał zakrwawiony brewiarz”. Pani Helena Przybysz, 
dziś 107-letnia parafianka z Lubrańca, a niegdyś uczennica księdza 
Matuszewskiego, wspomina iż, jako młoda dziewczyna wielokrotnie 
widziała błogosławionych kapłanów męczenników, którzy spacerowali 
wokół kościoła w Osięcinach i wspólnie odmawiali różaniec. 

Obie historie utwierdzają nas w przekonaniu, że problemy, które 
musi rozwiązać współczesny świat, są niejednokrotnie z ludzkiego 
punktu widzenia nie do rozwiązania. Problemy te mogą zostać roz-
wiązane, gdy zwrócimy się do Maryi, której wstawiennictwo u Boga 
wyjednuje cuda. Matka Boża Jasnogórska przedstawiana jest z Dzie-
ciątkiem Jezus na ręku. Pielgrzym modlący się przed wizerunkiem 
Czarnej Madonny, rzadko zdaje sobie sprawę z tego, że przed oczami 
nie tylko ma Maryję z Jezusem na ręku, ale raczej Pana Jezusa na 

3. dzień nowenny 2 października 2022 r.
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rękach Matki. Różnica to jakby niewielka, ale jednak znacząca. Do-
strzeżenie Jezusa jako postaci pierwszoplanowej uwydatnia właściwy 
kształt pobożności maryjnej, która zawsze prowadzi do Jezusa i Jego 
stawia w centrum. 

Kiedy bierzemy do ręki różaniec, musimy pamiętać, że to Maryja, 
Matka Jezusa i nasza, modli się razem z nami do Boga Ojca. Razem 
z nami oddaje Bogu chwałę i część przez Jezusa w Duchu Świętym. 
Różańcowa modlitwa powinna towarzyszyć nam wszędzie, a zwłaszcza 
w „martwych” momentach dnia: w autobusie, w pociągu, w kolejce do 
sklepu czy urzędu. Dzięki różańcowi ten czas nie będzie zmarnowany. 
W ten właśnie sposób brak czasu – na który wszyscy narzekamy– może 
stać się bogactwem. Święty Jan Paweł II powiedział: „Różaniec to 
skarb, który trzeba odkryć”. 

Z parafii św. Maksymiliana z Konina raz w miesiącu nocą idzie do 
Lichenia pokutna pielgrzymka. Od kilku lat w tej pielgrzymce uczest-
niczy pątniczka, która dziękuje Matce Bożej w licheńskim sanktuarium 
za uratowanie małżeństwa. „Pięć lat temu małżeństwo się rozsypa-
ło. Żyłam z mężem w separacji. Dzieci, szczególnie starsza córka, 
winiły mnie za to, że nie utrzymałam ich taty w domu. Przyjaciółka 
powiedziała mi o stronie internetowej Różańca Rodziców za dzieci. 
Wysłałam tam swoje zgłoszenie i od tamtego czasu modlę się różań-
cem. To, co się stało, nie da się po ludzku wytłumaczyć. W naszym 
domu zapanował spokój, nie ma krzyku, obwiniania,  łez, czasami 
odzywają się żale, ale one są oczyszczające. Po roku na pielgrzymce 
pieszej do Lichenia, spotkałam swojego męża, który szedł, dziękując 
Matce Bożej za uratowanie go z choroby alkoholowej. Dziś, już dwa 
lata, jak razem raz w miesiącu pielgrzymujemy do Matki Bożej Bo-
lesnej Królowej Polski. Wierzę, że modlitwa na różańcu ocaliła nas”. 

Maryja pragnie, abyśmy razem z nią trwali na modlitwie, rozważa-
jąc codzienność Chrystusa i naszą codzienność obok Niego. Wszystkie 
troski  i problemy, roztargnienia i wątpliwości złóżmy w dłoniach 
Maryi, kiedy my nie potrafimy się modlić, Ona robi to za nas. Czyni 
to w naszym imieniu.

Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy 
nasze świątynie i domowe kościoły szeptem modlitewnych pozdrowień 
maryjnych, przekazując jedni drugim uporczywe wołanie: „Zdrowaś 
Maryjo”. Kiedy nasze serce i usta nie będą potrafiły godnie wielbić 
Pana Boga, prosimy wtedy: „Maryjo, módl się za nami grzesznymi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. 

Modlitwa powszechna

Przez Maryję, Matkę trwającą na modlitwie, pokornie prośmy na-
szego Ojca.

1.  „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii 
według mocy Boga” – módlmy się za naszego biskupa Krzysztofa, 
aby z pomocą Ducha Świętego strzegł depozytu wiary w powie-
rzonej mu diecezji włocławskiej.

2.  „Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec 
w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie!” – módlmy się za nasze 
rodziny, aby były dla dzieci  i młodzieży środowiskiem wzrostu 
i przekazywały im chrześcijańskie zasady postępowania.

3.  „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest 
w tobie przez włożenie moich rąk” – módlmy się za kapłanów, aby 
nie zaniedbywali modlitwy i byli przykładem postępowania.

4.  „Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary” – módlmy się 
o łaskę wiary dla ludzi wątpiących i poszukujących sensu życia, 
aby trwając na modlitwie na wzór Maryi otworzyli się na działanie 
Ducha Świętego.

5.  „Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono wam jako Dobrą 
Nowinę” – módlmy się za naszych zmarłych krewnych, przyjaciół 
i dobrodziejów, aby jak najszybciej usłyszeli Boże wezwanie na 
ucztę zbawionych w niebie.

6.  „Słudzy nieużyteczni  jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać” – módlmy się za siebie wzajemnie, abyśmy wiernie 

3. dzień nowenny 2 października 2022 r.



52 53

odczytywali Bożą wolę w naszym życiu i potrafili wspierać się na 
drodze ziemskiego pielgrzymowania.

Dobry Boże, nie gardź naszymi prośbami i wysłuchaj je, jeśli są zgodne 
z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie

Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, która od wieków jesteś 
nam tak bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła 
nam dobrze przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i naszej 
parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 
Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń 

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Dziś uwielbiamy Boga za wielki dar 

Twojej obecności w licheńskim sanktuarium. Od ponad stu lat, odkąd 

objawiłaś się grąblińskim lesie, gromadzisz na modlitwie rzesze piel-
grzymującego do Ciebie ludu. Objawiasz się nam jako Matka trwa-
jąca na modlitwie, zapraszająca uczniów swojego Syna do wspólnej, 
głębokiej więzi z Bogiem. Dobrze wiedział o tym Twój wielki sługa, 
św. Jan Paweł II, który przybywając do Lichenia czuwał na modlitwie 
u Twego boku. Chcemy więc tak, jak on, uczyć się od Ciebie trwania 
w modlitwie podczas całego życia.

Wołajmy: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Matko Syna Bożego, zatroszcz się o łaskę życia sakramentalnego 

dla rodzin w naszej parafii.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Bogurodzico spraw, aby każda rodzina pokrzepiała się Najświęt-

szym Sakramentem i budowała Kościół domowy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Matko, bądź nauczycielką gorliwości i pobożności.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Spraw, aby rodziny polskie były silne Bogiem. 
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Wspieraj nas w codziennym trwaniu przy Twoim boku.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Naucz nas wszystko oddawać Bogu na modlitwie. 
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Maryjo, Matko wszystkich wierzących, Ty znasz nasze serca, Ty 
wiesz, jak one gorąco potrzebują Twego wsparcia. Stajemy przed Tobą, 
Matko, mając przed sobą w wyobraźni Twe życiowe doświadczenia, 
ale i pamiętając o obietnicy Twego Syna, który obiecał, że zapraszając 
Ciebie do naszego życia, uzyskać można wszystko.

Dlatego, prosimy Cię, Matko, o żywą wiarę dla nas, byśmy wszyst-
ko, co dzieje się w naszym życiu, umieli zawierzać Jedynemu Bogu. 
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Byśmy nie dawali wiary doczesności, byśmy nie ufali bezgranicznie 
sobie, ale Twemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Maryjo, Matko trwająca na modlitwie, spraw, byśmy naszym 
życiem, postępowaniem, traktowaniem drugiego człowieka dawali 
świadectwo żywej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

akt zawierzenia
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! 

Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca 
całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich 
dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam 
w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą Przewodniczką.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości  i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą 
naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim 
Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca  i odnowił oblicze 
ziemi. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, do którego 
nas prowadzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach 
naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe 
i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn żyje i kró-
luje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe

Październik jest miesiącem, w którym częściej sięgamy po różaniec. 
Do tej modlitwy zachęcała Matka Boża. Wytężmy nasze serca i umysły 
wierząc, że trwa Ona z nami teraz na modlitwie i zechciejmy, powta-
rzając słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia anielskiego, rozważać 
i medytować życie Pana Jezusa. Niech przewodnikiem w naszych 
rozmyślaniach będzie św. Jan Paweł II, który w 1999 roku, podobnie 
jak my dzisiaj, modlił się przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej. 

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
„Zmartwychwstanie Chrystusa przyniosło wszystkim nową nadzieję: 

od tej pory mieć nadzieję nie znaczy już czekać na coś, co ma się do-
piero wydarzyć. Znaczy być pewnym, że to się już dokonało, ponieważ 
Pan zmartwychwstał i króluje żywy. My także jesteśmy powołani, aby 
spotkać Go osobiście i stać się Jego głosicielami i świadkami, wzorem 
kobiet i uczniów. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja – 
powtarzamy, prosząc Go o odwagę wierności i wytrwanie w dobru. 
Prosimy Go zwłaszcza o pokój – dar, który nam wyjednał przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie” (Jan Paweł II, Rozważania przed modlitwą 
Regina caeli w Poniedziałek Wielkanocny, Castel Gandolfo 05.04.1999).

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
„Pierwszy ze znaków, jakie uczynił Jezus – przemienienie wody 

w wino na weselu w Kanie – ukazuje nam Maryję właśnie w roli Nauczy-
cielki, gdy zachęca sługi do wykonania poleceń Chrystusa (por. J 2, 5). 
Możemy sobie wyobrazić, że taką rolę spełniała Ona wobec uczniów po 
wniebowstąpieniu Jezusa, gdy pozostała z nimi, oczekując na Ducha 
Świętego i umacniała ich w pierwszej misji. Przechodzić z Maryją przez 
sceny różańca, to jakby być w szkole Maryi, by czytać Chrystusa, by 
wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie” (Jan Paweł II, 
List apostolski Rosarium Virginis Mariae, n. 14).
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3. zesłanie Ducha Świętego
„Chrystus obiecuje: «A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 

pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem» (J 14, 26) [...]. Pocieszyciel Duch 
Święty będzie uczył apostołów i Kościół aż do skończenia świata tego 
wszystkiego, co Chrystus sam im powiedział. Będzie czuwał nad tym, 
ażeby nauka Chrystusa, ażeby Jego prawda trwała nieprzerwanie 
w Kościele; ażeby Słowo zjednoczone z Ojcem w jedności Bóstwa 
mogło w dalszym ciągu jednoczyć z sobą ludzi z pokolenia na po-
kolenie tą prawdą i tą miłością, jaka się udzieliła w Jego pierwszym 
przyjściu na świat” (Jan Paweł II, Msza kanonizacyjna Jana Sarkandra 
i Zdzisławy z Lemberku, Ołomuniec, 20.05.1995).

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny 
„Wniebowzięcie Maryi objawia wielką wartość i godność ludzkiego 

ciała. W obliczu profanacji i upodlenia, jakich nierzadko zaznaje we 
współczesnym społeczeństwie zwłaszcza ciało kobiece, tajemnica 
wniebowzięcia mówi nam o nadprzyrodzonym przeznaczeniu i o god-
ności każdego ludzkiego ciała, powołanego przez Boga, aby stawało 
się narzędziem świętości i zyskało udział w Jego chwale. Wpatrując 
się w Maryję, chrześcijanin uczy się odkrywać wartość własnego ciała 
i strzec go jako świątyni Bożej, która oczekuje zmartwychwstania” 
(Jan Paweł II, Katecheza, 09.07.1997).

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi 

„Uzasadnieniem królewskiej godności Maryi jest – obok Bożego 
macierzyństwa – także Jej współudział w dziele odkupienia. Tak więc 
chwalebny stan Maryi bynajmniej nie oddala Jej od nas, ale pozwala 
Jej być zawsze blisko ludzi i otaczać ich opieką. Maryja wie o wszyst-
kim, co się dzieje w naszym życiu, i wspiera nas macierzyńską miło-
ścią w życiowych doświadczeniach [...]. Jest Królową, która rozdaje 

wszystko, co posiada, dzieląc się nade wszystko życiem i miłością 
Chrystusa” (Jan Paweł II, Żywot Maryi, Kraków 2012, s. 252–253). 

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
Wybiła godzina Apelu. Ramię w ramię stoimy przed Tobą we 

wspólnocie Kościoła świętego. Przybywamy przed Twoje oblicze 
od najmłodszych po najstarszych. Kościół rodzi się pod krzyżem 
Zbawiciela. Toteż przynieśliśmy ze sobą nasze smutki  i  radości, 
porażki i nadzieje. Mamy ufność, że w tym, co jest naszym życiem, 
nie jesteśmy sami.

Maryjo, Ty stałaś się przewodniczką całego ludu Bożego na ścież-
kach wiary. Moment zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku stał 
się momentem nowego tchnienia życia, kiedy to Apostołowie „trwali 
jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Je-
zusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Kościół jest naszą Matką i swój wzór 
odnajduje w Tobie jako Matce Kościoła. W rozmaitych momentach 
życia Kościół, o Maryjo, wspomina Ciebie, wysławia Twoje cnoty, 
Twej pomocy przyzywa. Niezwykłe liczne formy i przykłady modli-
twy Twojej odnajdujemy w antyfonach, hymnach i pieśniach pełnych 
ducha, odnoszących się do Ciebie. „Przez różaniec lud chrześcijański 
niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontem-
plację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości” 
(por. RVM, n. 1). Strumienie łask wylewające się w postaci rozmaitych 
cudów zapisywanych w miejscach, gdzie słyniesz ze swej opieki, są 
lawiną świadectw, że nie pozostawiasz bez opieki tego, kto Cię z wiarą 
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o coś pokornie prosi. Wołamy przecież do Ciebie: „Módl się za nami 
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Pośredniczko nasza i Pani naszych losów! Ty jesteś wsławiona 
i czczona, przywołując wiernych do Boga. Codziennie z całym 
Kościołem modlimy się wpatrzeni w Twoją postawę uwielbienia 
w Magnificat, kiedy uwielbiasz Boga za wielkie rzeczy, które Ci 
uczynił. Widzimy Cię słuchającą  i wypełniającą Boże słowo, roz-
ważającą Boże sprawy w swoim sercu, niosącą Chrystusa do krew-
nej Elżbiety, modlącą się z Józefem podczas ofiarowania Twojego 
Syna w świątyni zgodnie z Prawem Mojżeszowym czy strwożoną 
z Józefem poszukującą Bożego Syna na pielgrzymim szlaku. Wola 
Twoja zawsze była poddana woli Bożej. Albowiem Maryja „wzię-
ta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania,  lecz przez 
wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary 
zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje 
się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi  jeszcze  i narażonymi 
na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do 
szczęśliwej ojczyzny. Dlatego też do Błogosławionej Dziewicy stosuje 
się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, 
Pośredniczki” (KK, n. 62). Pośród rozmaitych objawień nie przestajesz 
wszystkich zachęcać i wzywać do modlitwy i pokuty. 

Matko Bożego Syna, Bogurodzico! Któż tak dobrze zna Bożego Syna 
jak nie Ty. Kogo tak chętnie Jezus wysłuchuje, jak nie swojej Matki? 
Zwracając się do Ciebie z naszymi modlitwami, jesteśmy w najlepszej 
duchowej sytuacji. Wiemy i ufamy, że zostaną spełnione te modlitwy 
i prośby, które są zgodne z Bożą wolą.

Dziesiątka różańca w intencji wszystkich osób, które nas o modlitwę prosiły; 
którym obiecaliśmy dar modlitwy, bądź w tej godzinie jej potrzebują

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej

6 listopada 2022 r.

Matka cierpiąca ze swoim Synem
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 

w Skulsku

4. dzień nowenny
trzydziesta druga niedziela zwykła – rok C

3. dzień nowenny
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Ukształtowanie litUrgii
2Mch 7, 1–2.9–14; Ps 17 (16), 1bcd.5–6. 8 i 15; 2Tes 2, 16 – 3, 5; 

Łk 20, 27–38

Wprowadzenie do liturgii

Dorastanie  do  Zmartwychwstania  to  dorastanie  do  Krzyża 
i przez Krzyż. Nie ma innej drogi. Jeżeli popatrzymy na Krzyż jako 
na znak klęski  i cierpienia, to przed nami będzie  jawiła się tylko 
ciemność. Jeżeli zaś Krzyż będzie dla nas znakiem Miłości, przed 
nami zarysuje się Zmartwychwstanie – Zwycięstwo. Przez  łaskę, 
po którą dziś zaprasza nas Chrystus, będziemy – budząc się ze 
snu – mogli sycić się Jego widokiem w wieczności. Wciąż rodzą 
się w nas pytania: Czy  jesteśmy gotowi, czy potrafimy odważnie 
wyznać naszą wiarę w przeciwnościach, zmaganiach, a nawet 
w zwykłej codzienności pracy, w rodzinie, wśród przyjaciół, wobec 
spotkanego człowieka? Dziś, w kolejną niedzielę naszej diecezjal-
nej Nowenny, która uczy nas czytać życie Maryi jako drogowskaz 
dorastania do Zmartwychwstania, spotykamy Maryję jako Matkę 
c ierp iącą   ze   swoim  Synem. Pamiętajmy, że Matka Cierpiąca 
jest Matką Miłującą i oczekującą nas w chwale Nieba, Matką, która 
prowadzi nas przez współcierpienie z Chrystusem do kosztowania 
owocu Krzyża.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Dzisiejsze czytania mszalne ukazują etapy osiągania wolności. 
Pierwsze czytanie z Księgi Machabejskiej przedstawia bohaterskie 
męczeństwo matki i jej synów. Matka jawi się jako przykład doskona-
łego wypełniania Prawa Bożego, którą to postawę pragnie przekazać 
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swoim dzieciom. Dzięki temu buduje w nich wierność Bogu do końca, 
a tym samym ich wewnętrzną wolność. 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesalo-
niczan odnosi do kolejnej perspektywy zdobywania wolności – do 
właściwego odniesienia do zła, które płynie ze świata: „Wierny jest 
Pan, który umocni was i ustrzeże od złego”. Konieczna jest modlitwa, 
aby mu nie ulec i stale być gotowym do czynienia dobra. 

Ewangelista, św. Łukasz, wskazuje, że spotkanie z Bogiem daje moc, 
by śmiertelność zamienić w nieśmiertelność. Widać to w rozmowie 
Chrystusa z saduceuszami: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”. 
To najistotniejsze przesłanie w perspektywie wiary chrześcijańskiej, 
o tym mówiła przecież do synów wspomniana matka. Chrystus karmi 
nas swoim żywym Ciałem, bo chce, byśmy byli prawdziwie wolni.

Przed rozesłaniem

Wszyscy żyjemy dla Tego, który nie jest Bogiem umarłych, lecz ży-
wych. On mocą swej łaski przygotowuje nas przez dar Eucharystii do 
tego, byśmy byli uczestnikami zmartwychwstania na równi z aniołami. 
Dajmy już dziś świadectwo, że jesteśmy dziećmi Żyjącego Boga, by 
słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało. Prośmy za św. Pawłem: 
„Niechaj Pan skieruje nasze serca ku miłości Bożej  i cierpliwości 
Chrystusowej”. 

Homilia
Matka cierpiąca ze swoim synem

W jednej z nowel telewizyjnych dwoje ludzie zawiera ślub w ko-
ściele, przed ołtarzem. Nie jest to dzisiaj widok taki częsty w telewizji 
i filmach. Promuje się tam życie bez żadnego ślubu, bez zobowiązań. 
Stojąc przed kościołem, już po zaślubinach, spoglądają sobie głęboko 
w oczy i wzruszeni wyznają sobie wzajemnie: „Odtąd żyję już jedynie 
dla Ciebie”. 

Kilkanaście lat temu media obiegła wiadomość: znany, polski spor-
towiec oddaje swojej ciężko chorej córeczce jedną ze swoich nerek. 
To niełatwa decyzja, bo gdyby ta jedna, która mu zostanie kiedyś 
w przyszłości odmówiła pracy, to nie ma już tej drugiej, by przejąć 
obowiązki chorej. Ale czego nie robi się dla swojego dziecka? Sprawa 
jest oczywista. Dla naszych dzieci i rodzin przecież żyjemy.

Ewangelia dzisiejsza daje czytelną odpowiedź na pytanie o cel 
naszego życia, dla kogo jednak tak naprawdę żyjemy. Żyjemy bowiem 
dla Boga. On jest Bogiem żywych, on jest Bogiem Abrahama, Izaaka 
i Jakuba, czyli Bogiem wiernym swym obietnicom. Bóg jest Bogiem 
żywych, tzn. tych, którzy w niego wierzą i poszli za Nim. Bogiem 
tych, którzy, choć odeszli z tej ziemi (czyli zmarli), czy być może także 
umarli dla świata (czyli odwrócili swe oczy od niego szukając tego, 
co lepsze i tego, co chce Stwórca), to w Bogu znaleźli sens swego 
życia. Wypełniając wolę Boża i pokładając w Bogu nadzieję, „przez 
Niego będziemy wskrzeszeni”, do życia w łasce. 

Faustyna Kowalska, ochrzczona w kościele w Świnicach Warckich, 
w swoim Dzienniczku zapisała słowa: „Jeden kapłan powiedział mi 
głębokie słowa, że są trzy stopnie pełnienia woli Bożej: pierwszy jest 
ten, kiedy dusza pełni wszystko to, co jest na zewnątrz zawarte przez 
nakazy i ustawy; drugi stopień jest ten, kiedy dusza idzie za natchnie-
niami wewnętrznymi i pełni je; trzeci stopień jest ten, że dusza, zdana 
na wolę Bożą, pozostawia Bogu swobodę rozporządzania sobą i Bóg 
czyni z nią, co Jemu się podoba, jest uległym narzędziem w Jego ręku”. 

Wzruszające są dwie sceny z filmu Pasja w reżyserii Mela Gibsona. 
Pierwsza scena na drodze krzyżowej podczas pierwszego upadku Je-
zusa przenosi widza do Nazaretu, kiedy to kilkuletni Jezus potykając 
się, przewraca się na ulicy. Matka biegnie, pełna lęku, zbliża się do 
dziecka, podnosi je i mówi: „Oto jestem, Synu mój”. Druga scena jest 
bardziej tragiczna. Maryja trzyma w swych dłoniach martwe ciało 
Jezusa i patrzy w kierunku widza, tak jakby chciała powiedzieć, że 
to nie tylko On jest dla Niej ważny, ale każdy z nas, a szczególnie ten 
człowiek, który porzucił Boga. 
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Matka trzymająca martwe Ciało Chrystusa, swego Syna, cierpi, 
tak jak cierpiała razem z Nim, kiedy upadał, kiedy był biczowany, 
poniżany i za nasze grzechy ukrzyżowany. Ona cierpi z tego powodu, 
że nie kochaliśmy Go, tak jak On ukochał nas. 

W katedrze włocławskiej 7 czerwca 1991 roku św. Jan Paweł II 
otrzymał kopię figury Matki Bożej Bolesnej ze Skulska, którą sam 
koronował sześć lat później w Gnieźnie. Ojciec Święty w naszej kate-
drze wołał, wpatrując się w Pietę: „Serce przebite na krzyżu – Serce 
Syna Jednorodzonego –  jest dojrzałym owocem [...] odwiecznej 
miłości Boga do człowieka. W Nim pozostaje wypisana na zawsze ta 
prawda z listu Janowego: Bóg pierwszy «nas umiłował i posłał Syna 
swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy». Nie ma miłości 
większej niż ta: nie ma miłości większej niż ta, która życie daje za 
drugich. Nie ma miłości większej niż ta, która na końcu objawia się 
w Sercu przebitym włócznią setnika na Golgocie. «Moje serce [...] się 
wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął 
płomień mego gniewu». Tak. Ten płomień gniewu wybuchnął i strawił 
Serce Syna. A w Sercu Syna ten Boży płomień pozostał dla każdego 
człowieka nie jako płomień niszczącej kary, ale jako płomień odna-
wiającej miłości. W ten sposób Bóg-Miłość trwa w dziejach ludzkości, 
w dziejach wewnętrznych każdego, z nas: „Pośrodku ciebie jestem 
Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać”.

Trwamy w tygodniu modlitw za zmarłych, polecamy Miłosierdziu 
Bożemu dusze cierpiące w czyśćcu. „Największym cierpieniem dla 
duszy człowieka, jest tęsknota za Bogiem”. Tak pisze o duszach czyść-
cowych Apostołka Bożego Miłosierdzia, siostra Faustyna Kowalska. 
Kto jest „ochłodą” dla dusz czyśćcowych? Kto jest ratunkiem dla nas, 
kiedy zejdziemy z drogi Bożej łaski? Kto jest ratunkiem? Ucieczką 
Grzeszników? Maryja, która jest nazywana „Gwiazdą Morza”, to Ona 
jest ochłodą dla cierpiących dusz, to Ona jest „Matką Miłosierdzia”, 
to Ona jest „Jutrzenką Życia”, zwiastującą nam Jezusa – Zbawiciela. 

Matko Boża Bolesna, prosimy Cię pokornie, wyproś u swego Syna, 
łaskę przezwyciężenia wszystkich naszych słabości i uproś dar wytrwa-

nia w łasce dziecka Bożego. Spraw, abyśmy trwali w wierze, nadziei 
i miłości, byśmy dla współczesnego świata stawali się świadkami, że 
wraz z Synem swoim obdarzasz nas miłością. Amen. 

Modlitwa powszechna

Przez Maryję, Matkę cierpiącą ze swoim Synem, zanośmy nasze 
błagania do Boga.

1.  „Módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało” – 
módlmy się za misjonarzy katolickich w świecie, o wierność słowu 
Bożemu i Tradycji Kościoła.

2.  „Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać na-
dzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni” – módlmy 
się za poległych wskutek wojen i przewrotów, aby Matka stojąca pod 
krzyżem przyniosła im pociechę swego zmartwychwstałego Syna.

3.  „Sam Pan nasz niech utwierdzi was w każdym działaniu i dobrej 
mowie” – módlmy się za ludzi obmawiających i oczerniających 
innych, o większą odpowiedzialność za wypowiadane słowa, 
z których kiedyś będą sądzeni.

4.  „Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz moje wołanie” – 
módlmy się za ubogich i pokrzywdzonych, aby znaleźli się ludzie 
dobrej woli gotowi pomóc im osiągnąć godne warunki życia.

5.  „A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając, nasycę 
się Twoim widokiem” – módlmy się za zmarłych z naszych rodzin 
i wspólnot, aby mogli kontemplować w niebie Boże oblicze.

6.  „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla 
Niego żyją” – módlmy się za nas samych o wzrastanie w cnotach 
i umiejętność wyrzekania się starego człowieka.

Łaskawy Boże, który zawsze bierzesz w obronę swoje dzieci, spraw, 
abyśmy wolni od przeciwności i niebezpieczeństw mogli służyć Tobie 
i oddawać Ci chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie

Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, która od wieków jesteś 
nam tak bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła 
nam dobrze przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i naszej 
parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 
Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Wraz z Tobą chcemy dziś rozwa-

żać dzieło odkupienia Twojego Syna. Ty doskonale wiesz, czym 
jest przeżywanie męki  i  smutku. Objawiasz się nam jako Mat-
ko Bolesna, aby każdy, kto czuje ból, cierpienie  i  słabość mógł 
czuć się bezpiecznie w Twoich ramionach. Duchowo trwamy przy 
Twoim bolesnym wizerunku w skulskim sanktuarium, które ob-
jęłaś przemożną opieką prawie sześć wieków temu. Każdy z nas, 
ufając Twojej przemożnej dłoni, ofiaruje Ci wszystkie problemy 
i zmartwienia.

Wołajmy: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Matko, przyprowadź chorych do źródła łaski – Chrystusa i umocnij 

w cierpieniu. 
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Wyjednaj chorym uzdrowienie duchowe i fizyczne.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Naucz nas dźwigać krzyż cierpień i udręk.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Matko pocieszenia, broń cierpiących przed smutkiem i rozpaczą.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Prosimy, by chorzy, cierpiący i osamotnieni doznali opieki w tro-

skliwych sercach rodziny i otoczenia.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Niech chorzy swym cierpieniem upraszają światu błogosławieństwo.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Bolesna Madonno Skulska, Ty dajesz nam swego Syna w nadziei, 
że uwierzymy Miłości, która spełniła się i wciąż spełnia w życiu każ-
dego człowieka aż do końca. Matko Bolesna, pragniemy się oddać 
Twej najczulszej i najmiłosierniejszej opiece.

Matko, przeniknięta do głębi bólem. Ty z miłością przyjęłaś 
w swe ramiona umęczone Ciało Syna, przyjmij i nas, dotkniętych 
duchową śmiercią, poranionych grzechami, pogrążonych w smutku, 
ogarniętych zwątpieniem, porażonych niewiarą, rozpaczą, spęta-
nych nałogami, zniewolonych wadami, zagubionych w problemach 
codzienności.

Tobie z ufnością powierzamy siebie, swoje rodziny, naszą diece-
zję, parafię, miasto. Za Twoim wstawiennictwem, o Matko, błagamy 
Boga o przebaczenie naszych win, a całym życiem zgodnym z wolą 
Twego Syna pragniemy wynagradzać za grzechy osobiste, za grzechy 
wszystkich wierzących i całej ludzkości.
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Cudowna Matko, któraś w godzinie ciężkiej próby nie cofnęła 
swego fiat, ucz nas w doświadczeniach zachować niezachwianą wiarę 
i trwać w miłości Bożej; w sytuacjach beznadziejnych pomóż zachować 
pokój; w opuszczeniu i samotności wyjednaj nadzieję; w pokusach 
daj mądrość i męstwo, abyśmy byli świadkami Twego Syna wszędzie, 
gdzie On nas posyła. Amen.

akt zawierzenia
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! 

Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca 
całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich 
dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam 
w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą Przewodniczką.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą naszą 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim Ducha 
Świętego, aby przemieniał nasze serca i odnowił oblicze ziemi. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, do którego 
nas prowadzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach 
naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe 
i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn żyje i kró-
luje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe*

Wpatrując się w wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej wi-
dzimy, a wręcz czujemy, miłość Matki do Syna. Dzisiaj w Skulsku 
możemy dostrzec coś jeszcze – Jej cierpienie. Trzymając na rękach 
swojego Syna, boleje, płacze i tęskni. To uczucia, które są bliskie 
każdemu z nas, szczególnie, gdy w listopadzie wspominamy na-
szych bliskich zmarłych. Zaprośmy dziś Maryję – Matkę cierpiącą 
ze swoim Synem do naszych serc. Niech Jej wstawiennictwo ukoi 
nasze cierpienia.

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
Dzisiaj być może wielu z nas wydaje się, że ciemność i śmierć 

zwycięża. To nieprawda. Życie  jest silniejsze niż śmierć: Chry-
stus zmartwychwstał. „Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, ze 
wszystkich stron pojawiają się ponownie kiełki zmartwychwstania. 
Jest  to siła niemająca sobie równych. To prawda, że wiele razy 
wydaje się, że Bóg nie istnieje: widzimy niesprawiedliwość, obojęt-
ność i okrucieństwo, które nie ustępują, jednak jest równie pewne, 
że pośród ciemności zaczyna zawsze wyrastać coś nowego, coś co 
wcześniej czy później przynosi owoc. Oto siła zmartwychwstania” 
(EG, n. 276).

Maryjo – Matko cierpiąca ze swoim Synem, nie pozwól nam nigdy 
stracić nadziei.

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
Czy na pewno odchodzi? Czy rzeczywiście opuszcza? Nie. To 

człowiek opuszcza swoich bliskich, zostawia przyjaciół i zostaje sam; 
bez nadziei, perspektywy, w smutku i bezsilności. A Jezus? Odchodzi, 

1 W rozważaniach zostały wykorzystane: fragmenty adhortacji apostolskiej 
papieża Franciszka Evangelii gaudium oraz rozważań różańcowych s. M. Danieli 
Vaselivskiej.
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ale pozostaje z nami. Przemienia. Pozornie tracąc to, co jest naszym 
bezpiecznym portem, możemy zyskać coś o wiele piękniejszego. Po-
trzeba jednak wiary i zaufania w Jego plan. Potrzeba zrezygnować 
z własnego egoizmu i konformizmu. Jezus nie jest Bogiem utartych 
ścieżek, nie jest Bogiem stereotypów, przeterminowanych wyroków 
i skostniałych decyzji. Jest Bogiem, który nieustannie stwarza. Kiedy 
wydaje się nam, że odchodzi, to tylko po to, aby ponownie zapukać 
do drzwi naszego życia.

Maryjo – Matko cierpiąca ze swoim Synem, pomóż nam uwierzyć, 
że Jezus zawsze jest blisko.

3. zesłanie Ducha Świętego
„Duch Święty działa we wszystkich, stara się On przeniknąć każdą 

ludzką sytuację i wszystkie więzi społeczne: Duch Święty dysponu-
je nieskończoną inwencją i znajduje sposoby, by rozwiązać węzły 
ludzkich spraw, łącznie z tymi najbardziej złożonymi i nieprzenik-
nionymi” (EG, n. 178). Moc Ducha Świętego może przeniknąć każde 
nasze cierpienie – także cierpienie związane z naszymi poranionymi 
relacjami, brakiem przebaczenia, zawiścią i zazdrością. Trzeba nam 
jedynie zaprosić Go do naszego życia.

Maryjo – Matko cierpiąca ze swoim Synem, uproś nam pomoc 
Ducha Świętego.

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny
Źródeł cierpienia  jest wiele. Jednym z nich może okazać się 

niezdrowe przywiązanie do pieniądza i  innych dóbr materialnych. 
Można przylgnąć do ziemi, do doczesnego życia tak bardzo, że za-
pomni się o tym, co najważniejsze. Można tutaj, na ziemi, zbudować 
swój „raj”, swoje szczęście, a potem patrzeć, jak wszystko przemija. 
Maryja uczy nas, że realizując plany Boże nie trzeba się o nic martwić, 
absolutnie o nic.

Maryjo – Matko cierpiąca ze swoim Synem, pomagaj nam mądrze 
budować właściwą hierarchię wartości.

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi

„Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, nie znaczy 
biec do świata bez kierunku i bez sensu. Często lepiej zwolnić kroku, 
porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne 
sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju dro-
gi” (EG, n. 46). Na tym właśnie polega królowanie Maryi. Ona jest 
blisko nas, patrzy w nasze oczy i słucha. Może warto, abyśmy i my 
spróbowali choć w niewielkim stopniu naśladować naszą Królową 
i z cierpliwością wsłuchiwali się w potrzeby naszych bliskich, szcze-
gólnie zmagających się z cierpieniem.

Maryjo – Matko cierpiąca ze swoim Synem, naucz nas rozumieć, 
że królować znaczy służyć.

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
Maryjo, pokorna służebnico Pana! Każdego wieczoru gromadzisz 

swoje dzieci przy matczynym obliczu. W Twoich oczach czułość i wy-
rozumiałość, w sercu bliskość i matczyne ciepło, a w rękach Jezus 
– zbawienie i odkupienie nasze. Twoja obecność promieniuje na nas 
z Twojego cudownego oblicza. Bo któż nas przyjmie, jak nie Matka 
Boga i człowieka? Dotykasz rozmaitych naszych spraw, rozważasz je 
w swoim sercu i wskazujesz Synowi Bożemu. Wiele w nich światła, 
radości, bożej i ludzkiej chwały, ale i nie brak bolesnych chwil.

Choć radość i chwała cieszą człowieka, to są krótkotrwałe i zbyt 
wiele nie znaczą. Nic tak nie zmienia człowieka, jak cierpienie i bo-
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leść. Nie trzeba Ci o tym mówić, Maryjo. Już od samego początku 
uczestniczyłaś we wszystkich tajemnicach Bożego Syna. Twoje imię 
Miriam z hebr. tłumaczy się  jako „morze boleści”, zatem nie brak 
w Twojej historii  tych zdarzeń, które zaprowadziły Cię od bólu 
narodzin aż pod krzyż  i grób Jezusa. Wszystko po to, by  jeszcze 
bardziej urzeczywistniło się proroctwo wygłoszone przez Symeona: 
„A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). Choć sama jesteś bez 
grzechu poczęta, nie oszczędzono Tobie, Niepokalana Dziewico, 
okrucieństwa popełnianego grzechu, które na swoje ludzkie oblicze 
przyjął Twój Syn.

Nie ma nic cenniejszego dla kochającej Matki, jak dar obecności 
Jej Syna i nic tak nie rani serca Matki, jak obojętność na Jego obec-
ność oraz zniewagi i krzywdy Jemu czynione. Nic tak nie wzrusza 
człowieka,  jak łzy bolejącej matki nad losem swojego potomstwa 
i rodzica skulonego nad uciekającym życiem dziecka. Wyrazem takiej 
miłości jest skulska Pieta, wizerunek Maryi, zbolałej Matki, trzymającej 
martwe ciało skatowanego Syna. Pietas z łac. ukazuje cnotę miłości, 
wyrażającą się w powinności względem Boga, rodziny i Ojczyzny.

Jezus już podczas drogi krzyżowej wołał: „Córki  jerozolimskie 
nie płaczcie nade Mną; lecz płaczcie nad sobą i dziećmi swoimi” 
(Łk 23, 28). Żyjemy w czasach, kiedy więzy rodzinne są mniej cenne 
od wartości wszelkich rzeczy. Kiedy więzy rodzinne nierzadko nie są 
podtrzymywane codziennie, ale tylko od święta, przy okazji wesela, 
chrzcin czy pogrzebu. Kiedy wspólnota Kościoła jest potrzebna, by 
załatwić formalności, a Bóg ma być dodatkiem do całej reszty mojego 
życia. Choć stać nas jeszcze na przyjście do Boga w niedzielę, to nie-
rzadko nie stanowi On już centrum naszego istnienia, bo podzieliliśmy 
już przykazania na prawo Boże i prawo nasze, dokładnie określając, co 
jest naszą świętością. Kochamy dziś nadmiernie nasze ciała, pogardza-
jąc często ludzkim życiem, w różnych jego aspektach. Pogrzebaliśmy 
Chrystusa w morzu naszych pragnień, a każdy Go spotka w obliczu 
i godzinie śmierci. Mówiąc powyższe słowa Jezu wiedziałeś, że z tego 
powodu Maryja zapłacze. Nadzieja jednak umiera ostatnia. 

W Tobie, o Panno nad pannami, jest zewnętrzny ludzki wymiar 
i głębia nadprzyrodzonego daru. Oba się łączą i przenikają, przez 
obecność świętego daru – życia Jezusa Chrystusa. Złożeni na Twoich 
kolanach, w umęczonym ciele Jezusa są Ci, z którymi się Boży Syn 
utożsamiał: ubodzy, chorzy, pogardzani i odrzucani. Zatem przez ten 
trud ofiarnego życia łączysz owe pietas, czyli „zmiłowanie” nad tymi, 
którym odebrano życie bądź za życia dręczono i są niczym „z krzy-
ża zdjęci”. Kiedy się nie cierpi dla Tego, kogo się kocha, miłość nie 
jest tak wielka. Łzy Matki są jak żyzna rosa zraszająca serce Boga, 
a składane Ciało Jezusa do grobu, jak ziarno, które obumrzeć musi, 
by wydać plon obfity.

O Matko Zbawiciela! Święta Faustyna napisała: „Matko Boża, dusza 
Twa była zanurzona w goryczy morzu, spójrz się na dziecię Twoje 
i naucz cierpieć, i kochać w cierpieniu. Wzmocnij mą duszę, niech 
jej ból nie łamie” (Dz, n. 315). O to Cię dziś wszyscy chcemy prosić. 

Dziesiątka różańca w intencji wszystkich rodziców, którzy utracili dziecko, 
wypraszając dla nich pokrzepienie duszy

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej
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Matka wstawiająca się za swoimi dziećmi
Sanktuarium Matki Bożej zwycięskiej 

w Brdowie

5. dzień nowenny
druga niedziela adwentu – rok a
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Ukształtowanie litUrgii
Iz 11, 1–10; Ps 72 (71), 1b–2. 7–8. 12–13. 17; Rz 15, 4–9; Mt 3, 1–12

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiejszy człowiek, człowiek XXI wieku, czyli Ty i ja, czekamy na to, 
co nazywamy lepszym światem, lepszym czasem, na coś lub na kogoś, 
kto pozwoli nam żyć w pokoju, w przyjaźni, uczyni świat naszych wy-
obrażeń światem realnym, na wyciągnięcie dłoni. Czekamy na kogoś, 
kto zechce zbudować z nami relację opartą na prawdzie. Tym kimś jest 
Jezus. Oto jest dzień, byś zapytał siebie: czy czekasz na Jezusa? Co 
znaczą dziś dla Ciebie słowa: bliskie jest królestwo Boże? Czym Cię 
napawają – lękiem czy radością? Czy lepszy świat, na który czekasz, to 
królestwo Jezusa? I wreszcie: jakie wydajesz owoce? Rozradujmy się dziś 
słowami Izajasza „i spocznie na [...] [Nim] duch Pański, duch mądrości 
i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej”. Zapro-
śmy do naszego spotkania Ducha Świętego, który jest źródłem naszego 
nawrócenia, który chce nas hojnie obdarować swoją wszechmocą.

Ta druga niedziela Adwentu jest  jednocześnie kolejną pierwszą 
niedzielą miesiąca, przypominającą nam o przygotowaniach do pere-
grynacji w naszej diecezji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Adwent 
jest szczególnym czasem wejścia w życie Maryi, zasłuchania się w jej 
fiat. Dziś spotykamy Maryję  jako  Matkę   wstawia jącą   s ię   za 
nami , czyli Tę, która zanosi Bogu nasze „Tak”.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Liturgia słowa drugiej niedzieli Adwentu rozpoczyna się od pięknej 
wizji: „wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć 
będą [...]; niemowlę będzie igrać na norze kobry; dziecko włoży swą 
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rękę do kryjówki żmii; zła czynić nie będą, ani zgubnie działać”. W zapo-
wiedzi tej słychać echo wezwania do pojednania się z Bogiem i ludźmi, 
rozgrzania swego serca ogniem Bożej prawdy, którym są Jego przykaza-
nia. Prorok Izajasz zachęca w ten sposób do adwentowego nawrócenia, 
w centrum którego staje pełen darów Ducha Świętego Mesjasz – król 
z rodu Dawida. On zaprowadzi sprawiedliwość i da pokój bez granic. 

Ewangelia pokazuje nam postać Jana Chrzciciela. Także i on do-
pomina się o nawrócenie: „Każde drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [...] [On] oczyści swój 
omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieuga-
szonym”. Prorok podpowiada przy tym, że największym zagrożeniem 
dla miłości jest kłamstwo. Wszak miłość wymaga prawdy. Ale nie da 
się żyć w niej bez zmiany sposobu myślenia, bez odkrycia na nowo 
źródła życia – Chrystusa, bo tylko w Nim możemy postąpić w dobrym. 

Gdy wybrzmią czytania, zastanówmy się nad swoim życiem. Zo-
baczmy, co w nas wartościowe i prawe, co wnosi w nasze życie głęboki 
sens, a co należy odrzucić jako puste i jałowe. Bóg jest sprawiedliwy 
i cierpliwie czeka na nas. Chce okazywać nam swe miłosierdzie, 
szczególnie w czasie Adwentu, czyli powrotu. 

Przed rozesłaniem

Chrystus, który ukazuje nam niezachwianą wierność Boga, pragnie, 
byśmy uwielbiali w Nim naszego Ojca, byśmy oddawali mu cześć 
i śpiewali Jego imieniu. Na drodze naszego nawrócenia, umocnieni 
żywą obecnością Chrystusa, pozwólmy spełnić się słowom psalmisty: 
„Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią”.

Homilia
Matka wstawiająca się za swoimi dziećmi

Okresem Adwentu weszliśmy w nowy rok liturgiczny. Ten rok jest 
dla naszej diecezji szczególny, obchodzony będzie w postawie dzięk-

czynienia za 900 lat obecności na polskiej ziemi Kościoła włocław-
skiego. W to dziękczynienie pięknie wpisuje się peregrynacja Obrazu 
Matki Bożej, Królowej Polski, i do tego duchowo się przygotowujemy. 
Maryja towarzyszy nam w adwentowym oczekiwaniu na przyjście 
Pana i wstawia się za nami. Teksty liturgiczne często wspominają 
Matkę Bożą (np. II prefacja adwentowa podkreśla, że Chrystusa 
Pana „przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała 
z wielką miłością”). Również w tym okresie obchodzimy uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wspominamy 
Zwiastowanie i Nawiedzenie oraz gromadzimy się na mszach świętych 
roratnich, które odprawiane są ku Jej czci. Ich nazwa pochodzi od 
pierwszych słów łacińskiej antyfony: Rorate caeli desuper... (Spuśćcie 
niebiosa z wysokości...).

Adwentowe czuwanie przygotowuje nasze serca do nawrócenia, 
„bo bliskie jest królestwo niebieskie”, słyszymy dziś w ewangelii. Jak 
wejść do królestwa, które się zbliża? Zgodnie z tym, co mówi Jan 
Chrzciciel, wystarczy przygotować drogę i Pan sam przyjdzie do nas 
ze swoim królestwem. Kto się odwraca od swoich grzechów i zry-
wa swój pakt z szatanem, robi w swoim sercu miejsce Bogu. To On 
przejmuje nad nim władzę. W sercu człowieka Boże prawo zapuszcza 
korzenie i zaczyna wydawać dobre owoce. Wtedy człowiek staje się 
podobny do swojego Pana i stara się zachowywać tak, aby nikt nie 
miał wątpliwości, że należy do Jezusowego królestwa. Dzięki ludziom, 
którzy postępują zgodnie z etykietą królestwa Bożego, rozszerza się 
panowanie Boga i coraz bardziej przybliża się dzień, kiedy Pan będzie 
panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi (Ps 72, 8).

Na duchowym szlaku naszych rozważań staje dziś Sanktuarium 
Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie, które od sześciu wieków jest 
obecne w diecezji włocławskiej. Obraz Matki Bożej Zwycięskiej za-
brał na bitwę pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło, a jego syn 
sprowadził ojców paulinów do Brdowa, aby byli stróżami wizerunku 
Maryi, która przyniosła zwycięstwo. Oblicze Matki Bożej, jak głosi 
legenda, jest podobne do twarzy św. Jadwigi, żony króla Władysła-
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wa, król udając się w różne miejsca z Matką Bożą, chciał, aby ona 
przypominała mu, jego wybrankę. 

Maryja jest dla nas znakiem zwycięstwa, a Jej wstawiennictwo jest 
ratunkiem, kiedy borykamy się z naszymi słabościami i grzechami. 
Każdy z nas nieustannie musi w życiu zwyciężać, tocząc bój o życie 
w łasce uświęcającej. Wierzymy, że Maryja wspiera nas w tej walce 
ze złym duchem, który jest wrogiem tego, co jest w nas z Pana Boga. 

Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w swoich kronikach ma za-
pisane wiele wydarzeń, które świadczą, że Matka Boża w tym miejscu 
wspiera łaskami tych wszystkich, którzy z wiarą do Niej się zwracają. 
W Brdowie dokonał się cud wskrzeszenia dziewczynki z Kłodawy, jak 
również wymodlono łaskę zaprzestania zarazy cholery w Izbicy Ku-
jawskiej. Każdego roku po pierwszej niedzieli października w środę, 
mieszkańcy Izbicy Kujawskiej i okolic pieszo pielgrzymują do Brdowa, 
aby przez Maryję dziękować Panu Bogu za ten wielki cud. 

Adwent to okres przygotowania na przyjście obiecanego Mesjasza. 
Jak za dawnych czasów, tak i dziś oczy nasze są zwrócone na Maryję. 
To Ona została wybrana przez Boga od początku, nim jeszcze „góry 
stanęły i wody miały swoje granice” (por. Prz 8, 22–31), na godną Matkę 
Zbawiciela świata, który przychodzi w ubóstwie i pokorze. Ona, pokorna 
„służebnica Pana” (por. Łk 1, 38), była i na zawsze pozostanie żywym 
symbolem odwiecznego oczekiwania świata na przyjście obiecanego 
już w raju Mesjasza. Po Zwiastowaniu Maryja stała się żywym taberna-
kulum, w którym zamieszkał wszechmocny Bóg. Tego Boga adorowała, 
uwielbiała i Jemu dziękowała, że zlitował się nad upadłą ludzkością 
i dał nam Zbawiciela, którego wyda światu w stajence betlejemskiej. 
„Do swoich przyszedł, a swoi Go nie przyjęli...” (por. J 1, 11).

Jezus, który chce narodzić się w naszym sercu, chce w nas królować. 
To królestwo zbliża się do nas i chce pośród nas zamieszkać. Dlatego 
posłuchajmy Janowego wezwania i skierujmy nasze myśli  i serca 
w stronę Tego, który do nas przychodzi! Przyjmijmy Go i uczyńmy 
Panem naszych serc! Niech przyjdzie Jezus i Jego królestwo zamieszka 
pośród nas!

Maryjo, Matko nasza pomagaj nam, aby Boża miłość i łaska zwy-
ciężała w nas. Amen. 

Modlitwa powszechna

Przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, prośmy Boga w naszych 
potrzebach.

1.  „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy 
ludzie ujrzą zbawienie Boże” – módlmy się za Kościół katolicki, 
aby nie ustawał w przypominaniu światu o bliskości królestwa 
Bożego i konieczności nieustannego nawracania się.

2.  „Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów” – módlmy się za ludzi pysznych i po-
gardzających innymi, aby na wzór św. Jana Chrzciciela potrafili 
uznać swoją słabość i grzeszność, a w bliźnich dostrzec dzieci tego 
samego Boga.

3.  „Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc 
nie zgaśnie” – módlmy się o pokój między narodami, aby ludzie 
żądni władzy i bogactwa nie osiągali swoich celów kosztem in-
nych.

4.  „Kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które prze-
pełniają morze” – módlmy się za naród polski, aby uciekając się 
do Matki wstawiającej się za swoimi dziećmi, wzrastał w miłości 
Boga i wierności Jego prawom.

5.  „Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci” 
– módlmy się za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cier-
piące, aby dobry Bóg dał im łaskę wiecznego szczęścia w swojej 
obecności.

6.  „Abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie 
i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga” – módlmy się w naszych 
potrzebach, abyśmy starali się o wzajemną zgodę i szacunek oraz 
wspierali się w trudnościach.
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Przedwieczny Boże, uwolnij nas od trosk doczesnych i ukształtuj 
w swojej mądrości, abyśmy dojrzewali do zjednoczenia z Chrystusem. 
Który żyje i króluje na wieki wieków.

nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie

Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, która od wieków jesteś 
nam tak bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła 
nam dobrze przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i na-
szej parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 
Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Dziś chcemy uwielbiać Twój zwycięski 

wizerunek w brdowskim sanktuarium. To tutaj Twoi jasnogórscy stró-
żowie od wieków gromadzą wokół Ciebie liczne grono wdzięcznych Ci 

dzieci. Twój wspaniały wizerunek sięga czasu zwycięskiej bitwy pod 
Grunwaldem, umacniając nas w przekonaniu, że i dziś możemy wraz 
z Tobą przezwyciężyć wszelkie przeciwności życia. Dlatego prosimy 
o roztoczenie opieki nad naszymi rodzinami.

Wołajmy: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Wyjednaj naszym rodzinom wiarę żywą i gorącą.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Uproś nam głęboką wiarę, abyśmy byli otwarci na świadectwo 

świętych patronów Polski.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Uproś wszystkim rodzicom łaskę świadomej i autentycznej wiary, 

by w niej wychowywali swoje dzieci. 
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Wzbudź w młodych Polakach gorliwość w spełnianiu praktyk 

religijnych.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Matko spraw, aby wszyscy potrafili przezwyciężać pokusy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Zwycięska Pani, Maryjo, nasza Matko. Oddajemy Ci dzisiaj dusze 
i ciała nasze, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, dobra duchowe 
i materialne, godzinę naszej śmierci  i całą wieczność. Wszystko to 
składamy w Twoje ręce. Wspomagaj nas w chwilach próby, oświecaj 
swoją mądrością, oddalaj zasadzki złego ducha, przeprowadzaj bez-
piecznie przez bolesne doświadczenia krzyża i chroń nas oraz naszych 
bliskich przed utratą wiary. 

Wołamy do Ciebie, Matko wstawiająca się za dziećmi, bądź przy 
nas w każdy czas, zwłaszcza w naszych codziennych obowiązkach, 
radościach, troskach, spotkaniach i rozmowach. Osłaniaj nas potęgą 
swej Obecności, pomóż nam zachować wierność powołaniu, naprawić 
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wyrządzone krzywdy. Ucz wybaczać winowajcom i coraz bardziej 
kochać Boga i ludzi. Czuwaj nad nami i prowadź ku zwycięskiemu 
Panu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

akt zawierzenia
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Mat-

ko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala 
serca całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia 
Twoich dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. To-
warzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą 
Przewodniczką.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości  i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą 
naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim 
Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca  i odnowił oblicze 
ziemi. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, do którego 
nas prowadzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach 
naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe 
i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn żyje i kró-
luje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe

Dziś w ewangelii usłyszeliśmy słowa: „Nawracajcie się, bo bliskie 
jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). Rzeczywiście, królestwo niebie-
skie jest blisko każdego z nas, jest tuż obok. Przekonujemy się o tym, 
ilekroć doświadczamy Bożej obecności i działania w naszym życiu. 
Maryja jest naszą Orędowniczką przed Bogiem. Powierzmy Jej nasze 
życie, abyśmy z Nią szczęśliwie i bezpiecznie doszli do Jej Syna.

Pomocą w naszych dzisiejszych rozważaniach będzie Katechizm 
Kościoła katolickiego.

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
„Kto zmartwychwstanie? Wszyscy  ludzie, którzy umarli: Ci, 

którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, 
którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie potępienia (J 5, 29)” 
(KKK, n. 998).

Maryjo – Matko wstawiająca się za swoimi dziećmi, uproś nam 
łaskę, abyśmy w przyszłości zmartwychwstali do życia.

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
„Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne wejście człowie-

czeństwa Jezusa do niebieskiego panowania Boga, skąd kiedyś powróci 
(por. Dz 1, 11), które jednak obecnie zakrywa Go przed wzrokiem 
ludzi (por. Kol 3, 3). Jezus Chrystus, Głowa Kościoła, poprzedza 
nas w chwalebnym królestwie Ojca, abyśmy jako członki Jego Ciała 
żyli w nadziei, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki” (KKK, 
n. 665–666).

Maryjo – Matko wstawiająca się za swoimi dziećmi, pomóż nam 
dojść do nieba.

3. zesłanie Ducha Świętego
„Duch Święty przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby 

pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego Pana, 
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przypomina im Jego słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego 
Śmierci i Jego Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, 
szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić 
do komunii z Nim, aby przynosili obfity owoc” (KKK, n. 737).

Maryjo – Matko wstawiająca się za swoimi dziećmi, uproś nam 
Ducha Świętego.

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny
„Tymczasem zaś Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje już chwały 

co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego 
osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, póki nie nadej-
dzie dzień Pański, przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu 
jako znak pewnej nadziei i pociechy” (KKK, n. 972).

Maryjo – Matko wstawiająca się za swoimi dziećmi, uproś nam 
łaskę nadziei i pocieszaj smutnych.

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi

„Wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego [...] przez 
całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego 
Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica 
jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest Ona 
najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła” (KKK, 
n. 967).

Maryjo – Matko wstawiająca się za swoimi dziećmi, ucz nas mocno 
wierzyć i prawdziwie kochać.

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
Maryjo Jasnogórska Pani Zawierzenia! Stajemy w godzinie apelu, 

by ze szczerością serca oddać się pod Twoją obronę. Wyznać: jestem, 
pamiętam i czuwam w każdy czas. To czas przypomnienia sobie, że 
na tym świecie, wśród wielu dróg, nie kroczę sam pośród wielu sytu-
acji, również tych, które nierzadko są dla mnie niebezpieczeństwem 
względem duszy czy ciała. Cultus – znaczenie tego słowa mówi 
o trosce, pielęgnacji. Ze szczególną pieczołowitością ta godzina apelu 
zapisała się w harmonogramie zadań wielu ludzi na tej ziemi. Mówi 
ona o gotowości na spotkanie, gotowości na słuchanie, gotowości, 
by to wszystko, co tu spotkam i czego doświadczę, przez Matczyne 
czuwanie wprowadzić w życie, jako czyn Bożej łaski.

Ciekawa jest przyczyna tej godziny. Kapitan Władysław Polesiński, 
pilot, podczas próbnego lotu usłyszał nagle jakby wewnętrzny rozkaz: 
„Zniż lot, ląduj!”. Wylądował szczęśliwie, a po tym, jak wysiadł – samo-
lot eksplodował. Było to o godzinie 21.00. Gdy po powrocie do domu 
opowiedział swojej żonie o tym wydarzeniu, ona zapytała go, którego 
to było dnia i o której godzinie to się stało. Okazało się, że właśnie tego 
dnia o godzinie 21.00 polecała go Matce Bożej. Kapitan stanął „na bacz-
ność”, zasalutował i zwrócił się do Matki Bożej Jasnogórskiej, meldując 
się Jej jako swemu Dowódcy, od którego otrzymał wewnętrzny nakaz 
ratujący go od śmierci. Odtąd czynił to codziennie. Kapitan Władysław 
Polesiński – wcześniej skłócony z Panem Bogiem – nawrócił się, zmienił 
życie i założył wśród oficerów polskich katolicką organizację – „Krzyż 
i Miecz”. Członkowie tej organizacji mieli w zwyczaju codziennie o go-
dzinie 21.00 meldować się na apel przed Matką Bożą Częstochowską. 
W tej historii upatruje się genezy Apelu Jasnogórskiego.

Umiłował tę modlitwę również prymas Stefan Wyszyński. Żarliwie 
odmawiano ją podczas jego uwięzienia. Jako ten, który wszystko po-
stawił na Maryję, podczas wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny na Jasnej Górze 14 sierpnia 1962 r. wołał: „Zbliża się godzina 
apelu jasnogórskiego. Wszystko, co w naszej Ojczyźnie kocha Matkę 
Boga i ludzi, Panią Jasnogórską, w tej godzinie odrywa się choć na 
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chwilę od swoich spraw i kłopotów, aby przynajmniej sercem, myślą, 
pragnieniem i uczuciem przenieść się do stóp tronu Pani Jasnogórskiej 
i zespolić się tutaj miłującymi sercami z całą Polską katolicką, aby 
przedstawić Najlepszej Matce i Królowej dorobek dnia, wszystkie nasze 
dzienne sprawy, zadania, obowiązki, cierpienia, radości, zwycięstwa, 
a może nawet przegrane. Jak najlepsze dzieci... przybiegamy tutaj, aby 
złożyć Jej prace... wszystkie akty wiary, nadziei i miłości, wzbudzone 
w naszej Ojczyźnie, całą pracę Kościoła świętego, wierność Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, nasze rodziny, rodziców, młodzież i dziatwę, 
wierną Chrystusowi... Oddajemy Ci się na całkowitą własność... 
Otwieramy Ci nasze serca... Jest to godzina czuwania przy Pani Ja-
snogórskiej, godzina rachunku sumienia i składania u Jej królewskich 
stóp naszego dorobku. Jest to godzina modlitwy, zjednoczenia przez 
miłość i błogosławieństwo”.

Matko Boża Zwycięska! Sercem i duszą lgniemy do Ciebie, bo 
w ciągu dziejów nie przestajesz dostarczać dowodów, jak troszczysz 
się o cały rodzaj  ludzki. Jak dziecko nie szczędzi czasu ziemskiej 
matce, tak przez duchową łączność staję przed Tobą. „Jasnogórska 
Pani, Tyś naszą hetmanką, Polski Tyś Królową i najlepszą Matką”. 
Od wieków nie przestajesz być bliska sercom Polek i Polaków, którzy 
swoją pobożność wyrażają w cudownym medaliku, w przydrożnych 
kapliczkach, pobożnych pieśniach, litaniach czy krótkich westchnie-
niach, zaś szczególnym dowodem są licznie koronowane obrazy. 
W swojej matczynej miłości i mądrości wskazujesz nam, jak pokonywać 
codzienne trudności. Życie Twoje jest programem miłości i szacunku 
względem Boga i bliźniego, dlatego prosimy „spójrz na polskie miasta 
i na polskie wioski. Niech z miłości Twojej słynie naród polski”.

Dziesiątka różańca o wzrost wiary, nadziei i miłości w narodzie polskim

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej

5. dzień nowenny

1 stycznia 2023 r.

Matka zatroskana o ludzkie sprawy
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej księżnej kujaw 

w Błennej

6. dzień nowenny
Uroczystość Świętej Bożej rodzicielki Maryi
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Ukształtowanie litUrgii
Lb 6, 22–27; Ps 67 (66), 2–3. 5 i 8; Ga 4, 4–7; Łk 2, 16–21

Wprowadzenie do liturgii

Święta Boża Rodzicielka – czyli  Matka   zat roskana   o   ludz-
k ie  sprawy. Wypowiadając swoje fiat, Maryja zatroszczyła się o całą 
ludzkość; przynosząc światu Boga, Maryja zatroszczyła się o Twoje dziś 
i jutro, o Twoją doczesność i wieczność; stając po Krzyżem, zatroszczyła 
się o Zbawienie świata, nie można więc nie nazwać jej Matką zatroskaną 
o ludzkie sprawy. Ale najpierw zatroszczyła się o małego Jezusa, jakby 
chciała, by dorósł do planów Boga Ojca i zbawił człowieka, zatroszczyła 
się tym samym o Boga dla nas. I dziś troszczy się o Boga w nas, o to, 
ile jest miejsca dla Boga w Tobie. Jest Matką zatroskaną o ludzkie spra-
wy, które zawsze są sprawami Bożymi, bo człowiek jako dzieło Boga 
Stwórcy nie może mieć spraw poza Nim. I o to zatroskana jest Matka 
Jezusa, by nie było w nas pustki Boga. Dlatego Go dla nas rodzi, to 
Ją musimy prosić o Jezusa, który dziś pełnią swej łaski pragnie wylać 
na nas swoje błogosławieństwo przekazane niegdyś przez Boga Ojca 
Izraelitom. Otwórzmy nasze serca na Jezusa i Jego moc.

Wprowadzenie do liturgii słowa

W pierwszym czytaniu na dzisiejszą niedzielę Bóg przekazuje nam 
swoje błogosławieństwo, które włożył w usta Mojżesza i Aarona. Tym 
samym zapewnia nas, tak jak niegdyś synów Izraela, że jeżeli będziemy 
w taki sposób przyzywać Jego imienia, On będzie nam błogosławił 
i rozpromieni swoje oblicze nad nami.

Święty Paweł, pisząc do Kościoła w Galacji, wskazuje na wypełnie-
nie się woli Bożej w konkretnym czasie historii, na to, że zbawienie 
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stało się naszym udziałem w Jezusie Chrystusie, który przynosi nam 
dar przybranego synostwa.

Słowa Ewangelii przekazują nam prawdę, że od Maryi zaczyna 
się każde życie. Słuszne jest więc, by nowe dwanaście miesięcy 
zacząć od Niej i poświęcić Jej. Usłyszmy zatem, że z Maryi zrodziło 
się nasze zbawienie – Jezus, nasz Początek i Koniec, w przyjaźni 
z którym chciejmy przeżyć nadchodzący rok. Wrócimy też myślą do 
Betlejem, gdzie od pasterzy będziemy się uczyć przychodzenia do 
Boga, a od Jego Matki – rozważania o wszystkich Bożych dziełach 
i błogosławieństwach. 

Przed rozesłaniem

Obdarzeni dziś błogosławieństwem Boga, według Jego nakazu 
błogosławmy spotkanych braci. Zachowujmy Jego Słowo, jak MA-
RYJA, w swoim sercu  i rozważajmy  je w naszym życiu.  I  tak  jak 
pasterze wracajmy do naszych domów, rodzin, miejsc pracy, wielbiąc 
i wysławiając Boga za wszystko, czego pozwala nam doświadczać 
w Eucharystii.

Homilia
Matka zatroskana o ludzkie sprawy

W pierwszym dniu Nowego Roku Pańskiego 2023, staje przed 
nami Maryja – Święta Boża Rodzicielka, u której w każdym naszym 
działaniu możemy szukać wsparcia, wzoru, podpowiedzi i wsta-
wiennictwa u Boga tak, aby było to działanie na chwalę Boga i dla 
pożytku ludzi. Bóg daje nam dar nowego czasu oraz potencjalnych 
możliwości. Zaczynając ten nowy rok, starajmy się od samego jego 
początku przeżywać wszystko blisko Boga i z Bogiem, aby nasze 
wysiłki pobłogosławione przez każdorazowo zapraszanego do nich 
Chrystusa, gromadziły dla nas skarby duchowe w niebie, do którego 
przecież każdy nowy dzień, miesiąc i rok nas przybliża.

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Ludzie 
mówią: czas to pieniądz, a ja wam mówię: czas to miłość!”. Pan Bóg 
pozwolił nam dożyć nowego roku. Jaki on będzie? Co nam przyniesie? 
Tego nie wiemy. Święty Jan Paweł II powiedział: „Wczoraj do ciebie 
nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje”. To dziś, jeśli będzie 
Miłością, a Miłością jest Pan Bóg, będzie czasem łaski i szczęścia. 

Nie można sobie wyobrazić  lepszego początku nowego roku, 
jak rozpoczęcie go wraz z Maryją. Zwracamy się dzisiaj do Maryi 
z dziecięcym zaufaniem, licząc na to, że będzie nam pomagała do-
brze przeżywać każdy dzień, bo Ona jest zatroskana o nasze ludzkie 
sprawy. Prośmy, aby dodawała nam także otuchy i zachęcała do roz-
poczynania od nowa wszelkich naszych starań, zwłaszcza wtedy, gdy 
w swej słabości, doświadczymy upadku grzechu lub zgubimy drogę; 
prośmy, by wstawiała się u Jezusa za każdym z nas, prosząc o naszą 
wewnętrzną przemianę i wzrastanie w miłości zarówno do Boga jak 
i w posłudze bliźnim. 

W ręce Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki, złóżmy nasze szczere 
pragnienia zjednoczenia się z Jej Synem Jezusem Chrystusem, 
licząc, że za Jej przyczyną On sam uświęci naszą pracę zawodową 
i wszelkie zajęcia wynikające z powołania, jakim obdarzył nas Bóg. 
Wzywajmy Jej  imienia za każdym razem, gdy czujemy szczęście 
i pomyślność, jak i wtedy gdy pojawią się jakiekolwiek trudności. 
Ona pamiętając o swoich dzieciach, kiedy tylko usłyszy swoje imię 
przez nas wypowiedziane, pośpieszy nam z pomocą, stając się dla 
nas „znakiem pociechy i niezawodnej nadziei”. Ona nie pozostawi 
nas nigdy samych w trudnym położeniu. Jest wciąż łaskawa i za-
troskana o zbawienie każdej ludzkiej duszy. 

W pierwszym dniu nowego roku duchowo pielgrzymujemy do 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Błennej, które znajduje się na 
Kujawach. Biskup Aleksander Myszyński w roku 1517 wystawił do-
kument nadający odpust 40 dni nawiedzającym ten kościół w pewne 
uroczystości. Wszystkie związane były z cudownym obrazem Matki 
Bożej, który znajdował się w świątyni już w połowie XV wieku. Po-
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dróżujący na szlaku z Płocka do Poznania traktowali to miejsce jako 
znak rozpoznawczy na trudnym terenie wędrówki. Wiele razy uciekali 
się do Matki Bożej Łaskawej, która zawsze przychodziła im z pomocą. 
My też pragniemy Matkę Bożą prosić, aby była przy nas i wraz z nami 
wędrowała w kierunku nieba. Powtórzymy za św. Bernardem słowa: 
„Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś 
opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi...”. U Pana Boga nie ma nic niemożliwego, 
u Pana Boga wszystko jest możliwe, tym bardziej, gdy prosimy Go 
o coś razem z Maryją – Matką Jego Syna. 

Czytając Ewangelię możemy zobaczyć Maryję, w wielu bardzo waż-
nych momentach z życia Jezusa. I tak oto widzimy Maryję w Betlejem, 
kiedy z miłością wydaje na świat Zbawiciela – Bożego Syna, widzimy 
ją zatroskaną o ludzi na uroczystości weselnej w Kanie Galilejskiej, 
kiedy na Jej prośbę Jezus dokonał pierwszego cudu, dostrzegamy 
ją wreszcie bardzo wyraźnie pod krzyżem na Golgocie, kiedy Jezus 
wypowiadał przed odkupieńczą śmiercią  jedne z ostatnich swoich 
słów, mówiąc do Niej: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do Jana: „Oto 
Matka twoja”. Także w ważnych i kluczowych momentach naszego 
życia, zawsze jest przy nas obecna Maryja, wypraszając u swego Syna 
potrzebne dla nas łaski.

„Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok 
naszego życia. Dziękujemy za wszelkie dobro,  jakie odebraliśmy 
z Twojej  łaskawej ojcowskiej ręki. Stajemy przed Tobą w gronie 
naszej rodziny u progu nowego roku, aby wspólnie modlić się do 
Ciebie. Ten nowy rok jest jeszcze dla nas zagadką i tajemnicą, choć 
nie wiemy, co nas spotka, to z ufnością patrzymy w przyszłość, bo 
wierzymy, że Ty jesteś z nami, a z Tobą nic złego nie może nam się 
stać. Ty, miłujący Ojcze, wszystko wiesz, przenikasz nasze myśli, 
plany i działania, zanim jeszcze my sami je poznamy. Wiemy, że Ty 
pragniesz dla nas tylko dobra, choć to dobro nie zawsze zgadza się 
z tym, czego my oczekujemy. Daj nam, prosimy, tak współpracować 
w tym roku z Twoją łaską, abyśmy robili tylko to, co się Tobie podoba 

i co Ty dla nas przewidziałeś; abyśmy we wszystkim pełnili Twoją 
świętą wolę. Uchroń nas przed układaniem swojego życia bez Ciebie. 
Nie wypuszczaj nas z Twoich ojcowskich rąk.

Przez pośrednictwo Świętej Bożej Rodzicielki, oddajemy Ci wszyst-
kie nasze plany na te nowe dni i prosimy, abyś Ty je ułożył po swoje-
mu – tak aby były dla nas jak najlepsze. Miej w opiece każdego z nas 
i prowadź nas po wszystkich ścieżkach, którymi będziemy chodzić, 
aby nikt z nas nie zbłądził i abyśmy tymi ścieżkami doszli kiedyś do 
Twojego królestwa, naszego prawdziwego Domu”. Amen.

Modlitwa powszechna

Przez Maryję, Matkę zatroskaną o nasze sprawy, błagajmy miło-
siernego Boga.

1.  „Bóg w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” 
– módlmy się za wspólnotę Kościoła świętego kierowaną przez 
papieża Franciszka, aby jako pasterz otwarty na działanie Ducha 
Świętego prowadził powierzone sobie owce ku wieczności z Bo-
giem.

2.  „Niechaj nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce 
ziemi” – módlmy się za diecezjan włocławskich przygotowujących 
się na nawiedzenie przez Maryję w znaku częstochowskiej ikony, 
aby przez Jej przyczynę Bóg prowadził ich rodziny swoimi ścież-
kami.

3.  „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu” – módlmy się za przeżywających wszelkiego rodzaju 
trudności, aby jak Maryja, zatroskana o ludzkie sprawy, potrafili 
w przeciwnościach upatrywać szansy na pogłębienie zażyłości 
z Bogiem.

4.  „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni obli-
cze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską” – módlmy się za 
smutnych i strapionych, aby w Bogu znaleźli pociechę i radość. 
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5.  „Niech Pan zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” 
– módlmy się za konających, aby w ostatniej chwili życia, przyjęli 
niezmierzone Boże miłosierdzie i weszli do radości swego Pana.

6.  „Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, 
Ojcze” – módlmy się za nas samych, abyśmy pozostawali otwarci 
na Boże natchnienia i byli wdzięczni za Jego nieustanną obecność 
na ścieżkach naszego życia.

Boże, który obdarzyłeś nas łaską wiecznego zbawienia, prowadź nas 
Twymi drogami do wiecznej ojczyzny, gdzie będziemy się cieszyć Twoją 
obecnością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie

Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, która od wieków jesteś 
nam tak bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła 
nam dobrze przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i na-
szej parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 
Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Dziś wraz z Tobą udajemy się w du-

chowej pielgrzymce do ziemi kujawskiej. Tutaj, z wizerunku Łaska-
wej Księżnej Kujaw spoglądasz na swój lud i wspierasz go w każdej 
trudności. W błeńskim sanktuarium od wieków nieprzerwanie otacza 
Cię grono Twoich czcicieli, wdzięcznych za pomoc w strapieniach. 
Wierzymy, że i dziś spojrzysz z miłością na cały włocławski Kościół.

Wołajmy: Błagamy cię, Jasnogórska Pani.
K.  Broń nas, Jasnogórska Pani, od grożących niebezpieczeństw.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Spiesz nam z pomocą, abyśmy umocnieni łaską Bożą nie zapomnieli 

o świętości.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Pociesz smutnych i strapionych, skrzywdzonych i pogrążonych 

w żałobie.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Bądź nam pomocą, gdy nie potrafimy przebaczyć.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Błogosław naszej pracy i wszelkim dobrym zamiarom.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Matko Boga i Księżno Kujaw! Wierzymy, że jesteś wśród nas obecna 
i spoglądasz łaskawie na nas, mieszkańców tej ziemi. Klękamy przed 
Tobą razem z tymi, którzy poprzedzili nas w ziemskiej wędrówce. 
Oni, tak jak my dzisiaj doświadczali, że jesteś światłem, mocą, obroną 
i nadzieją – po prostu Matką Łaskawą.

Okaż swe łaskawe Oblicze naszym rodzinom. Spraw, aby problemy, 
z którymi się borykają, zostały pokonane siłą dobra i pokoju. Uproś 
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Twego Syna, aby w naszych rodzinach panowała miłość i zgoda. 
Prosimy szczególnie za tych, którzy zapomnieli o Panu Bogu, Kościele 
i powołaniu do życia wiecznego. Spraw, aby powrócili do życia w łasce 
uświęcającej i odkryli w sobie dar synostwa Bożego.

Okaż swe łaskawe Oblicze wszystkim matkom i żonom. Ty wiesz, 
Księżno Łaskawa, czym jest macierzyństwo, bo sama byłaś i jesteś Mat-
ką. Prosimy, aby matki i żony naszej parafii czuwały i strzegły ciepła 
domowego opartego na wierze w Twego Syna i miłości ewangelicznej.

Okaż swe łaskawe Oblicze ojcom i mężom, aby będąc głową rodzi-
ny, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, chronili przed złem i upadkiem 
moralnym swoich najbliższych i byli autorytetem dla swoich dzieci.

Spójrz, o Matko, na przygnębiony Twój lud, który wielbi Ciebie i prosi 
o wyjednanie łaski u Boga. Niech nasza wspólnota diecezjalna oraz 
wspólnota parafialna pozostaną wierne Bogu i Tobie na zawsze. Amen.

akt zawierzenia
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! 

Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca 
całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich 
dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam 
w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą Przewodniczką.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą naszą 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim Ducha 
Świętego, aby przemieniał nasze serca i odnowił oblicze ziemi. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu rozpoznajemy Twojego Syna, do którego nas prowa-
dzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia i złóż przed oblicze Boga w Trójcy 
Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe 
nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, 

co miłujemy w Bogu. Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie 
Twój Syn żyje i króluje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe

Troska matki jest wyjątkowa. Kiedy dziecko popełni błąd – upomina, 
ale jednocześnie pomaga go naprawić. Maryja jest naszą Matką. Jest 
zatroskana o nasze sprawy i każdego dnia otacza nas swoją miłością. 
Rozpoczynając nowy rok, powierzmy Jej kolejne dni naszego życia!

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zmartwychwstanie Pana Jezusa daje nam pewność, że nawet 

z największego cierpienia, bólu, zła może wyniknąć dobro. Miniony 
rok przyniósł wiele trudnych i doświadczeń; zmagaliśmy się z pande-
mią, na naszych oczach rozszalała się wojna tuż obok naszych granic. 
Wszystko to może być szansą na uporządkowanie życia.

Maryjo – Matko zatroskana o ludzkie sprawy, pomóż nam dobrze 
przeżyć kolejny rok naszego życia, spraw, aby trudne doświadczenia 
nie przysłoniły nam nadziei zmartwychwstania!

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jezus wstępuje do nieba, aby nadać życiu człowieka nową per-

spektywę. Bóg pomaga na nowo odkryć cel wędrówki i zrozumieć 
sens zmagań z grzechem i słabościami.

Maryjo – Matko zatroskana o ludzkie sprawy, pomóż nam zrozu-
mieć wartość naszego człowieczeństwa i żyć w perspektywie nieba. 
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3. zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty wyzwala z lęku i strachu – jest źródłem odwagi. To 

dzięki Niemu przestraszeni Apostołowie stali się odważnymi świadkami 
Jezusa Chrystusa. Każdy dzień stawia nas w obliczu nowych wyzwań, 
które niejednokrotnie niosą za sobą spore obawy. Niekiedy stajemy 
wobec trudnych wyzwań: obmawiać z innymi czy bronić?, przyznać 
się do swojej wiary czy milczeć?, udawać, że nie widzę, czy dostrzec? 

Maryjo – Matko zatroskana o ludzkie sprawy, uproś nam odwagę 
podejmowania mądrych decyzji. 

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny
Papież Franciszek w czasie modlitwy Anioł Pański w uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 2015 r. powiedział: 
„Wiara jest sercem całej historii Maryi; Ona wierzy, jest kobietą wiel-
kiej wiary; wie Ona – i mówi o tym – że na historii ciąży przemoc 
ludzi możnych, pycha bogaczy, zarozumiałość pysznych. A jednak 
Maryja wierzy i głosi, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci, pokornych 
i ubogich, ale pomaga im miłosiernie i troskliwie, strącając władców 
z tronu, rozpraszając pysznych, zamkniętych w swoich sercach. Taka 
jest wiara naszej Matki, taka jest wiara Maryi!”.

Maryjo – Matko zatroskana o ludzkie sprawy, pomóż nam tak żyć, 
aby wiara w Boga była sercem historii każdego z nas.

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi

„Maryja przyjęła pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za 
swoje dzieci wszystkich ludzi, otacza macierzyńską miłością Naród, 
który Ją wybrał na swoją Królową, broni go w niebezpieczeństwach, 
udziela mu pociechy w utrapieniach” (Prefacja o Najświętszej Maryi 
Pannie Królowej Polski). Nie ma skuteczniejszej siły niż zawierzenie 
Maryi, która zrobi absolutnie wszystko, aby wypełnić testament dany Jej 
przez Jezusa – zrobi wszystko, aby okazać się Matką dla swoich dzieci.

Maryjo, Matko zatroskana o swoje dzieci – Tobie powierzamy na-
szą Ojczyznę i nas samych: biednych, słabych, wątpiących czy wręcz 
niewierzących, ale także z wiarą zanoszących do Ciebie modlitwy.

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
Gromadzimy się w tej wieczornej godzinie, która od wielu lat 

skupia wierzących wokół Ciebie, Matko Bożego Słowa i Święta Boża 
Rodzicielko, w przedziwnej duchowej łączności i wspólnocie. Przede 
wszystkim jesteś przewodniczką po ziemskich drogach życia i duchową 
ścieżką do Boga. Choć stałaś się Matką Zbawiciela, nieobce Ci były 
trudy na ziemskim padole. To spowodowało, że nie przestajesz być 
powierniczką ludzkich spraw. Wiele obrazów, rzeźb ukazuje Twoje 
rozmaite wizerunki. Od smutnych i zatroskanych, przez zadumane, aż 
po rozpromienione i łagodne. Ekspresyjność Twojego oblicza wskazuje 
nam, Święta Matko, że nie stronisz od bogactwa ziemskiego życia, 
które w swojej codzienności nabiera rozmaitej  intensywności  i ko-
lorytu. Dowodem tego są wszystkie tajemnice różańca – począwszy 
od radosnych i światła, przez bolesne, prowadzące aż do tajemnic 
chwalebnych. Każda zaś twarz Twoja o Maryjo, wychodząca spod 
pędzla czy dłuta, nosi w głębi historię niejednego ludzkiego istnienia.

W Tobie, o Panno nad pannami, jest dar nowego życia, w Tobie 
jest życie Bożej łaski. Chcemy zbliżać się do Ciebie, by udziałem 
naszego życia było przyjmować łaskę po łasce. Syn Boży przez wcie-
lenie stał się naszym bratem, a Ty, będąc pełna łaski, przez pokorę 
i dyspozycyjność uczysz nas szacunku do Bożego słowa i wskazujesz 
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na godność ludzkiego ciała, które jest świątynią Ducha Świętego. Na 
dar Ojca w Synu, Ty odpowiadasz darem z siebie. Na dar miłości od 
Boga, odpowiadasz darem miłości dla Boga.

Nazywamy Cię Arką Przymierza. Przez zjednoczenie w Twojej obec-
ności spraw Boskich ze sprawami ludzkimi doświadczamy zmiłowania 
Boga nad tragedią ludzkiego grzechu i słabą kondycją człowieka. Twoje 
fiat odmieniło historię ludzkiego losu. Bóg, wypełniając zapowiedzi 
Starego Przymierza zesłał Zbawiciela, w którym zawarł z człowiekiem 
Nowe Przymierze, nie prawa, lecz miłości. Oddaniem Bogu i ludziom 
stałaś się bramą niebieską, umożliwiającą przyjście Boga do człowieka 
i przyszłaś z pomocą nam, potrzebującym zbawienia. 

Panno łaskawa, jaśniejąca blaskiem Bożej obecności! Otwierając 
swe serce dla Boga, poświęciłaś się Jemu bez reszty. Stałaś się dla 
Boga otwartą przestrzenią, którą On wypełnił wobec swojego planu. 
A skoro stałaś się „łaski pełna” – wypełniona Bożym światłem, stałaś się 
najpiękniejszym ze wszystkich stworzeń. Niech Twoje Boże macierzyń-
stwo uczy nas stawać w blasku Chrystusa. Niech historia i dar Twojego 
życia będzie dla nas wzorem zaufania Bogu wśród wielu spraw życia 
i zgody na pełnienie woli Bożej. Matko przeczysta, niech czystość Twoja 
ukształtuje w nas szacunek do ludzkiego ciała i przypomina o godności 
i wartości każdego życia. Chcemy, by przykład Twojego życia uczynił 
nas gotowymi do stawania się odblaskiem Bożego oblicza, które zbliża 
się ku nam ze swoim zbawieniem. Ucz nas otwierać się na nowe życie 
w łasce Bożej. Prosimy Cię Jutrzenko Bożego Zbawienia, by przez 
Twoją obecność w nas, ludzie niewierzący, obojętni, wątpiący, wszyscy, 
którzy potrzebują Bożej pomocy, mogli odkryć Chrystusowe oblicze.

Dziesiątka różańca w intencji osób chorych i cierpiących oraz przeży-
wających różne kryzysy

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej

6. dzień nowenny

5 lutego 2023 r.

Matka służąca drugiemu człowiekowi
Sanktuarium Matki Bożej nieustającej Pomocy

w radziejowie

7. dzień nowenny
Piąta niedziela zwykła – rok a
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Ukształtowanie litUrgii
Iz 58, 7–10; Ps 112 (111), 4–5. 6–7. 8a i 9; 1Kor 2, 1–5; Mt 5, 13–16

Wprowadzenie do liturgii

Jak często czekałeś, by usłyszeć w swym sercu słowa Pana: „Oto 
jestem”, a Pan jakby się spóźniał, jakby był nieczuły na Twoje wołanie, 
jakby Twój głos nie docierał do Jego tronu? A Chrystus przy stole 
Bożego Słowa chce Ci dziś odpowiedzieć, gdzie wtedy był, w kim 
lub przez Kogo wtedy do Ciebie przychodził – że był w zgłodniałym, 
nagim, biednym, tułaczu, przygnębionej duszy. Tak często nasze 
wołanie w naszych sprawach nie pozwala nam dostrzec potrzeb 
innych. A Bóg dziś przez proroka Izajasza wskazuje nam drogę ku 
światłu, które rozbłyśnie, gdy zaczniesz służyć. Dziś na naszej drodze 
nowenny diecezjalnej spotykamy się z Matką  s łużącą  drugiemu 
cz łowiekowi. Maryja zawsze służy. W Jej pierwszej rozmowie z Bo-
giem zanotowanej na kartach Ewangelii wyraziste są słowa „Oto ja 
Służebnica Pańska”; potem już zawsze w Jej sercu rozbrzmiewa głos 
Boga. Prośmy dziś Jezusa, by rozpalił w nas światło, które odkryje 
nasze dobre uczynki, które pozwolą innym uwielbiać Boga. 

Wprowadzenie do liturgii słowa

Motywem przewodnim dzisiejszych czytań jest dobroczynność, 
dobroć i miłosierdzie. Gdy wsłuchamy się w nie, dotrą do nas słowa 
zachęty do czynienia dobrze naszym braciom. 

Zaczynamy od obietnic, jakie w imieniu Boga składa prorok Izajasz, 
a te są naprawdę wielkie i warto o nie zawalczyć – bo któż by nie chciał 
mieć Boga za obrońcę i wspomożyciela? Zresztą koleje losu bywają 
różne i może się zdarzyć, że nie wiedząc o tym, wesprzemy kogoś, 
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kto jak św. Paweł, przybędzie do nas w bojaźni i drżeniu i poprosi 
o pomoc, w zamian zostawiając skarby nauki o Jezusie Chrystusie. 
Do życia pełnego smaku obfitego w dobro zachęca również sam Zba-
wiciel. On zna jego wartość i radość, chce więc, byśmy nie poddawali 
się zwątpieniu, ale pokazywali, kim tak naprawdę jesteśmy – solą 
i światłem. On chce, abyśmy byli szczęśliwi i uszczęśliwiali innych.

Przed rozesłaniem

Napełnieni łaską Chrystusa pozostańmy solą ziemi, nie utraćmy 
smaku naszej wiary, nie zagaśmy knota lampy naszej ufności wobec 
planu Boga, jaki ten przygotował dla każdego z nas. Idźmy do naszych 
braci  i sióstr  i nieśmy przed nimi światło Chrystusa, światło Jego 
Słowa, światło życia, by – jak mówił dziś do nas św. Paweł – ukazać 
światu ducha i moc naszego Pana.

Homilia
Matka służąca drugiemu człowiekowi

„Z Maryją znam się od urodzenia, do tego Kościoła przychodziłam 
tutaj jako dziecko, potem jako nastolatka, potem jako studentka i teraz 
jako już żona i matka dorosłych dzieci” – tak rozpoczyna swoje świa-
dectwo pani Ewa, w materiale nagranym przez TV Trwam, dotyczącym 
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radziejowie. „W tej 
świątyni zawsze mogłam znaleźć żywego Boga. Tu nasze modlitwy 
unoszą się do nieba jak woń kadziła i są wysłuchiwane. Wierzę, że 
to dzieje się za wstawiennictwem Maryi. Myślę, że każdy, kto przyj-
dzie do tej świątyni i stanie przed Jej obrazem, ma pragnienie wtulić 
się w Jej ramiona. Tutaj każdy grzeszny człowiek marzy, aby choć 
przez chwilę być, jak ten mały Jezus w ramionach Matki. Wyraz Jej 
łagodnego oblicza ośmiela do zwierzeń, a oczy pełne miłości i po-
koju mówią: «Mów Mi o wszystkim. Nie bój się prosić». Kult Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy był tutaj od zawsze, od kiedy pamiętam. 

Każdy człowiek wiedział, że z każdym zmartwieniem, z każdą troską 
i radością trzeba przyjść tutaj, przed ołtarz Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, a Ona już pokieruje życiem. Maryja zaproszona do naszego 
życia w nim uczestniczy i je prowadzi. Tak jak w Kanie Galilejskiej, 
kiedy na weselu brakło wina,  idzie do Jezusa i  interweniuje, nikt 
Ją o to nie prosił, Ona sama wie, czego im było potrzeba. Tak samo 
jest i z nami, ona wstawia się u Jezusa Chrystusa za nami. Maryja 
w Kanie usłyszała słowa od Jezusa, które nic nie mówiły, że dokona 
się cud. Ona, Mistrzyni Zawierzenia Panu Bogu, przychodzi i mówi: 
«Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie...». Maryja uczy nas bez-
granicznego zaufania Panu Bogu oraz posłuszeństwa. I w tym tkwi 
sekret, że mamy nosić w dzbanach wodę, kiedy marzymy o noszeniu 
wina. Mamy przyjąć nasze słabości i niewierności, kiedy marzymy 
o sukcesach. Mamy ufać, to On decyduje, kiedy naszą wodę zamienia 
w wino, a smutek w radość. On mówi i decyduje, kiedy nastąpi łaska. 
Pamiętam rozmowę z kapłanem o naszych marzeniach, aby tutaj 
w Radziejowie dokonała się koronacja obrazu Matki Bożej. Kapłan 
powiedział, że nastąpi to, jeśli będą się działy cuda. Pomyślałam sobie, 
przecież te cuda zawsze tu były, małe czy większe. W tym momencie 
otrzymałam takie wewnętrzne pragnienie, że powinnam zwrócić się 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o uzdrowienie duszy 
pewnej osoby, która ma trudność z przystąpieniem do spowiedzi 
świętej. Uświadomiłam sobie wtedy, że nigdy Maryi – Matki Nie-
ustającej Pomocy o to nie prosiłam. Tego samego dnia rozpoczęłam 
nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pamiętam, że było 
to 23 września, we wspomnienie św. Ojca Pio, kiedy ta osoba, za 
którą się modliłam przyszła do mnie i zapytała, czy nie mam jakichś 
materiałów, które pomogą jej dobrze przygotować się do spowiedzi. 
Potraktowałam to pytanie jako znak z nieba. Wiedziałam, że Maryja 
usłyszała modlitwę i że ta modlitwa została złożona już przed tro-
nem Boga. Wiem, że ta osoba przystąpiła do spowiedzi i teraz nie 
pozwala sobie na tak długie odstępy czasowe, aby nie przystępować 
do sakramentów świętych”. 
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Wiara w sens modlitwy jest jak owa sól z dzisiejszej ewangelii. Jezus 
powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól 
utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba 
na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi” (Mt 5, 13). Niezachwiana 
nadzieja i ufność w Boży plan zbawienia wobec każdego z nas, jest 
jak światło, które jest obecne na świeczniku i świeci wszystkim, którzy 
są w domu. Maryja była tym światłem na weselu w Kanie, była i jest 
światłem dla każdego, kto z ufnością do Niej się ucieka. 

Takim światłem dla nas są również błogosławieni kapłani i alumni 
męczennicy II wojny światowej, którzy byli narzędziami w rękach 
Pana Boga. Świadectwo wiary zaprowadziło ich do nieba. Dziś są dla 
nas tam orędownikami. Ks. rektor włocławskiego seminarium Henryk 
Kaczorowski, alumni Tadeusz Dulny i Bronisław Jerzy Kostkowski. 
Ks. Edward Grzymała – wikariusz generalny z czasów wojny; księża 
proboszczowie: Wincenty Matuszewski, Józef Straszewski, Dominik 
Jędrzejewski; ks. wikariusz Józef Kurzawa oraz ks. Leon Nowakow-
ski, student. Święty Jan Paweł II wynosząc ich do chwały ołtarzy 
13 czerwca 1999 roku w Warszawie, powiedział: „Prośmy, abyśmy 
za ich przykładem wiernie podążali za Chrystusem”. 

Zbliżająca się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w naszej diecezji, stanowi dla nas duchowy sprawdzian; ile w nas jest 
wiary? Ile zaufania Panu Bogu? Czy rzeczywiście wiernie kroczymy za 
Chrystusem w codzienności życia? Obecność jasnogórskiego obrazu 
Matki Bożej, która jest gotowa nieustannie nam pomagać i towarzyszyć 
na drodze wiary, to kolejna szansa w naszym życiu, aby odnowić sól 
naszej miłości i wiary do Boga i ludzi. To kolejne rekolekcje dla nas, 
módlmy się już dziś o piękne ich owoce. Chrześcijanin to człowiek 
który powinien być solą i światłem dla współczesnego świata.

Czas peregrynacji będzie dla nas szansą, abyśmy tak jak Maryja, 
stali się płomieniem jaśniejącym wśród ciemności. Światło jest aktyw-
ne, rozprzestrzenia się, rozdziera i rozwiewa otaczające je ciemności. 
Nierozumne jest zatem zapalanie lampy i chowanie jej pod korcem. 
Sam Jezus objaśnia, jak ten symbol odnosi się do życia chrześcija-

nina: „Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli [...]”. 
Chrześcijanin jest jak płomień jaśniejący pośród nocnych ciemności. 
Jego dzieła i jego świadectwo mają prowadzić człowieka, który po 
omacku szuka właściwej drogi. Jego celem nie jesteśmy jednak my, 
tak jak zadaniem płomienia nie jest pokazywanie samego siebie, ale 
wskazywanie drogi swoim światłem. Ludzie, widząc nasz przykład, 
podążą ku Bogu, dla którego chwały działamy, którego Objawienia 
jesteśmy narzędziem, i głosicielami Jego słowa. 

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, pomóż mi być dobrym na-
rzędziem w rękach Pana Boga, a dla współczesnego świata być czło-
wiekiem przynoszącym dobre uczynki, aby ci którzy będą patrzeć na 
moje serce i ręce „chwalili Ojca, który jest w niebie”. Amen. 

Modlitwa powszechna

Przez orędownictwo Maryi, Matki służącej drugiemu człowiekowi, 
prośmy z nadzieją.

1.  „Nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością, dawać wam 
świadectwo Boże” – módlmy się za Kościół katolicki, aby nie za-
niedbał wzywania do przemiany życia, która wiele kosztuje, ale 
jednocześnie przygotowuje do spotkania z Bogiem.

2.  „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata” – módlmy 
się za chrześcijan, aby dawali wyraźne świadectwo swojej przy-
należności do Chrystusa i byli czytelnym znakiem Jego miłości do 
każdego człowieka.

3.  „Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współ-
ziomków” – módlmy się za ludzi świadczących miłosierdzie po-
trzebującym, aby inspirowali tych, którzy są skoncentrowani na 
sobie.

4.  „On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, 
miłosierny i sprawiedliwy” – módlmy się za zranionych i wątpią-

7. dzień nowenny 5 lutego 2023 r.



110 111

cych, aby nie brakło ludzi niosących im pomoc i pociechę na wzór 
Maryi.

5.  „Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej 
pamięci” – módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i naszych 
dobroczyńców, abyśmy pamiętając o otrzymanym od nich dobru, 
nie zapominali o niesieniu im modlitewnego wsparcia.

6.  „Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: 
Oto jestem!” – módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, 
aby Pan Bóg wzbudzał w nas pragnienie łaski płynącej z Jego 
sakramentów.

Litościwy Boże, w Tobie pokładamy całą nadzieję, otaczaj nas swoją 
opieką i wysłuchaj naszego błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie

Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, która od wieków jesteś 
nam tak bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła 
nam dobrze przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i na-
szej parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 

Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń 

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Oddajemy Ci cześć jako Matce gotowej 

nam nieustannie pomagać. Przekonujemy się o tym także przez to, że od 
ponad wieku objawiasz się nam w wizerunku Nieustającej Wspomoży-
cielki w radziejowskim sanktuarium. Codziennie wysłuchujesz naszych 
modlitw i uczysz nas, byśmy jak Ty potrafili pomagać i służyć sobie 
nawzajem. Dlatego wraz z Tobą chcemy uwielbiać Boga za dar wszyst-
kich osób powołanych do szczególnej służby w Kościele włocławskim.

Wołajmy: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Prowadź Ojca Świętego, Biskupów i Duszpasterzy parafialnych 

drogą posługi uświęcania.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Proś Maryjo Boga o powołania kapłańskie i zakonne z naszej die-

cezji.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Uproś Maryjo u swojego Syna dar odważnego odpowiadania na 

powołanie do służby Bożej.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Złącz wierzących w modlitwie za kapłanów Twojego Syna.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Bądź przewodniczką w zgodnej współpracy ludu z kapłanami.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Maryjo, Matko Chrystusa Kapłana, Ty ukochałaś kapłanów w szcze-
gólny sposób, bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna. Przez 

7. dzień nowenny 5 lutego 2023 r.



112 113

całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi, a teraz wstawiasz się 
za nami w niebie.

Błagamy Cię, wstawiaj się za kapłanów! Módl się do Ojca nie-
bieskiego, «by posłał robotników na żniwo swoje». Módl się, by nie 
zabrakło nam sług, którzy będą udzielać nam sakramentów, będą wy-
jaśniać Ewangelię Chrystusa, i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!

Matko ucząca nas służyć, otaczaj opieką biskupów i prezbiterów, 
którzy podobnie jak Ty, zostali szczególnie wezwani do współdziałania 
z Duchem Świętym, aby Jezus rodził się na nowo w sercach wiernych. 
Wypraszaj biskupom i prezbiterom, u troskliwego Ojca łaskę, aby byli 
wiernymi szafarzami Bożych tajemnic.. 

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca, by nie zabrakło kapłanów, 
którzy pomogą nam dojść do Twojego Syna. Który żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen.

akt zawierzenia
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! 

Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca 
całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich 
dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam 
w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą Przewodniczką.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą naszą 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim Ducha 
Świętego, aby przemieniał nasze serca i odnowił oblicze ziemi. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, do którego 
nas prowadzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach 
naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe 

i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn żyje i kró-
luje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe

Maryja daje nam nadzieję i ratunek. Czyni to, ponieważ jako naj-
pilniejsza uczennica Chrystusa pojęła, czym jest miłość, że kochać 
to znaczy służyć. Rozważając chwalebne tajemnice Różańca prośmy 
Maryję – Matkę służącą drugiemu człowiekowi o pomoc, wstawien-
nictwo i opiekę.

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zmartwychwstały Jezus zaprasza nas, abyśmy wraz z Nim wkro-

czyli w nowe życie. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierć na-
szego Pana, abyśmy mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu 
i prawdziwie żyli. Może warto więc kolejny raz przypomnieć sobie, do 
jakiego szczęścia zaprasza nas Bóg i temu podporządkować wszelkie 
swoje działania?

Maryjo – Matko służąca drugiemu człowiekowi, pomóż nam zo-
stawić nasz grzech i zacząć nowe, święte życie.

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
Niebo i spotkanie z Jezusem jest dla tych, którzy tego pragną 

i podporządkowują swoje życie standardom nieba: cieszą się faktem 
wybrania przez Boga, wychwalają Go ze wszystkich swoich sił, nie 
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akceptują swojego grzechu, mimo że mają jego świadomość, nie mają 
wymówek dla swojej duchowej opieszałości i cenią ofiarę Chrystusa 
bardziej niż największe skarby tej ziemi.

Maryjo – Matko służąca drugiemu człowiekowi, uproś nam łaskę 
wytrwałości w walce z grzechem. 

3. zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty udziela nam swoich darów. Dzięki nim każdy z nas 

może niejako narodzić się na nowo – porzucić dawnego człowieka: 
znudzonego, akceptującego grzech, przymykającego oczy na własną 
nędzę, zakochanego w swoich nałogach człowieka. Duch Święty daje 
życie pełne porządku, prawdy, radości, cierpliwości, pokoju i nadziei. 
Jeśli chcemy stać się kimś nowym – Duch Święty może to sprawić; 
wystarczy o to wytrwale prosić.

Maryjo – Matko służąca drugiemu człowiekowi, uproś dla każdego 
z nas potrzebne dary Ducha Świętego.

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny
Maryja została naszą Matką w najciemniejszej dla świata chwili 

– pod krzyżem. Została nią po to, aby wskazywać nam drogę w na-
szych ciemnościach. Ta, którą w litanii loretańskiej nazywamy Stolicą 
Mądrości, prowadzi nas przez chwile trudne do Mądrości Bożej, aby-
śmy „znaleźli życie i uzyskali łaskę u Pana” (Prz 8, 35). Pomaga nam 
zrozumieć tajemnicę krzyża, pomaga nam go przetrwać i bezpiecznie 
dotrzeć do chwały nieba. 

Maryjo – Matko służąca drugiemu człowiekowi, naucz nas współ-
cierpieć z innymi i mężnie znosić trudności.

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi

Św. Maksymilian Maria Kolbe powiedział, że: „Niepokalana ma 
od Boga obietnicę zwycięstwa nad szatanem. Ona szuka dusz, które 
poświęcą się jej całkowicie, które staną się w jej rękach silnymi instru-

mentami przeznaczonymi do zgładzenia szatana i rozprzestrzeniania 
się królestwa Bożego”. Królowanie Maryi to działanie na rzecz kró-
lestwa Bożego, dlatego pozwólmy Jej się znaleźć, bądźmy posłuszni 
Jej poleceniom i razem budujmy prawdziwie święte życie.

Maryjo – Matko służąca drugiemu człowiekowi, oddajemy się dziś 
na Twoją służbę.

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
Matko Nieustającej Pomocy! Jak dobrze mieć Matkę, która obejmuje 

wzrokiem, pozwoli przybliżyć się do siebie, cierpliwie wysłucha, do 
serca przytuli. Tyś nową Ewą, która na świat przyniosła Wybawiciela. 
Jak dobrze, że Chrystus Pan umierając na krzyżu, dał nam Ciebie za 
Matkę. Dobrze, że Matką Boga stała się najpiękniejsza w duchowym 
porządku z niewiast, osoba o wrażliwym sercu i wrażliwym usposobie-
niu, wrażliwym nie tylko na obecność Boga, lecz również na potrzeby 
człowieka. Dobrze nam tu być z Tobą. W Tobie uzdrowienie chorych, 
ucieczka grzesznych i pocieszenie strapionych. Dowodem Twego cu-
downego działania są kule i protezy pozostawiane w sanktuariach, 
liczne grona pielgrzymów zmierzających do Ciebie i nieprzerwany 
szept modlitwy niesiony ze wszystkich stron świata. Wielu doświad-
czyło czy oczekuje duchowej radości i wesela wynikającego z Two-
jego wstawiennictwa. W swojej biedzie, krzywdzie czy wręcz nędzy 
udajemy się wprost do Ciebie, a Ty, Matko Najświętsza nie przestajesz 
wstawiać się, orędować a modlitwą i przykładem wprowadzać na 
drogę zbawienia. Potrzebny jest ktoś taki,  jak Ty, Wspomożycielko 
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wiernych, kto zechce wysłuchać, nikogo nie odtrąci, niczym się nie 
zgorszy, nigdy nie odepchnie. Dobrze mieć Ciebie za Matkę, „która 
wszystko zrozumie, sercem ogarnia każdego z nas”. Matka „zobaczyć 
dobro w nas umie i jest z nami w każdy czas”.

Jakże pięknie troska Matki o pogodne losy rodzaju ludzkiego wy-
brzmiała na weselu w Kanie Galilejskiej! Będąc Matką Syna Bożego, 
stałaś się Służebnicą Pańską. Dajesz przykład niezwykłej miłości, 
wierności, służby, daru, poświęcenia i ofiary – cnót tak ważnych dla 
rozwoju każdego człowieka. 

Ważną częścią wesela jest uczta, dokonuje się ona po uroczystych 
zaślubinach. Każdy ma tam swoją rolę, określone miejsce i zadanie. 
Maryja zaś w cichości, jak czuła Matka, dogląda wszystkiego kobie-
cym okiem. Dyskretnie dostrzega brak wina i w prostych słowach 
powiadamia o tym Syna. Inni widzą, ale nie interweniują od razu, 
wolą nie reagować. Maryja zaś nie zaopatruje, nie radzi, sama nie 
przynosi też wina, ale ujawnia braki i powierza je Jezusowi. Z braku 
miłości, z braku radości, z nieudolności i braku odwagi nie ma wesela 
w życiu. Maryja ukazała tryskające źródło miłości, które przeznaczone 
jest dla każdego z nas. Pośredniczy pomiędzy Jezusem a nami. „Staje 
pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków 
i cierpień. Staje „pomiędzy”, czyli pośredniczy nie jako obca, lecz ze 
stanowiska Matki, świadoma, że jako Matka może – lub nawet więcej: 
„ma prawo” – powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi” (Jan Paweł II, 
Redemptoris Mater, n. 21)

Uczysz nas, Królowo wyznawców, patrzeć na codzienne sprawy 
przez pryzmat łaski Bożej, przechodzić od mentalności ludzkiej do 
spojrzenia przez Bożą optykę. Dziś do nas kierujesz słowa: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek powie wam Jezus” (J 2, 5) Nie czynisz nic dla 
siebie, lecz stawiasz wszystkie elementy życia na trwałym fundamencie 
miłości Boga, który powinien być radością i weselem ludzkiego serca.

„W pokornej służbie, wpatrzeni w przykład Służebnicy Pańskiej 
umacniajmy się w wierze. Wierzmy, jak Ona wierzyła” – pisał bł. Stefan 
kardynał Wyszyński („Maryja – pomocnica Chrystusa, Kościoła i ludu 

Bożego podczas koronacji obrazu Matki Bożej”, Lubawa, 2 lipca 1969). 
„Błogosławiona jesteś Panno Maryjo, bo uwierzyłaś, że spełnią Ci się 
słowa powiedziane od Pana” (por. Łk 1, 45).

Dziesiątka różańca za polskie rodziny, by zawsze były Bogiem silne

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej
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Matka wielbiąca Boga
Sanktuarium Matki Bożej, Pani kujaw 

w ostrowąsie
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Ukształtowanie litUrgii
Rdz 12, 1–4a; Ps 33 (32), 4–5. 18–19.20 i 22; 2 Tm 1, 8b–10; 

Mt 17, 1–9

Wprowadzenie do liturgii

Trwamy w okresie Wielkiego Postu. Chrystus mówi dziś do Ciebie 
tak, jak niegdyś do Abrahama – Wyjdź z twojej ziemi, i dodaje: udaj 
się ze mną na górę, na górę Przemienienia, stamtąd pozwolę Ci zo-
baczyć siebie moimi oczami. 

Tylko z góry dobrze jest widać to, co nas więzi w dolinach naszych 
grzechów. Uwolnieni łaską Pana będziemy mogli usłyszeć głos Ojca 
– Jesteś moim umiłowanym Synem. Często nie możemy usłyszeć 
tych upragnionych słów z powodu naszego duchowego niedosłuchu 
spowodowanego grzechem. Gdy zejdziemy z góry naszego przemie-
niania, będziemy mogli wyśpiewać Bogu pieśń uwielbienia, oddać 
chwałę Królowi wieków. 

Modlitwa uwielbienia zawsze otwiera nad nami Niebo. Bóg nie 
pozostaje obojętny na uwielbienie Jego imienia. Dlatego dziś na naszej, 
kończącej się powoli drodze przygotowań do rozpoczęcia nawiedze-
nia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w naszej diecezji, staje 
Matka  wie lb iąca  Boga, czyli Matka ucząca nas, jak razem z Nią 
śpiewać Magnificat. 

Wprowadzenie do liturgii słowa

Któż z nas nie pragnąłby, by błogosławił mu sam Bóg? Takie 
błogosławieństwo stało się to udziałem przede wszystkim samego 
Abrahama, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. Takiej obfito-
ści łask nie doświadczył chyba nikt – oprócz Maryi – z żyjących. Co 
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ciekawe, Abraham wcale o nie prosił, stały się one jego udziałem 
z woli Bożej. 

O potędze i dobroci Boga mówi też dzisiejszy psalm. Jest to jakby 
odpowiedź na wspomniane słowa błogosławieństwa – psalm ten 
można by z powodzeniem włożyć w usta patriarchy Abrahama. 

A św. Paweł, czy on nie ma nic do powiedzenia w kwestii darów 
Bożych? Ależ ma! On widzi wszystkie skarby łaski  jako złożone 
w Jezusie Chrystusie, przez którego wszystko i dla którego wszystko. 
Zbawiciel jest bowiem ich źródłem, dawcą, ale i ostatecznym celem.

Na zakończenie spotkamy się z ewangelistą Mateuszem, który 
podzieli się z nami opisem wyjątkowej łaski,  jaką była możliwość 
widzenia Syna Bożego w Jego chwale na górze Tabor. O Nim Bóg 
Ojciec dał świadectwo, iż jest błogosławieństwem dla świata.

Nasyćmy się zatem teraz Słowem Bożym, a wkrótce – Ciałem 
Pańskim, aby łaski, za które dziękują dzisiejsi autorzy biblijni, stały 
się i naszym udziałem.

Przed rozesłaniem

Na drogach naszego nawrócenia musimy zmierzyć się z wieloma 
niewiadomymi, z sytuacjami po ludzku niezrozumiałymi, znaleźć 
się na ścieżce ciemności i  ją pokonać. Bóg nie zostawi nas jednak 
na niej samych, w odpowiedzi na pragnienia naszego serca stanie 
tuż obok. Możemy mieć tego pewność już dziś, ponieważ On już od 
dawna powtarza słowa nadziei: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Niech ta 
umacniająca łaska towarzyszy nam w drodze do Domu Ojca.

Homilia
Matka wielbiąca boga 

W II Niedzielę Wielkiego Postu, tak jak Apostołowie z dzisiejszej 
ewangelii, tak również i my jesteśmy zaproszeni, abyśmy weszli na 
górę. Mamy pozostawić niziny codzienności, podjąć trud nawrócenia, 

wejść na górę wysoką, by doświadczyć obecności przemienionego Je-
zusa w nas. Góra przemienienia to przede wszystkim góra głębszego 
życia religijnego, duchowego. Trzeba głębiej zawierzyć, mocniej ufać 
i więcej miłować.

Apostołowie zostali zaprowadzeni na wysoką górę, to znaczy do 
prawdziwego życia wiarą żywą, na osobowe spotkanie z Jezusem, czyli 
do najgłębszej modlitwy spotkania osobowego. Po tym wydarzeniu 
staną się przedłużeniem rąk Chrystusa dla wszystkich narodów do 
których zostaną posłani. W czasie tego spotkania Jezus przemienił 
się przed nimi, objawiając im tajemnice Bóstwa. Twarz Jego stała się 
jak słońce, bo przecież to On jest Światłem świata, szaty Jego lśniły 
bielą, bo Bóg, według zapowiedzi proroków, przyodział się w biel. 
Zjawili się obok Niego Mojżesz i Eliasz, obydwaj ze Starego Testamen-
tu. A przecież nie tak dawno Jezus zapytał apostołów pod Cezareą 
Filipową: „Za kogo Mnie ludzie uważają?”. Wówczas opowiadali, 
„że jedni za Mojżesza, inni za Eliasza, albo jednego z proroków...”. 
Obecnie na górze, kiedy zobaczyli obydwie starotestamentalne po-
stacie obok Jezusa, mogli stwierdzić, że Jezus nie jest żadną z nich. 
Wówczas Piotr krzyknął: „Panie, dobrze nam tu być, postawimy trzy 
namioty, dla Ciebie, dla Mojżesza i Eliasza, tzn. abyśmy już nigdy nie 
wątpili, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego”. Teraz obłok 
świetlany ich osłania, czyli Duch Święty, a z obłoku słyszą głos Ojca: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”.

My też jesteśmy wezwani do tej duchowej przemiany, której do-
świadczyli Apostołowie na górze przemienienia. Wielki post  jest 
czasem wchodzenia na górę nawrócenia, pokuty, przemiany serca. 
Tylko przemienione serce potrafi usłyszeć w duszy głos: „To jest mój 
Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Tylko przemienione serce chrze-
ścijanina, potrafi w Jezusie dostrzec Syna Bożego, i w każdej sytuacji 
mocą Ducha Świętego uwielbić Pana Boga. 

Pielgrzymując duchowo po sanktuariach naszej diecezji, dziś za-
trzymujemy się w Ostrowąsie, gdzie od ponad 400 lat w swym cu-
downym wizerunku jest obecna Matka Boża Pani Kujaw, tu odbiera 
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hołd i uwielbienie od pielgrzymów i parafian. W połowie XVII wieku 
w zadziwiających okolicznościach jedna z parafianek, która pasła bydło 
nad jeziorem, zauważyła obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem wiszący na 
drzewie. Nikt nie wiedział, skąd wziął się ten obraz. W tamtym czasie 
drewniany kościół w Ostrowąsie był bardzo zniszczony, a wioska bardzo 
mała. Mieszkańcy sąsiedniej miejscowości podjęli decyzję, że przeniosą 
obraz Matki Bożej na drugą stronę jeziora i w przyszłości wybudują 
kościół. W niewiadomych okolicznościach, po krótkim czasie, obraz 
Matki Bożej wrócił do Ostrowąsa. Na dowód tego cudownego zjawiska 
przez długi czas, mieszkańcy na tafli jeziora widzieli świetlistą łunę. 
Światło to nazwano „drogą Matki Bożej”. Ten znak dla mieszkańców 
Ostrowąsa był jednoznaczny. Matka Boża chce zostać tutaj, szybko 
został odremontowany kościół i obraz Matki Bożej znalazł swoje miej-
sce w głównym ołtarzu. Kilka lat temu na jeziorze ustawiono kopię 
obrazu Matki Bożej, aby upamiętnić ten powrót Maryi do Ostrowąsa.

Obraz Matki Bożej wzorowany jest na wizerunku Matki Bożej Więk-
szej (Santa Maria Maggiore), Maryja w ostrowąskim obrazie, jakby 
uśmiechała się do każdego, kto do Niej przychodzi. W ciągu wieków 
ludzie przybywali do Matki Bożej, aby u Niej wypraszać potrzebne 
łaski. Do XIX wieku ludzie z pokolenia na pokolenie przekazywali 
ustnie, jakich łask i cudów doświadczali w tym sanktuarium. Dopiero 
od XIX wieku zaczęto te cuda spisywać. Zapisy odnaleźć można w kro-
nikach parafialnych. Te cuda dzieją się po dzień dzisiejszy. 

Kilka lat temu mężczyzna z Aleksandrowa Kujawskiego przybył 
8 września z pieszą pielgrzymką na uroczystości odpustowe. Prosił 
Maryję o łaskę uzdrowienia dla swojej niewidomej córki. Kiedy wró-
cił pieszo do domu, zastał swoją 12-letnią córkę w drzwiach domu. 
Dziewczynka powitała swojego ojca słowami: „Tato,  ja widzę”. Po 
kilku dniach rodzice wraz z dziewczynką, przybyli do Ostrowąsa 
i dziękowali Matce Bożej za otrzymaną łaskę.

Matka Boża, Pani Kujaw jest bliska każdemu człowiekowi. Do 
tego sanktuarium przybywają młode małżeństwa, aby prosić o dar 
potomstwa, a po wielu latach wracają przed obraz Matki Bożej i dzię-

kują wraz z Nią Panu Bogu, za dar potomstwa. Na rękach trzymają 
dziecko i ich serca przepełnione są radością, że są podobni do Niej. 

Maryja nieustannie wstawia się za nami u Pana Boga. Ona szuka 
każdego człowieka, zwłaszcza tego chorego na duszy. Dlatego w tym 
sanktuarium dokonało się wiele nawróceń. Wiele serc zapragnęło 
wrócić do Pana Boga i wraz z Maryją uwielbiać Stwórcę za wszystkie 
rzeczy, które On dla nich uczynił. 

Matka Boża, Pani Kujaw, to dobra gościnna Matka. Kiedy rozpętała 
się wojenna zawierucha w Ukrainie, pod dach domu pielgrzyma zosta-
ły przyjęte ukraińskie matki z dziećmi. Przez ponad miesiąc, a był to 
Wielki Post, każdego dnia Maryja przyprowadzała do Ostrowąsa, na 
górę przemienienia, bezinteresowne ludzkie serca, które nie szczędziły 
środków materialnych, swoich sił i rąk do pracy, aby w jak najszybszym 
czasie wyremontować i adoptować dom pielgrzyma na tymczasowy 
dom dla dzieci i ich matek z Ukrainy. Ci ludzie byli wtedy echem słów 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego ciało znaleziono na włocławskiej 
tamie: „Zło, dobrem zwyciężaj”. To kolejny cud, który tym razem dokonał 
się na naszych oczach. To wydarzenie było dla wielu światłem z góry 
przemienienia, zwiastujące nadzieję, że dobro, które dajemy innym, 
zawsze staje się błogosławieństwem. „Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 

Maryja wraz z nami pragnie uwielbiać i wychwalać Pana Boga, 
za małe i wielkie rzeczy. Dlatego wraz z Maryją, z Apostołami i ze 
wszystkimi świętymi naszymi patronami, pragniemy wielbić Cię, 
Panie, teraz i w wieczności. Amen. 

Modlitwa powszechna

Przez Maryję wielbiącą Boga całym swoim życiem, prośmy Go w na-
szych potrzebach i troskach.

1.  „Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych 
dla Ewangelii” – módlmy się za papieża Franciszka i naszego bi-
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skupa Krzysztofa, aby jako pasterze powierzonych im w Kościele 
owiec z całą gorliwością świadczyli o miłości Boga do każdego 
człowieka.

2.  „Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają 
na Jego łaskę” – módlmy się za prowadzących i przeżywających 
rekolekcje wielkopostne, o łaski potrzebne dla ich duchowego 
wzrostu.

3.  „Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej zie-
mi” – módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne, zwłaszcza z naszej diecezji, aby nigdy nie brakło głosi-
cieli Dobrej Nowiny, przez których Bóg będzie błogosławił swoim 
dzieciom.

4.  „Dusza nasza oczekuje Pana, jest naszą pomocą i tarczą” – módl-
my się za tych, którym obiecaliśmy pamięć i modlitwę, abyśmy 
wszyscy w Bogu szukali wypełnienia naszych pragnień i dążeń.

5.  „Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak 
światło” – módlmy się za bliskich nam zmarłych i dusze w czyśćcu 
cierpiące, aby po oczyszczeniu w ogniu Bożej miłości mogli wraz 
z Maryją wielbić swego Stwórcę.

6.  „Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa” 
– módlmy się za siebie wzajemnie, abyśmy uczyli się patrzeć na 
wszystko z Bożej perspektywy.

Przedwieczny Boże, który ożywiasz nawet to, co obumarło, pomóż 
nam odzyskać czystość duszy i pozwól w wieczności radować się oglą-
daniem Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie

Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, która od wieków jesteś 
nam tak bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła 
nam dobrze przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i na-
szej parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 
Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń 

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Dziś oddajemy Ci cześć w Twoim 

wizerunku Ostrowąskiej Pani Kujaw. Szczególnie pragniesz, byśmy 
odkryli bliskość Jezusa w sakramencie Eucharystii. Pragniemy 
zatem, wraz z Tobą uczyć się przeżywania Misterium Paschalnego 
Twego Syna w naszej parafialnej świątyni i każdym chrześcijańskim 
domu.

Wołajmy: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Matko Kościoła, niech uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii 

stanie się potrzebą serca dla każdego wierzącego. 
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Niech świadomy i czynny udział w niedzielnej Mszy św. czyni nas 

coraz bardziej wiarygodnymi głosicielami zbawczej Ewangelii 
i aktywnymi budowniczymi cywilizacji miłości.

L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
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K. Naucz nas świętowania niedzieli w duchu chwalebnego zmar-
twychwstania Chrystusa.

L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K. Matko nadziei, niech Dzień Pański będzie źródłem radości na 

nadchodzący tydzień.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Prosimy, by chorzy i cierpiący mieli możliwość karmienia się Ciałem 

Chrystusa.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.  Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Matko Chrystusa, Pani Kujaw, wpatrując się w Twoje Oblicze, chce-
my uczyć się zasłuchania w Boże słowo. Pomóż nam zachowywać je 
wiernie i rozważać w naszych sercach. Ucz z wiarą i ufnością stawać 
pod krzyżem Twojego Syna i  łączyć z Nim ofiarę własnego życia. 
Pozwól wraz z Tobą śpiewać Magnificat, opiewając niewyczerpany 
dar Bożej miłości i miłosierdzia. 

Matko wielbiąca Boga, uproś Kościołowi włocławskiemu i naszej 
wspólnocie parafialnej łaskę gorliwego świętowania niedzieli. Naucz 
nas gorliwie uwielbiać Boga za wielkie rzeczy, które dla nas czyni. Bądź 
przewodniczką nie tylko w drodze do nieba, ale także w modlitwie pełnej 
wdzięczności, która wznosi ku Chrystusowi żyjącemu na wieki. Amen.

akt zawierzenia
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! 

Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca 
całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich 
dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam 
w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą Przewodniczką.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą naszą 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim Ducha 
Świętego, aby przemieniał nasze serca i odnowił oblicze ziemi. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, do którego 
nas prowadzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach 
naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe 
i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn żyje i kró-
luje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe

Czas Wielkiego Postu, który niedawno rozpoczęliśmy zaprasza nas 
do nawrócenia i przemiany serc. Ma on nas przygotować nie tylko do 
świąt paschalnych, ale również do piękniejszego, bardziej świętego 
życia. Zgromadzeni przy Pani Kujaw, pragniemy nauczyć się mądrego 
przeżywania swojej codzienności, swoich cierpień oraz ufnego spo-
glądania w kierunku wieczności, a nade wszystko wielbienia Boga 
w każdej chwili naszego życia.

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze naucza-

nie, próżna jest także wasza wiara” (1Kor 15, 14). Chrystus jednak 

8. dzień nowenny 5 marca 2023 r.



130 131

zmartwychwstał! Nic zatem w naszym życiu nie jest daremne, próżne 
i bez sensu! Wszelkie doświadczenia mają swoje szczególne znaczenie 
w Bożym zamyśle i sprawiają, że historia życia każdego z nas jest 
święta i tak należy ją traktować, tylko wtedy wszelki trud możemy 
uznać za błogosławieństwo.

Maryjo – Matko wielbiąca Boga, naucz nas uwielbiać Boga we wszyst-
kich momentach życia, przede wszystkim w przeciwnościach i trudach.

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
Święty Leon Wielki powiedział w jednym ze swoich kazań o Wnie-

bowstąpieniu Pana Jezusa następujące słowa: „Zaiste wielka i nie-
opisana była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na 
oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie 
stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad 
zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa”. 
Bóg nam – słabym, grzesznym, mającym ciało ulegające pokusom, 
otworzył na oścież bramy nieba! 

Maryjo – Matko wielbiąca Boga, naucz nas wielbić Boga już dziś, 
abyśmy mogli umiejętnie czynić to całą wieczność.

3. zesłanie Ducha Świętego
Człowiek w momencie przyjęcia sakramentu chrztu obiera bardzo 

konkretny kierunek życia – jest nim Chrystus. Niestety liczne pokusy, 
trudy i doświadczenia sprawiają, że łatwo o Nim zapomnieć. Potrzeba 
więc Ducha Świętego, o którym Jezus powiedział: „A Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego na-
uczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26).

Maryjo – Matko wielbiąca Boga, uproś nam Ducha Świętego, aby-
śmy nie zboczyli z wyznaczonej drogi i nigdy nie zapominali o Jezusie.

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny
Dla Maryi nadeszła radosna chwila rozstania się z tym światem. 

Radosna dlatego, że po zakończeniu ziemskiej wędrówki została 

wzięta do nieba z ciałem i duszą i od teraz może na nowo cieszyć się 
bliskością swojego Syna. Trudno wyobrazić sobie większe szczęście 
matki niż ponowne spojrzenie w oczy swojego dziecka. 

Maryjo – Matko wielbiąca Boga, uproś łaskę nieba dla wszystkich, 
którzy nas poprzedzili w ziemskiej wędrówce, daj abyśmy jeszcze raz 
mogli spojrzeć im w oczy.

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi

Prawdę o królowaniu Maryi wyznajemy w każdym Apelu Jasno-
górskim. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem 
przy Tobie, czuwam. Słownik języka polskiego podaje, że czuwać, to 
znaczy: „być czujnym”, „pilnować kogoś, czegoś”, „nie spać”. Łaska, 
którą otrzymujemy od Boga jest niepowtarzalna. 900 lat  istnienia 
naszej diecezji, nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, 
tegoroczny Wielki Post – to są dary, które mogą pokrzepić nasze serca, 
dać nowe życie, wlać w naszego ducha nowe tchnienie. 

Maryjo – Matko wielbiąca Boga, nie pozwól nam przespać tego 
świętego czasu, naucz nas czuwania i spraw, abyśmy wszyscy potrafili 
zawsze wielbić Boga i Tobie oddawać należną cześć.

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
Ci co Bogu uwierzyli razem z Maryją przebywają i wielbią Boga. 
A zatem u progu tego Apelu wyrażamy Ci wdzięczność Boże, że 

oprócz ojcowskiej troski doświadczamy obecności w każdym aspekcie 
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Maryi, Matki Boga i naszej. Choć wybrana na rodzicielkę Zbawiciela 
nie czuła się kimś wyjątkowym, nie wywyższała się z Tego powodu, 
lecz Jej usta wypełniły się uwielbianiem Boga, który prostych, pokor-
nych, ubogich nasyca dobrami i hojny jest dla wszystkich, którzy się 
Go boją. Bojaźń Boża nie wynika z lęku czy strachu przed karą, ale 
oznacza miłość do Boga, w której uświadamiamy sobie przed Nim 
swoją małość i kruchość. 

Bóg ma upodobanie w małości człowieka. Jednak by osiągnąć 
zbawienie, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, przyjąć dar samego 
Boga i współpracować z nim. Wejść całym swoim istnieniem w Bożą 
miłość, jak On pragnie wejść w całą przestrzeń tego świata. 

Przykład Twój, o Matko, staje się wzorem dla całego Kościoła, jak 
wychwalać Boga za otrzymane dary. Nie tylko głosem uwielbiasz 
Pana za wybranie, ale wywyższasz Boga i czynisz Panem swojego 
życia, by wypełniło się to wszystko, co Bóg zechciał zesłać dla każ-
dego człowieka. Wskazujesz nam Matko dobrej rady, że uwielbianie 
Boga dokonuje się w Jego wysławianiu, w przylgnięciu sobą do Niego 
oraz w działaniu na rzecz miłosierdzia. Wtedy nasze życie staje się 
przeniknięte doświadczeniem Boga wyrażającym się w modlitwie 
i konkretnych uczynkach miłosiernych.

Nie jest przypadkiem, że ewangelista Łukasz Twój hymn uwiel-
bienia umieszcza na początku swojej księgi. To wspaniała modlitwa 
dotykająca wielkości, świętości i dobroci samego Boga. To wspaniała 
zachęta, by każde życie zanurzyć w Bogu, który jest  jego dawcą, 
jak i tego co stanie się naszym doświadczeniem, jeśli postępować 
będziemy Jego drogami.

Otwierać się na Boga to wchodzić w przestrzeń Bożego Ducha, 
którego Bóg nie przestaje posyłać nam. Dlatego za św. Janem Paw-
łem II wołamy: „O, Ty, która najbardziej ze wszystkich ludzi byłaś 
oddana Duchowi Przenajświętszemu, pomóż Kościołowi Twojego 
Syna trwać w tym samym oddaniu, aby na wszystkich ludzi mógł 
przelewać niewysłowione dobra stworzenia, odkupienia i uświęce-
nia, dla wyzwolenia całego stworzenia” (Akt zawierzenia. Modlitwa 

przed ołtarzem Salus Populi Romani w Bazylice Matki Bożej Większej, 
wtorek, 8 grudnia 1981).

Oblubienico Ducha Świętego! Chcemy nieść Twoją pieśń uwiel-
bienia przez całe życie. Mamy pragnienie Bożej obecności wśród 
nas i świadomość, że każdy miniony, obecny i przyszły czas, każdy 
człowiek, zdarzenie wypływają z wielkości samego Boga. Gwiazdo 
Nowej Ewangelizacji, która kierujesz nasze kroki ku Chrystusowi, 
który jest „światłością prawdziwą oświecającą każdego człowieka” 
(por. J 1, 9), w Tobie spełniają się obietnice Boże. Ucz nas uwielbiać 
Boga za wszystko, co jest udziałem naszego życia. Spraw, byśmy umieli 
dzielić się dobrem, darowali uczynione zło, wdzięczni byli za każdy 
dar, z którego czerpiemy radość. Niech nie cieszą nas tylko ludzkie 
zasługi, lecz pozwól weselić się w Bogu naszym.

Dziesiątka różańca w intencji diecezji, z dziękczynieniem za 900 lat jej 
istnienia

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej

8. dzień nowenny 5 marca 2023 r.
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Matka pełna niezawodnej nadziei
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej niezawodnej nadziei

we Włocławku

9. dzień nowenny
niedziela Palmowa – rok a
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Ukształtowanie litUrgii
Iz 50, 4–7; Ps 22 (21), 8–9.17–18a. 19–20.23–24; Flp 2, 6–11; 

Mt 26, 14 – 27, 66

Wprowadzenie do liturgii

Niedziela Męki Pańskiej konfrontuje w nas dwa obrazy Chrystusa: 
Jezusa w glorii, w chwale i Jezusa osądzonego, poniżonego i po ludzku 
przegranego. Postaw dziś sobie pytanie: za którym się opowiadasz? 
Łatwiej nam stanąć po stronie Króla Chwały niż Króla Boleści i uni-
żenia. Łatwiej nam się przyznać do proroka, Jezusa z Galilei, niż jako 
uczeń Ukrzyżowanego nie zasłaniać swej twarzy przed zniewagami 
i opluciem. Wsłuchaj się dziś w Słowo Boże i zobacz, w której grupie 
stoisz: wśród wiwatujących czy wśród sanhedrynu. Bliskie Ci  jest 
zaparcie się Piotra, a może z twoich ust łatwo padają słowa – I on, 
ona jest jednym, jedną z nich... Droga nawrócenia, droga Wielkiego 
Postu wiedzie zawsze przez Niedzielę Męki Pańskiej, przez niedzielę 
Twojego wyboru. 

Pan potrzebuje nas, abyśmy głosili Jego miłosierdzie i do tego 
trudnego zadania daje nam swoją Matkę, którą dziś na ostatniej stacji 
Nowenny spotykamy jako Matkę  pe łną  n iezawodnej  nadz ie i. 
Nadziei, która wyrosła na Golgocie, z Krzyża Jej Syna.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Wszystkie dzisiejsze czytania mają na celu przybliżyć nam tajem-
nicę cierpienia Jezusa, zapowiadanego Mesjasza, który miał zgładzić 
wszystkie nasze grzechy.

O Mesjaszu rozmyślało wielu, między innymi prorok Jeremiasz. 
Jak przekonamy się w pierwszym czytaniu, dane mu było zobaczyć 
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oczami duszy mękę Pańską. Bardzo realistycznie opisał on dzieło 
odkupienia.

Cierpień Zbawiciela świadom był też psalmista, gdy słowami 
oddawał katusze udręczonej duszy sprawiedliwego – Jezusa. A że 
były trafne, świadczy fakt, iż umierający Chrystus sam je przytoczył, 
wołając: „Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” 

O uniżeniu Pana, ale już z innej perspektywy, pisze św. Paweł. 
On znał tak przebieg męki, jak i treść proroctw o cierpiącym Słudze 
Pańskim. Wiara pozwoliła mu połączyć oba te porządki.

Kulminacją dzisiejszych czytań jest przedstawienie ostatniej wie-
czerzy. Ma ona miejsce tuż przed godzinami cierpień Jezusa. On wie, 
co ma Go spotkać, lecz nie wzbrania się przed tym. Pragnie wypełnić 
wolę Ojca i wysłużyć nam zbawienie. W ten sposób okazuje się praw-
dziwym uniżonym Sługą Pańskim. 

Przed rozesłaniem

Bądźmy świadkami wiary, wraz z Maryją głośmy światu Ewangelię, 
by nareszcie „na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich 
i ziemskich, i podziemnych”. „I aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca”. Niech rozpoczynające 
się w naszej diecezji nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasno-
górskiej będzie dla nas czasem nawrócenia i dawania świadectwa, 
że tylko przez MARYJĘ idziemy do Jej SYNA. 

Homilia
Matka pełna niezawodnej nadziei

Przeżywamy dziś Niedzielę Palmową, za kilka dni będziemy uczest-
niczyć w najważniejszych wydarzeniach historii zbawienia. Kończymy 
okres czterdziestodniowego postu, który miał nam pomóc w nawró-
ceniu. Każdy z nas z pewnością na początku tego czasu robił dobre 
postanowienia, aby zmienić coś w swoim życiu. Mówiliśmy sobie, 

że więcej czasu przeznaczymy na modlitwę, na pomoc drugiemu 
człowiekowi, że podejmiemy konkretną pracę nad sobą. 

Nadszedł czas, aby zapytać siebie, co wyszło z naszych postanowień? 
Ile udało nam się zmienić w swoim życiu? A może po raz kolejny musimy 
stanąć w prawdzie i powiedzieć, że znowu wszystko jest tak, jak było. 

Wielki Post to czas, w którym człowiek podejmujący wysiłek du-
chowy, może doświadczyć zbawczego działania Pana Boga w swoim 
życiu. Jeśli tego nie doświadczyliśmy w tym czasie, to może warto 
na początku Wielkiego Tygodnia podjąć jeszcze większe starania, 
aby tego doświadczyć. Musimy na progu tego Wielkiego Tygodnia 
zapytać siebie, czy zrobiłem rachunek sumienia i przystąpiłem już 
do sakramentu pokuty i pojednania? 

Biskup senior Wiesław Mering, były biskup włocławski, o koście-
le ojców reformatów, a dziś o Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
Niezawodnej Nadziei kiedyś powiedział: „Ten kościół to konfesjonał 
Włocławka”. To prawda, od początku pracy franciszkanów we Wło-
cławku prowadzili oni stały konfesjonał. W tym ostatnim tygodniu 
przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego każdy, kto wybierał 
się do spowiedzi do klasztoru, wiedział, że kolejki przed konfesjona-
łem będą duże. Krużganki klasztorne i posadzka kościoła, który od 
2009 roku stał się Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej 
Nadziei, to drogi świętych i grzeszników. Z tego klasztoru w czasie 
II wojny światowej zostali wywiezieni do obozu w Dachau ostatni 
kapłani z biskupiego miasta, którzy wraz z duchowieństwem naszej 
diecezji ponieśli krzyż swojego powołania, aż do śmierci. Ich ofiara 
życia sprawiła, że tutaj ludzie z Włocławka i okolic przychodzą jak 
do źródła. Z tego miejsca wychodzą uzdrowieni, pojednani z Panem 
Bogiem i ze wspólnotą Kościoła. Wychodzą stąd pełni nadziei, wie-
dząc, „że tam gdzie wzmógł się grzech, jeszcze bardziej rozlała się 
Boża łaska” (Rz 5, 20). 

Ten klasztor we Włocławku był bardzo bliski św. Maksymilianowi 
Kolbe, odwiedzał go często, zwłaszcza wtedy kiedy mieszkał w klasz-
torze w Nieszawie. We Włocławku mieszkał o. Honorat Koźmiński, 
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który tutaj w tej świątyni odbył spowiedź generalną z całego życia, 
tutaj się nawrócił i wstąpił do ojców kapucynów. 

Obecnie kościół ojców franciszkanów, to nie tylko „konfesjonał 
Włocławka”, ale dom Maryi „Sanktuarium”. W tym sanktuarium Matka 
Boża Łaskawa Niezawodnej Nadziei od wieków jest pomocą i ratunkiem 
dla wszystkich, którzy do Niej przychodzą. O tym świadczą wota, które 
są przed Jej cudownym wizerunkiem z 1753 roku. Wierni modlący się 
przed wizerunkiem Maryi mówią, że ona „jest Matką Włocławka”, Mat-
ką, która razem z nimi się modli. Jej wzrok jest utkwiony na Jezusie, 
który wystawiony jest w monstrancji. Jest to Matka, która uczy nas 
wszystkich modlitwy, kontemplacji, zawierzenia Panu Bogu wszystkich 
swoich spraw. Ona Mistrzyni Niezawodnej Nadziei, każdego z nas 
przedstawia swemu Synowi i wraz z nami jest przy Nim. 

Zbliżamy się do czasu nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej w naszej diecezji. Jest to z pewnością czas łaski, ale i duchowych 
pokus. Po 48 latach Maryja w kopii jasnogórskiego obrazu, pragnie 
nawiedzić naszą diecezję włocławską w 900-lecie jej istnienia na polskiej 
ziemi. Prośmy Maryję, wraz z bł. kardynałem Stefanem Wyszyńskim, 
duchowym synem tej ziemi, aby Maryja niejako zeszła ze swego Jasno-
górskiego Tronu i odwiedziła swoje dzieci, w ich parafiach. Niech czas 
nawiedzenia dla nas wszystkich będzie czasem łaski i nadziei. Amen. 

Modlitwa powszechna

Przez Maryję, Matkę pełną niezawodnej nadziei, prośmy Boga, który 
nie odmawia nam swoich dobrodziejstw.

1.  „Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść 
z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące” – módlmy się za 
Kościół święty, aby był dla świata sakramentem zbawienia i zna-
kiem miłości Boga wiodącej przez krzyż do zmartwychwstania.

2.  „Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem” – módl-
my się za chrześcijan cierpiących i prześladowanych, aby Chrystus, 

który nie zawahał się ponieść za nas śmierć krzyżową, był zawsze 
ich siłą, pociechą i oparciem.

3.  „Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje” 
– módlmy się za tych, którzy pozostają z dala od Boga i nie potrafią 
Mu zaufać, aby odczuli Jego dobroć i zatroskanie o nasze życie.

4.  „Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgro-
madzeniu wiernych” – módlmy się za wspólnoty kontemplacyjne, 
aby chwaląc Boga modlitwą i pracą, były wobec świata czytelnym 
świadectwem zawierzenia Jego Opatrzności.

5.  „Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: pomocy moja, śpiesz mi na 
ratunek” – módlmy się za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby 
dzięki wstawiennictwu Maryi, Matki niezawodnej nadziei, mogli 
wpatrywać się w oblicze miłosiernego Ojca.

6.  „Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale 
Boga Ojca” – módlmy się za nas samych, abyśmy tak w przeciwno-
ściach, jak i w czasie pomyślnym, pokładali ufność w Chrystusie 
i naszym życiem przynosili chwałę Bogu.

Wiekuisty Boże, który dałeś nam swojego Syna jako Zbawiciela, 
pomóż nam nieść nasze krzyże i w zjednoczeniu z Tobą dojść do chwały 
zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

nabożeństwo eUcharystyczne

Pieśń na wejście

Pieśń na wystawienie

Modlitwa wstępna
Święta Maryjo, Matko Kościoła, przez całe życie z najgłębszą pokorą 

przyjmowałaś słowo Ojca i ufnie podążałaś śladami Twojego Syna. 
Ty od zawsze wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach i w pełnej 
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prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład, jak z pomocą 
Ducha podążać ufnie za Bożą wolą. 

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, która od wieków jesteś 
nam tak bliska, oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś pozwoliła 
nam dobrze przeżyć czas Twego nawiedzenia w naszej diecezji i na-
szej parafii.

Pozwól nam każdego dnia na nowo odkrywać, że jesteś nieza-
wodną Matką i nie pozostawiasz nas bez Twej przemożnej opieki. 
Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w całym Kościele teraz 
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń 

Modlitwa miesiąca
Bądź pozdrowiona Maryjo! Ty królujesz w naszej biskupiej stolicy 

w wizerunku Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei. W tym 
włocławskim sanktuarium od wieków wsłuchujesz się w głos nas, 
grzeszników, wzywając do nawrócenia i pokuty. Wiesz doskonale, jak 
bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Dlatego wysłuchaj próśb, które 
ufnie do Ciebie zanosimy.

Wołajmy: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Maryjo, przez Twoje pośrednictwo prosimy o wolność i żywą wiarę 

dla naszej młodzieży.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Pomóż młodym ludziom przezwyciężać zobojętnienie, nienawiść 

i wszelkie zniewolenie.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Uproś u swojego Syna dar odważnego odczytywania chrześcijań-

skiego powołania 
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Zachowaj młodzież od poczucia samotności, odrzucenia, umacniaj 

w obliczu trudności codziennego życia.

L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Rodzicom daj łaskę wdzięczności za życie ich dzieci.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Ucz młodych odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
K.	Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
L.  Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami na naszych drogach! Naucz 
nas głosić Boga żywego; pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, 
jedynemu Zbawcy; spraw, byśmy służyli bliźniemu, otwierali się na 
potrzebujących, wprowadzali pokój, z zapałem budowali świat bar-
dziej sprawiedliwy.

Matko Łaskawa Niezawodnej Nadziei! Czuwaj nad wszystkimi 
chrześcijanami. Niech wspólnie poszukują dróg do jedności, zgody 
i przebaczenia. Czuwaj nad młodzieżą, aby była znakiem nadziei, 
miłości i pokoju.

Czuwaj nad sprawującymi władzę, aby w podejmowaniu decyzji 
kierowali się dobrem wspólnym. Maryjo, daj nam Jezusa! On jest 
naszą nadzieją. Z Tobą mówimy: „Przyjdź, Panie Jezu!”. Amen.

akt zawierzenia 
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Mat-

ko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala 
serca całego Kościoła włocławskiego. Przyjmij godziwe pragnienia 
Twoich dzieci. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. To-
warzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź naszą 
Przewodniczką.

Maryjo! Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę, naszą diecezję 
i naszą parafię. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze 
radości i cierpienia, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, całą naszą 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim Ducha 
Świętego, aby przemieniał nasze serca i odnowił oblicze ziemi. Amen.
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Modlitwa na zakończenie
Maryjo, Ty jesteś Matką Jezusa, naszej Drogi, Prawdy i Życia; 

w Twoim Obliczu najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, do którego 
nas prowadzisz. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach 
naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie 
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe 
i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 
Prowadź nas do bram ojczyzny niebieskiej, gdzie Twój Syn żyje i kró-
luje, na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Zakończenie: Apel Jasnogórski

rozważania różańcowe*

Mury włocławskiej katedry widziały naprawdę wiele: majestat 
króla Jagiełły w czasie  jej konsekracji; pokorę i odwagę biskupa 
Michała Kozala w czasie II wojny światowej; charyzmę i świętość 
Jana Pawła II w 1991 roku i wiele innych. To, co widziały najczęściej 
to jednak tysiące osób mających nadzieję na wysłuchanie modlitw; 
setki penitentów ufających w Boże miłosierdzie; alumnów mających 
nadzieję na piękne kapłaństwo, a wśród nich Stefana Wyszyńskiego 
– chorowitego kleryka, pokładającego nadzieję w Matce Bożej. To 
właśnie jego myśli towarzyszyć będą naszym dzisiejszym rozważaniom 
części chwalebnej Różańca.

1 Na podstawie: S. Wyszyński, Kromka chleba. Wybór myśli i aforyzmów z kazań, 
przemówień i rozważań, Warszawa 2008.

1. zmartwychwstanie Pana Jezusa
Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od 

nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga. 
Słowa bł. kard. Wyszyńskiego przypominają nam, że źródłem na-

dziei dla chrześcijanina jest zmartwychwstanie do życia wiecznego.
Maryjo pełna niezawodnej nadziei – pomóż nam się dźwignąć, 

zacząć od nowa i uproś dla nas niegasnącą nadzieję życia wiecznego. 

2. wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jest powiedzenie: „nadzieja matką głupich”. A ja wam mówię: na-

dzieja matką mądrych, którzy umieją daleko patrzeć. 
Mądrość Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia pozwalała mu wi-

dzieć dalej, głębiej i odkrywać sens w tym, co pozornie wskazywało 
na jego brak. Dzięki temu stał się ojcem nadziei wielu zagubionych.

Maryjo pełna niezawodnej nadziei – uproś nam u swego Syna mą-
drość życia, aby nasze oczy nie zatrzymywały się na tym, co ziemskie, 
lecz nieustannie patrzyły w kierunku nieba.

3. zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty to przedziwne tchnienie życia, to jakby wiatr usłużnie 

przynoszący wilgoć na pustynię. 
Niedziela Męki Pańskiej, to opis cierpienia i przybicia do krzyża 

naszego Zbawcy. Bóg nie pozwoliłby się przybić do krzyża, jeśli nie 
byłby pewien zwycięstwa nad śmiercią. Zrobił to, bo wiedział, że Duch 
Święty naprawdę potrafi tchnąć życie tam, gdzie ono gaśnie. 

Maryjo pełna niezawodnej nadziei – prosimy, przyzywaj dla nas 
Ducha Świętego, aby tchnął nowe życie w tych, którzy utracili jego 
pełnię przez brak nadziei. 

4. wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny
Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa – Ona jest po to, 

aby do Niego prowadzić. 
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Zdrowa pobożność maryjna prowadzi człowieka do Chrystusa; 
wypaczona sprawia, że Bóg jawi się jako odległy i niedostępny. 900 lat 
naszej diecezji, cała jej historia, wszelkie bolączki i nadzieje potwier-
dzają prawdę, że nie ma innej drogi, jak tylko „przez Matkę do Syna”.

Maryjo pełna niezwodnej nadziei – ucz nas zdrowej pobożności, 
wskaż nam już dziś drogę do swojego Syna i wlej w nasze serca na-
dzieję, że w chwili śmierci zaprowadzisz nas wprost przed Jego oblicze. 

5. Ukoronowane najświętszej Maryi Panny 
na królową nieba i ziemi

Nigdy nie możemy dopuścić do tego, aby w naszym rozumieniu ktoś 
był do tego stopnia mało wart, iżby nasza „królewska godność” nie 
mogła schylić się do jego nóg. 

Królowanie Maryi polega na służbie chorym, strapionym, wąt-
piącym, biednym, opuszczonym, grzesznym. „Służebnica Pańska” 
służy wszystkim, którzy zwracają się do Niej o pomoc. Nikogo nie 
pozostawia bez ratunku i nadziei. 

Maryjo pełna niezawodnej nadziei – dziękujemy Ci za Twoje kró-
lowanie i służbę. Nie daj nam zmarnować Twojej pomocy.

aPel MaryJny

Pieśń „Bogurodzica”

Apel „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” x 3

rozważanie
W Tobie, o Pani pełna łaski, zawierają się cnoty wiary, nadziei 

i miłości. Od początku, mimo wielu znaków zapytania, wiarą odpo-
wiedziałaś na wszelkie Boże wezwanie, bo nie można w pełni ogarnąć 
do końca tajemnicy i sposobu złożonej w Tobie Bożej Miłości. Toteż 

do Ciebie, o Matko przedziwna, spieszą ludzie pełni zaufania, licząc 
na Twą pomoc, oddając się pod Twoją obronę, wierząc, że im dopo-
możesz. „To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała 
przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy 
i niezawodnej nadziei” (4 prefacja o Najświętszej Maryi Pannie 
nr 48). To istotny rys polskiej pobożności maryjnej. W tym wyraża 
się i zawiera Zawierzenie Maryi i oddanie w wymiarze narodowym, 
społecznym, rodzinnym, osobistym. 

Matko Boża, Ty jesteś blaskiem wśród wiernych poprzez pokonane 
trudy życia. Ty przez wniebowzięcie z ciałem i duszą stałaś się naszą 
nadzieją, przygarniając nas, pielgrzymujących po tej ziemi i wysłu-
chując wszelakich próśb. Przynieś nam zbawienie tak, jak wniosłaś 
je w dom w Nazarecie. Daj nam pocieszenie, jak uczyniłaś to krewnej 
Elżbiecie. Spoglądając na Ciebie, ufamy, że nie odejdziemy zawiedzeni.

„Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” – słyszymy wypo-
wiedziane przez Ciebie słowa w Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1, 48). 
Słowa te wypełniają się w 900-letniej historii naszej diecezji i całej 
historii Kościoła. Gwiazdo zaranna, Ty stałaś się zapowiedzią i wy-
pełnieniem nadejścia Chrystusa, niczym wschodzącego słońca pośród 
mroków tej ziemi. Poprzez Twoją, o Maryjo, odwagę i zawierzenie, 
stałaś się Matką i wzorem dla ludzi, które głoszą Chrystusa i strzegą 
wiary. W Twoim działaniu, pięknie i prostocie życia dostrzegamy, 
że wiara nie  jest ciężarem lecz drogą do Boga. W Twoim obliczu 
Kościół odkrywa obecność Boga i uczy się, jak żyć wiarą, napełniać 
się nadzieją i urzeczywistniać miłość. W Tobie, Królowo wyznawców, 
każdy może odkrywać doskonałe wypełnienie swojego osobistego 
powołania. Jako Matka Zbawiciela jawisz się jako znak dla świata 
i nie przestajesz nas wzywać do wypełniania woli Bożej i stawiania 
Boga w centrum naszego życia, bo tylko taki porządek jest gwarancją 
zachowania ładu i pokoju dla nas.

Dziś wielbimy Cię, Matko najmilsza, za Twoją obecność we wspól-
nocie Kościoła, który jest wspólnotą wspólnot i rodziną rodzin. Dzię-
kujemy Ci za matczyną obecność, za prowadzenie nas po ścieżkach 
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zbawienia. Ty chcesz, aby Twój Syn nieustannie rodził się w naszych 
sercach i znajdował w nich godne mieszkanie. Chcesz, byśmy pojęli 
cel i sens naszego istnienia. Chcesz, byśmy rozpoznali – przez wiarę, 
nadzieję i miłość – nasze powołanie i wartość istnienia. Z nadzieją 
nam kazał spoglądać na Twoje oblicze błogosławiony Stefan kardynał 
Wyszyński: „Idzie o to, abyśmy nie zasklepiali się w sobie, w naszym 
ciasnym ja, lecz abyśmy „wywlekli” się z siebie i wyszli na spotkanie 
Boga, jak Syn poszedł na spotkanie woli Ojca, jak Maryja z Nazare-
tu poszła na spotkanie Syna Bożego. A więc w drogę!” Podążajmy 
drogą wiary, czujmy się posłani w pokoju Chrystusa i czerpmy przez 
matczyne ręce zdroje łask, pełni nadziei na otrzymanie zbawienia.

Dziesiątka różańca w intencji duchowieństwa i osób konsekrowanych, 
jak również osób pełniących służbę w Kościele

Modlitwa „Pod Twoją obronę”

Błogosławieństwo

Pieśń ku czci Matki Bożej
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