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1. LITURGIA PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA OBRAZU
O umówionej godzinie wszyscy domownicy oczekują na uroczyste przyjęcie Obraz Matki Bożej Różańcowej u siebie. Przekazując Obraz przedstawiciel sąsiadującej rodziny mówi:
Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Różańcowej. Obraz ten jest znakiem Jej obecności, działania i czci. Przyjmijcie Matkę Bożą
w tym Wizerunku w takim duchu radości wiary jak to uczyniła Święta Elżbieta i z taką potrzebą serca, jak to zrobili nowożeńcy w Kanie Galilejskiej.
Nasza rodzina, przeżyła błogosławione chwile spotkania z Maryją.
Ona przypomniała nam Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zapisaną w Piśmie Świętym. Tak niech będzie również i w waszym domu. Serdecznie wam tego życzymy. Niech Matka Boża, przyniesie wam - naszym
sąsiadom - błogosławieństwo Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Cała rodzina przyjmująca Obraz odpowiada:
Bogu niech będą dzięki.
Osoby mające nieść Obraz podchodzą i przyjmują Go. Obraz ustawiamy na dostojnym, wcześniej przygotowanym miejscu. (stolik, biały obrus, świece, kwiaty,
Pismo św.). Następnie wszyscy domownicy trzykrotnie śpiewają:
O Maryjo witam Cię,
O Maryjo kocham Cię,
O Maryjo pobłogosław
Wszystkie dzieci swe.
Przedstawiciel rodziny odczytuje:
MODLITWA NA POWITANIE OBRAZU NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Matko Boża Różańcowa! Radość wypełnia nasze serca, że możemy
Cię dziś powitać w naszym rodzinnym domu. W tym oto Obrazie Nawiedzenia jesteś wśród nas, Matko Boża, Pani Nasza! Witamy Cię bardzo serdecznie. Przybywasz do naszej rodziny. Cieszymy się, że jesteś z nami. Pełni
czci i wiary pozdrawiamy Cię Maryjo, nasza Matko, Królowo nieba i ziemi!
W progi naszego domu przybyłaś Najświętsza Maryjo Panno niosąc
na swoich rękach Swego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana i
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pełni radości i uwielbienia całym domem
modlimy się:
Możemy zaśpiewać lub recytować

1.Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
Zawitaj bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
2. Panno nad pannami, święta nad świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi.
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;
Raju rozkosznego, lilijo!
Matko Różańcowa, Maryjo!
Raju rozkosznego, lilijo!
Matko Różańcowa, Maryjo!
Odczytanie fragmentu Pisma św.
Czytanie Ewangelii według św. Łukasza
„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona
skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w
Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i
pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza
pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa
pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się
za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». Maryja pozostała
u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu”.

Serdeczna Matko, Matko Pięknej Miłości, Opiekunko ludzi! Witamy
Cię w naszym domu, który przez kilkanaście godzin będzie Twoim domem
i małą świątynią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteś błogosławioną
przez wszystkie pokolenia i narody. Jako rodzina chcemy się przytulić do
Twojego matczynego Niepokalanego Serca i tam szukać nadziei, radości,
ukojenia i nawrócenia.
„Pod Twoją obronę
uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona!
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi Swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj.”
Bogurodzico Dziewico Maryjo! Ty wszystko rozumiesz i sercem swoim matczynym ogarniasz każdego z nas tu obecnych. Zobaczyć dobro w nas
umiesz i jako Matka jesteś z nami w każdy czas. Spraw, aby miłość, pokój,
szczerość, wierność, pobożność i życie z Bogiem były zawsze w naszym domu, na naszej ulicy, w naszej miejscowości i parafii oraz w całej naszej Ojczyźnie.
Najświętsza Panno Maryjo! Wstawiaj się za moją rodziną u Boga Ojca w niebie, aby wszyscy jej członkowie dostąpili łaski uświęcenia, a wszyscy zmarli krewni doznali daru oczyszczenia z grzechów i wiecznego zbawienia w niebie. Dusze cierpiące w Czyśćcu niech rychło doznają Bożego
Miłosierdzia i zamieszkają na wieczność w królestwie Twojego Syna, gdzie
nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz wieczny pokój i radość
w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.

2. NABOŻEŃSTWO RODZINNE
Zebrani wokół naszej Matki i Królowej Różańcowej, która na swoich
rękach trzyma Swojego Syna Jezusa Chrystusa, będziemy modlić się na
Różańcu i rozważać będziemy jego święte tajemnice. Najświętsza Maryja
Panna najpełniej przyjęła Boże plany. Ona najpiękniej rozważała w Sercu
Swoim Słowa Boże i związane z nimi wydarzenia i najlepiej je wypełniała w
swoim życiu. I my chcemy czynić podobnie, dlatego pragniemy otworzyć
nasze serca na wezwanie Boże i prosić o błogosławieństwo Boże dla nas na
czas nawiedzenia.
Boże, Ojcze nieskończenie dobry, Ty zawsze przemawiasz do swojego
ludu i wzywasz nas do przekazania zbawczego orędzia Twojej miłości całemu światu, naucz nas, na wzór Twojej Służebnicy Maryi, słuchać Twoich
Słów i z żywą wiarą je wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza: (Łk 1,26-38)
„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź
pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja
rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A
oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł”
Odmawiamy jedną część Różańca.
3. APEL MARYJNY - JASNOGÓRSKI
O godzinie 21.00 przed Obrazem niech zgromadzi się cała rodzina, wszyscy domownicy. Podczas Apelu winno nastąpić zawierzenie całej rodziny Matce Bożej.
Głowa rodziny (osoba prowadząca) odczytuje „Akt zawierzenia rodziny Matce
Bożej”. Czyni to w następujących słowach:
Śpiewamy „Apel Jasnogórski”
„Maryjo Królowo Polski,
Maryjo Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam,

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!”
Maryjo, Królowo Różańca Świętego!
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!
Teraz oddajmy naszą Rodzinę w opiekę Maryi. Najpierw jednak pojednajmy się między sobą i złóżmy Matce Bożej przyrzeczenia. Niech każdy przebaczy z serca swoim bliźnim, niech prosi ich o przebaczenie, oraz zobowiąże
się do wyrównania krzywd i niesprawiedliwości. Błagajmy miłosiernego
Boga Ojca słowami modlitwy Spowiedzi powszechnej:
„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo
zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina,
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę,
wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do
Pana Boga naszego”.
Ufni Matko w Twoją moc i opiekę, chcemy być pociechą Kościoła w naszej
Ojczyźnie, wytrwale podejmować wysiłki na rzecz poprawy religijnego i
moralnego życia w naszych rodzinach. Chcemy podjąć zmaganie z naszymi
wadami i słabościami, które prowadzą do grzechu i niszczą nasze życie.
Chcemy walczyć z lenistwem, lekkomyślnością, nieczystością, pijaństwem,
lekceważeniem sakramentu małżeństwa i brakiem odpowiedzialności za rodzinę. Dlatego teraz stojąc przed Tobą, nasza Matko i Królowo, w duchu
wierności na nowo przyrzekamy:
Przyrzekamy wszczepiać w serca i umysły dzieci i młodzieży ducha
Chrystusowej Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów
chrześcijańskich i ojczystych.
Wszyscy: Przyrzekamy
Przyrzekamy umacniać w naszych rodzinach królowanie Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, wprowadzać sprawiedliwość, zgodę, przebaczenie, bronić
czci Imienia Bożego, żyć zgodnie z ideałem życia Świętej Rodziny z Nazaretu.
Wszyscy: Przyrzekamy
Przyrzekamy strzec szlachetnych obyczajów w naszym życiu rodzinnym i
z godnością obchodzić uroczystości religijne.
Wszyscy: Przyrzekamy
Przyrzekamy jako chrześcijanie i katolicy, zawsze brać czynny udział we
Mszy Świętej we wszystkie niedziele i święta nakazane. Chcemy również być
wierni w modlitwie porannej i wieczornej i często gromadzić się na modlitwie
wspólnej.
Wszyscy: Przyrzekamy
Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa,
bronić godności kobiety i jej powołania do macierzyństwa, walczyć w obronie
każdego poczętego dziecka, dbać o wychowanie dzieci i młodzieży w prawdziwych i czystych obyczajach.
Wszyscy: Przyrzekamy

Przyrzekamy strzec u siebie i bliźnich daru łaski Bożej, jako prawdziwego
źródła duchowego życia. Pragniemy, aby każdy z nas unikał wszelkiego grzechu
ciężkiego, a w chwili śmierci szukał wsparcia w Sakramentach Bożego Miłosierdzia.
Wszyscy: Przyrzekamy
Chcemy z Twoją pomocą Maryjo, wprowadzać w życie oraz wypełnić
te nasze postanowienia. Wyrażamy nasze odnowione dziś postanowienia
słowami „Apelu Jasnogórskiego”:
Matko Boża Pięknej Miłości, Matko Kościoła i Królowo Różańcowa!
Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się
Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy
całą rodzinę (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy.
Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i
nasza, na zawsze pozostawać Twoją własnością; przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.
Strzeż odtąd, prosimy Ciebie Matko, świętości naszego rodzinnego
ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z Sakramentu Małżeństwa. Zachowaj dzieci od
wszelkich nieszczęść, spraw niech wzrastają na dobrych synów i wierne
córki Kościoła i Ojczyzny naszej. Okaż się im Matką w chwilach próby i
doświadczeń. Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas
wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj
nam szczęście i pokój.
Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie - za Kościół święty
w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie polskie rodziny należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna. Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy jest znieważany i wyrzucany, gdy
wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.
Panno można! Uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, aby
wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Panu Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom.
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze
nasze, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę
miłości. Pozostawiamy Ci swobodę posługiwania się nami do zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd
wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego
Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza rodzina, nasza parafia, diecezja i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

4. MODLITWY DNIA NASTĘPNEGO
PROPOZYCJE:
Rano
- codzienny pacierz
- śpiew Godzinek do M B
- czytanie Pisma Świętego;
W południe
- „Anioł Pański” o 12.00
- kolejna część Różańca,
Wolne chwile należy spędzać na osobistym przebywaniu przed Obrazem Matki
Bożej. Pomocą mogą posłużyć różne modlitewniki, książeczki do nabożeństwa.
Po południu
- „Koronka do Miłosierdzia Bożego” o 15.00
5. POŻEGNANIE OBRAZU
- Śpiew (lub odmówić) Litanię Loretańską,
-„Akt ofiarowania rodziny i siebie Matce Bożej”. Ojciec lub matka czynią to
w następujących słowach:
Już nadszedł czas pożegnania Ciebie Maryjo w Obrazie Różańcowym, Matko Jezusa i nasza Matko. Tak dobrze nam było przy Tobie. Tak
dużo mieliśmy Ci do powiedzenia w modlitwie i tak wiele do uproszenia.
Ufamy, że nas wysłuchałaś i będziemy błogosławieni i ubogaceni w dobrym.
Za to, jako wyraz naszej wdzięcznej czci ku Tobie, będziemy odtąd jeszcze
gorliwszymi Twoimi czcicielami i jeszcze lepszymi Twoimi dziećmi. Mocą
naszą będzie częstszy Sakrament Spowiedzi Świętej, Komunii Świętej i
Twój Różaniec. Żegnając Ciebie, pragniemy jak najmocniej do Ciebie się
przytulić, tak jak dziecko do matki i powiedzieć Ci za Św. Janem Pawłem II
papieżem: „Cały Twój”. A więc weź nas i uważaj odtąd za wyłączną własność Twoją, abyśmy już na zawsze byli Twoimi, by wszystko nasze było
Twoim, i by całe nasze życie już bez reszty należało do Ciebie. I cóż jeszcze,
żegnając, powiemy Ci Matko, jak nie to, że bardzo Cię kochamy i że kochać
Cię nigdy nie przestaniemy. Dlatego chcemy całym naszym życiem świadczyć o Chrystusie, Twoim Synu. A Ty pochyl się ku nam, ku naszej rodzinie, parafii, diecezji i bądź nam nadal Matką. Błogosław też nam na dalsze
życie wiernej służby Tobie i wytrwałej miłości.
Śpiewamy na zakończenie:
O Maryjo żegnam Cię,
O Maryjo kocham Cię,
O Maryjo pobłogosław
Wszystkie dzieci swe. (3 razy)
Następuje obrzęd przekazania Obrazu, jak podano wyżej.

RÓŻANIEC ŚWIĘTY Z ROZWAŻANIAMI TAJEMNIC
DANEGO DNIA W INTENCJI CAŁEJ RODZINY.
NIEPOKALANE SERCE MARYI W TAJEMNICACH RÓŻAŃCOWYCH
TAJEMNICE RADOSNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ( poniedziałek, sobota)

1. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Syna
Bożego.
„Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach." (Ef 3, 17)
Niepokalane Serce Maryi przez wiarę stało się najwspanialszym
mieszkaniem dla Syna Bożego. Maryja uwierzyła Słowu Boga,
przekazanemu Jej przez Bożego Posłańca. Z pokorą przyjęła Bożą wolę
odnośnie Jej niezwykłej roli w historii zbawienia świata. Z wiarą i pokorą
powiedziała Bogu „TAK!". Dzięki Jej słowu, Słowo Odwieczne mogło
przybrać Ciało.
Maryjo, łaski pełna, niech nasze serca zawsze pełnią Bożą wolę.
2. Maryja odwiedza Elżbietę - matkę Jana Chrzciciela.
„Śpiewajcie Bogu w waszych sercach." (Kol 3, 16)
Z Sercem przepełnionym radością i uwielbieniem, Maryja śpiewa Bogu
przepiękną pieśń. Słyszy ją Elżbieta - matka tego, który przygotuje drogę
Panu. Wcześniej, w jej łonie z radości porusza się maleńki Jan. Matka i
syn cieszą się, że Zbawiciel przyszedł na świat za przyczyną Tej, która
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana.
Maryjo, Matko naszego Pana, ucz nas radosnego wielbienia Boga za dar
zbawienia.
3. Maryja rodzi Zbawiciela świata - Jezusa Chrystusa. „Nie
zamykajcie serc waszych." (Hbr 3, 8) Niepokalane Serce Maryi jest
Sercem Matki Boga. Ona - otwarta na Niego, daje światu
Zbawiciela. Aniołowie głoszą chwałę Boga i pokój ludziom dobrej woli.
Bóg upodobał sobie serca tych, którzy nie zamykają się na Jego Miłość.
Maryjo, niech Twoja macierzyńska miłość będzie kluczem do naszych
serc.
4. Maryja w świątyni przedstawia Bogu swego Syna.
„... a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc
wielu." Niepokalane Serce Maryi zostało zranione mieczem boleści, aby
ujawniły się intencje ludzkich serc. Ona w sposób doskonały złożyła
ofiarę ze swego życia Bogu. Złączona z Jezusem, tak jak nikt z ludzi,
uczestniczy najpełniej w Jego Ofierze w każdym momencie Jego
ziemskiego życia.

Maryjo, bądź strażniczką naszych dobrych myśli, pragnień i czynów.
5. Maryja odnajduje Syna w Świątyni Jerozolimskiej.
„... z bólem serca szukaliśmy Ciebie." (Łk 2, 48); „A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu." (Łk 2, 51)
Niepokalane Serce Maryi zna ból zagubienia Jezusa. Zna też radość z
odnalezienia Tego najdroższego Skarbu, jakim On jest dla człowieka.
Znajduje Go w Domu Ojca. W owej chwili nie rozumie ani Jego
postępowania, ani Jego słów, ale je dokładnie zapamiętuje i wiernie
przechowuje w swoim Sercu. Przyjdzie bowiem czas zrozumienia i
świadectwa. Maryjo, nie opuszczaj nas na drogach szukania Jezusa.
TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (czwartek)

1. Pan Jezus przyjmuje chrzest w wodach Jordanu.
„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste…" Nieskalany Baranek Boży,
który gładzi grzech świata , przyjmuje z rąk Jana chrzest nawrócenia.
Zstępuje na Niego Duch Święty, a z nieba słychać głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Łk 3, 22). Bóg ma upodobanie w
człowieku mającym czyste serce. Droga naszego ciągłego nawracania
niech wiedzie przez Niepokalane.
Serce Maryi - Matki Tego, który chrzci Duchem Świętym i ogniem.
Maryjo, niech nasze serca będą czyste, abyśmy mogli przyjąć dar Ducha
Świętego i płonąć ogniem Jego Świętej Miłości.
2. Pan Jezus objawia się na weselu w Kanie Galilejskiej.
„Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca." Bóg chętnie
spełnia pragnienia serc Jemu oddanych. On jest Bogiem radości i wesela.
Trzeba nam tylko posłuchać słów Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie". Ona swym Niepokalanym Sercem najlepiej poznała
tajemnicę Jego zatroskania o wszystkie potrzeby człowieka.
Maryjo, obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, uproś nam serca radosne
i posłuszne.
3. Pan Jezus głosi Dobrą Nowinę i wzywa do nawrócenia.
„Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem
szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości."
Niepokalane Serce Maryi jest Sercem szlachetnym i dobrym, gdyż dzięki
wytrwałości w wierze zrodziło Słowo Przedwieczne - Jezusa Chrystusa.
Słuchający Słowa Bożego i wypełniający je, zostali nazwani przez Jezusa
„matką" i „braćmi", czyli osobami najbliższymi, złączonymi więzami
krwi.

Maryjo, Matko Słowa Bożego, uproś nam serca słuchające i rodzące
owoce

4. Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor.
Bóg „niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest
nadzieja, do której On wzywa (...). (Ef 1, 18) Jesteśmy wezwani na Górę
Tabor, razem z Piotrem, Jakubem i Janem, aby byćświadkami
przemienienia Jezusa i Jego rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem. Jezus
chce, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On nas wzywa.
Serce Bożej Matki jaśniało nadzieją przyszłej chwały, dlatego
wszystkim, którzy Ją spotkali na swojej drodze życia, było dobrze przy
Niej być.
Maryjo, uproś nam światłe spojrzenie na nasze powołanie do życia
wiecznego w Bożej chwale.
5. Pan Jezus ustanawia Eucharystię.
„(...), a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie
serca." (Dz 3, 46)
Eucharystyczny Jezus jest pokarmem dla wierzących. Spożywajmy Go w
radości i prostocie serca. Niech ono czuje, że przychodzi do niego Bóg
żywy i prawdziwy. Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem
przyjmowania Jezusa z wiarą, czcią i największą miłością.
Maryjo, Niewiasto Eucharystii, przychodź do naszych serc razem z
Twoim Synem.
TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ( wtorek, piątek)

1. Pan Jezus w Ogrójcu krwią się poci.
„Drży we mnie moje serce i ogarnia mnie lęk śmiertelny." (Ps 55, 5)
W ogrójcową noc trwogi Jezus poci się krwią. Pragnie, aby byli przy Nim
najbliżsi przyjaciele. Niestety oni śpią. Czuwa Maryja. Ona swym
Matczynym Sercem jest przy Jezusie od Ogrójca po Kalwarię. Razem z
Synem wypowiada słowa: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się
stanie" (Łk 22, 42).
Niepokalane Serce Maryi, bądź dla nas schronieniem w chwilach bólu i
trwogi
.
2. Pan Jezus zostaje ubiczowany.
„(...) serce jest we mnie zranione." (Ps 109, 22)
Okrutne bicze rozrywają święte ciało Jezusa i ranią Jego Serce. To
ludzkie grzechy, zwłaszcza nieczyste, spowodowały, że Jezus tak cierpi.

Maryja przeżywa w swoim Niepokalanym Sercu każde uderzenie raniące
ciało, które jest ciałem z Jej ciała.
Maryjo, Matko Jezusa ubiczowanego, pomóż nam zachować czystość ciał
i serc naszych.

3. Pan Jezus zostaje cierniem ukoronowany.
„Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego." (1P 3, 15)
Jezus wyśmiany, wyszydzony przez wrogów czeka na nasz hołd
uwielbienia należny Królowi królów i Panu panów. Korona cierniowa
wbita na Jego głowę, uczy nas pokory i prawdziwej bojaźni Bożej. Serce
Maryi otoczone cierniami napomina nas, abyśmy nigdy nie lekceważyli
Jezusa - Króla i Pana.
Niepokalane Serce Maryi, chroń nas od pychy i głupoty niewiary.
4. Pan Jezus niesie krzyż.
„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i
pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych." (Mt 11, 29)
Cichość i pokora cierpiącego Jezusa jest drogowskazem dla wszystkich
idących drogą krzyżową na Kalwarię. Mimo ogromnego bólu,
upokorzenia, można mieć spokojne serce. Wystarczy oddać się Jezusowi
przez Serce Maryi - Niewiasty mężnej, do końca trwającej przy Synu.
Maryjo, nie pozwól nam nigdy zejść ze świętej drogi krzyża
.
5. Pan Jezus umiera na krzyżu.
„A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera." (Ps 143, 4)
Agonia Jezusa ukazuje nam Serce Boga kochające człowieka aż do
szaleństwa krzyża. Pod krzyżem stoi Maryja - Matka Jezusa i Matka
nasza - jako dar niezgłębionego Bożego Miłosierdzia. Niech krew i woda,
które wypłynęły z przebitego Serca Jezusa, będą dla nas źródłem ufności i
wytrwania w wierze aż do końca.
Maryjo, Matko z Sercem przebitym mieczem boleści, bądź przy nas w
godzinie naszej śmierci.
TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ( środa, niedziela)

1. Pan Jezus powstaje z martwych.
„Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie
spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu (...). (Ps
16, 9-10a)
Maryja, jako pierwsza przeżyła radość spotkania ze swoim
zmartwychwstałym Synem. Ona nie biegła do grobu razem z niewiastami.
Jej wiara w zmartwychwstanie Jezusa była pewna, gdyż Jej Serce było

zawsze skore do wierzenia we wszystko, co On powiedział (por. Łk 24,
25).
Niepokalane Serce Maryi, niech w Tobie rozradują się nasze serca
nadzieją zmartwychwstania.

2. Pan Jezus wstępuje do Nieba.
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce." (J 14, 1)
Nasz prawdziwy dom jest w domu Ojca. Tam czeka na nas Jezus i
Maryja. Z nadzieją i bez lęku czekajmy na chwilę przejścia z ziemi do
Nieba. Czyż kochająca Mama nie przytuli nas - swoje dzieci do swego
Niepokalanego Serca?
Maryjo, daj nam z tęsknotą oczekiwać spotkania z Bogiem w Niebie.
3. Pan Jezus zsyła nam Ducha Świętego.
„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w
sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany." (Rz 5, 5)
Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, razem z Apostołami przeżywa
wielki dzień Pięćdziesiątnicy. I nam wyprosi dar Ducha Świętego, jeśli Jej
się oddamy. Wtedy miłość
Boża, jak rzeka, rozleje się w naszych sercach i staniemy się uczestnikami
nadziei, która zawieść nie może.
Niepokalane Serce Maryi, otwórz nasze serca na miłość Ducha Świętego.
4. Maryja zostaje wzięta do Nieba z duszą i ciałem.
„Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego." (Ps 84, 3)
Serce Maryi przepełnione było tęsknotą za Jezusem. Któż może opisać
radość Ich spotkania w Niebie? Dwa kochające Serca zostały złączone na
wieki i są drogą, i schronieniem dla wszystkich pielgrzymów wędrujących
z ziemi do Nieba.
Maryjo Wniebowzięta, niech nasze serca i ciała radośnie wołają do Boga
dającego życie.
5. Maryja zostaje ukoronowana na Królową Nieba i ziemi.
„Twoja ufność w Bogu nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich
wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była
wywyższona na wieki (...)." (Jt 13, 19-20a)
Niepokalane Serce Maryi godne jest czci i chwały. Jest to Serce
Królowej, ale przede wszystkim Serce najlepszej Matki zatroskanej o
swoje dzieci. Wywyższona na wieki, nie zapomina o nas. Wstawia się za

nami, napomina nas, prowadzi prostą drogą do Najświętszego Serca
Jezusa.
Maryjo, Królowo Nieba i ziemi, niech nasze serca nieustannie wielbią
Boga za Ciebie.

PROPOZYCJE RÓŻNYCH MODLITW I AKTÓW ZAWIERZENIA
Ofiarowanie się Matce Bożej
Panno Najświętsza, Niepokalana Dziewico, kochana Matko moja, budząc
się ze snu, pierwszą myśl ku Tobie zwracam i do Serca Twego się tulę, i błagam
najserdeczniej, abyś mnie, nędzne i grzeszne dziecko Twoje, do Serca swego
przygarnąć raczyła, i nauczyła mnie dzisiaj chodzić drogą cnót i przykazań Bożych.
O Maryjo, Matko moja, oddaję się Tobie cały, zachowaj mnie w Sercu
Twoim. Aby Ci dowieść, że Cię miłuję, poświęcam Ci rozum, wolę, wszystkie
myśli, słowa, uczynki i życie moje wewnętrzne w Twoje składam Serce. Rządź
mną, prowadź, pomagaj, strzeż jako rzeczy i własności Twojej. Tę ofiarę z siebie pragnę ponawiać nieustannie, za każdym uderzeniem serca, aż do śmierci.
Spraw, o Matko moja, abym nigdy nie przestał przebywać w Sercu Twoim i
wzywać Twojej pomocy. Amen
Poświęcenie się Matce Bożej
Tobie, o Matko Najświętsza, poświęcam dzisiaj wszystkie modlitwy moje, myśli, mowy, uczucia, uczynki, jałmużny, akty pobożności, miłości i umartwienia. Ty, o Matko Najmilsza, racz mi wyjednać łaskę czynienia wszystkiego
z czystą intencją, z gorącym umiłowaniem Boga, ze stałą wiarą i ufnością w zasługi Syna Twego, Jezusa Chrystusa.
Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, uwielbiam Twoją
nieskończoną miłość i miłosierdzie. Pragnę ten rozpoczynający się dzień, który
mi dałeś w darze, przeżyć na Twoją chwałę, pełniąc czyny dobroci i służąc braciom.
W zjednoczeniu z Przenajświętszą Ofiarą Jezusa, Syna Twojego, oddaję
Ci wszystkie moje prace, trudy cierpienia i radości. Ofiaruję je za Kościół Święty, za Ojca Świętego i w tych intencjach, które stanowią jego troskę, za wszystkich kapłanów, za cierpiących, konających i dusze czyśćcowe, o nawrócenie
grzeszników, o pokój na świecie oraz jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.
Proszę Cię pokornie, Najlepszy Ojcze, o dar wierności w pełnieniu Twojej świętej woli do końca, abym zbawił swoją duszę i przyczynił się do zbawie-

nia moich bliźnich. Amen.
Akt ofiarowania syna, córki Niepokalanemu Sercu Maryi
Niepokalane Serce Maryi, które w zamian za Twoją miłość do nas otrzymujesz
tyle obelg, ofiaruję Ci i poświęcam na zawsze moją córkę (mojego syna).
Gestem tym pragnę podziękować za Twoją matczyną tkliwość, zadośćuczynić
Ci za zniewagi, które znosisz ze strony swoich niewdzięcznych dzieci. Pragnę
też przyczynić się do poświęcenia całego świata, czego tak bardzo pragnie
Twoje Serce. Zechciej przyjąć tę moją pokorną, lecz szczerą ofiarę. Dusza mojej
córki (mojego syna), jej (jego) ciało, jej (jego) życie są Twoje; a ponieważ
należą do Ciebie, czuwaj nad nimi i chroń je od wszelkiego zła niczym twoje
dziecko. Amen.
Akt ofiarowania siebie samego Niepokalanemu Sercu Maryi.
Świadomy mojego chrześcijańskiego powołania ponownie składam dzisiaj na
Twoje ręce, Maryjo, zobowiązania mojego chrztu. Wyrzekam się Szatana, jego
podszeptów, jego działania; oddaję się Jezusowi Chrystusowi, by z Nim wiernie
nieść mój krzyż każdego dnia, zgodnie z wolą Ojca. Przyjmuję Cię jako moją
Matkę i Królową. Za Twoim pośrednictwem poświęcam Chrystusowi moją
osobę, moje życie i wartość moich dobrych uczynków minionych, obecnych i
przyszłych. Rozporządzaj mną i tym, co do mnie należy, na większą chwałę
Boga, teraz i na wieki. Amen.
Akt oddania się chorych Matce Bożej
O Matko łaskawa i dobra, której serce przeniknął miecz boleści, oto my,
biedni chorzy, stajemy wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa. Powołani do
wzniosłej łaski cierpienia, pragniemy dopełnić w nas to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół. Poświęcamy Tobie nas
samych i nasze cierpienia, żebyś nas położyła na ołtarzu Twego Boskiego Syna,
jako pokorne ofiary przebłagalne za zbawienie nasze i naszych braci. Przyjmij,
Matko Bolesna, to nasze poświęcenie i ofiarowanie, wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieję, abyśmy, jak teraz uczestniczymy w cierpieniach Jezusa,
tak mogli kiedyś z Nim razem być w radości obecnego i wiecznego życia. Amen
Przyrzeczenie dla Matki Bożej
Matka Boska: Ja miłuję tych, którzy Mnie miłują. Dusza: Dziś i
przez całe życie moje na tym świecie, starać się będę zachować szczerą pobożność ku Tobie, Najświętsza Panno! Ty będąc Matką Bożą, możesz wszystko

wyjednać u swego Syna. Ty jesteś Matką moją, Ty mnie kochasz bardzo. Prośba
moja do Ciebie nigdy daremną nie będzie, bo jesteś Królową nieba i Szafarką
łask. Moja Najświętsza Matko, ufam, że dziś będziesz mi przewodniczką, będziesz mi dopomagać i bronić przed napaścią nieprzyjaciół. Ja, z mej strony, nie
zapomnę o czci należnej Tobie, dołożę starania, aby ta cześć oddawana Ci była i
przez innych. Imię Twoje znajdzie się na ustach moich dziś i dnia każdego, dopóki nie ujrzę Cię w niebie. Amen.
Maryjo, Matko wszystkich proszących Cię o wstawiennictwo do Boga, dopomóż mi, abym każdego dnia dzięki Twojej pomocy i łasce mógł:
Cicho boską spełniać wolę.
Cicho bliźnim ulżyć dolę.
Cicho kochać ludzi, Boga.
Cicho - oto święta droga.
Cicho z swymi dzielić radość.
Cicho wszystkim czynić zadość.
Cicho innych błędy znosić.
Cicho życzyć, błagać, prosić.
Cicho zrzec się, ofiarować.
Cicho ból swój w sercu chować.
Cicho jęki w niebo wznosić.
Cicho, skrycie, łzą się rosić.
Cicho, kiedy ludzie męczą.
Cicho, gdy pokusy dręczą.
Cicho zmiany życia znieść.
Cicho krzyż z Jezusem nieść.
Cicho Jezus w Hostii Sam.
Cicho - milcząc - mówi nam.
Cicho ufaj, Zbawcy Swemu.
Cicho tęsknij, wzdychaj k'niemu.
Cicho z cnoty zbieraj plon.
Cicho ciało spocznie w grobie.
Cicho da Bóg niebo Tobie!
W Twoim Sercu, Maryjo, szukam schronienia
W nim składam moją agresję, by nauczyć się łagodności.
W nim składam moje urazy, by otrzymać siłę przebaczenia.
W nim składam moje kłamstwa, by żyć nareszcie w prawdzie.
W nim składam moje lęki, by wzrastać w ufności.
W nim składam moje zwątpienia i obojętność, żebyś dała mi wzrost wiary.
W nim składam nieczystość moich myśli i czynów, byś okryła mnie Twoim
dziewiczym płaszczem.

W nim składam mój smutek, byś przemieniła go w swoją radość.
W nim składam moje troski i kłopoty, by być utwierdzonym w nadziei.
W nim składam moje głębokie lęki, by złączyć je z agonią Chrystusa.
W nim składam moje poczucie winy, by zakosztować miłosierdzia Bożego.
W nim składam moje osądy i krytyki, żeby odkryć czystość serca.
W nim składam poczucie, że wszystko jest skończone, by pozwolić Chrystusowi
objawić moc zmartwychwstania.
W nim składam moje cierpienie, ofiaruję je Bogu jako woń miłą i przyjemną.
W nim składam moje więzi z szatanem, by być z nich wyzwolonym.
W nim składam mój dzisiejszy grzech, by mogło się we mnie dokonać zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa.
W nim składam mój bunt przeciw Bogu, by w końcu odkryć Jego nieskończoną
miłość.
W nim składam moje problemy uczuciowe, by przestały stanowić przeszkodę, a
stały się pomostem dla Bożej czułości.
W nim składam podziały, jakie są w moim otoczeniu, abyś Ty mogła rozciągnąć
na nie Twoje królestwo pokoju. Amen.
Przed udaniem się na spoczynek
O Jezu, obmyj duszę moją w Przenajświętszej Krwi Twojej. Krwi Przenajdroższa oczyść mnie. Ojcze Przedwieczny, przez Niepokalane Serce Maryi
ofiaruję Tobie Najsłodsze Serce Pana Jezusa z całą Jego miłością, ze wszystkimi
cierpieniami, ze wszystkimi zasługami:
- na zadośćuczynienie za wszystkie grzechy, które popełniłem dzisiaj i w
ciągu całego życia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na
początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ojcze Przedwieczny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Najsłodsze Serce Pana Jezusa z całą Jego miłością, ze wszystkimi cierpieniami, ze
wszystkimi zasługami:
- na naprawienie dobra, które źle wykonałem dzisiaj i w ciągu całego życia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...
Ojcze Przedwieczny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Najsłodsze Serce Pana Jezusa z całą Jego miłością, ze wszystkimi cierpieniami, ze
wszystkimi zasługami:
- na zastąpienie dobra, które powinienem był uczynić, a które uczynić zaniedbałem dzisiaj i w ciągu całego życia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu...

Pieśń: Zapada zmrok
1.
Zapada zmrok, już świat ukołysany,
znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.
2.
I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobranoc.
3.
I ludzkim snom błogosław dłonią jasną.
I oddal od nich cień codziennych trosk.
A tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko, daj szczęśliwą, dobranoc.
4.
A komu noc czuwaniem jest niełatwym,
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą, dobranoc.
5. Zasypia świat piosenką kołysany,
Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.
6. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie,
Bo On swe życie złożył w ręce Twoje.
I Jemu też tam hen na Watykanie.

Panienko daj szczęśliwą, dobranoc.

Ref.: Uczyńcie, co wam mówi Syn,
Przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się Słowo Boże stanie
Ciałem w każdym z was.
1. Usłysz Bożej Matki głos,
Która wzywa dzisiaj nas.
Chce u Syna znów wyprosić
Cud przemiany serc.
2. Bóg ukochał w Synu świat,
Chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować
Bogu w sercu dom.
3. Serce ludzkie dręczy głód,
Ciągle szuka, gdzie jest Bóg?
Naucz, Matko, jak powtórzyć
Betlejemską noc.

Matczyny różaniec…
"W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy
Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.
Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie
Czwartą odmawiam w intencji syna...
Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna
Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu
Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.
Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny
I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.
Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu
Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.
Awantury, alkohol, płacz i siniaki
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.
Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.
"Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły."
Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.
Wie, że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?
I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział - nie moja to wina.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.
Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.
Nie ma paciorków - patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi - krzyknął - Boże mój kochany!
Ożyło w końcu syna sumienie,
Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.
Całował zimne swej matki dłonie,
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.
Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Szczęście gościło w ich domu progu.
I codziennie wieczorem, całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną.."

