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Program Wigilii „Dwóch Serc”                          

 Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi 

łącznie z 9 Oficjami Najświętszego Serca Jezusa 

(Przymierze Aniołów i ludzi z Jezusem i Maryją) 

Do użytku prywatnego w domu na czas kwarantanny narodowej; zakaz powielania 

 

 

 

 

 

Styczeń / Luty / Marzec 2021 

  

Godz. 20:00 w Kościele Parafialnym - (okazja do spowiedzi św.) 

Różaniec Biblijny – Tajemnice Radosne   

Różaniec Biblijny Tajemnice Bolesne     

 

Godz. 21.15 w Kościele Parafialnym – Msza św. ku Czci Serca Pana Jezusa  

 

 

 

Po Mszy św. przejście do swoich domów 

 

Godz. 22.30 

Początek 9 Oficjum do Najświętszego Serca Jezusa, Różańca i Oficjum do Niepokalanego 

Serca Maryi (przymierze Aniołów i ludzi z Jezusem i Maryją) – str. 18 

 

Transmisja z kaplicy poprzez: https://www.facebook.com/MilosierdzieGlogow 

 

 

Godz. 1.30 – zapraszamy ponownie do Kościoła Parafialnego 

Msza św. z I Soboty Miesiąca – transmisja z Kościoła poprzez stronę internetową Parafii 

Miłosierdzia Bożego: Parafia Miłosierdzia Bożego (milosierdzieglogow.pl)     

 

https://www.facebook.com/MilosierdzieGlogow
https://www.milosierdzieglogow.pl/
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Akt Poświęcenia Rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu 

 

Bądźcie pozdrowione miłujące Serca Jezusa i Maryi! Oddajemy Wam cześć.                     

Kochamy i czcimy Was. Oddajemy i poświęcamy się Wam na zawsze. Przyjmijcie nas                

i całkowicie weźcie w posiadanie. Oczyśćcie, oświećcie i uświęćcie nas tak, abyśmy mogli 

Ciebie, Jezu, kochać Sercem Maryi i Ciebie, Maryjo, kochać Sercem Jezusa. 

O Serce Jezusa, żyjące w Maryi i przez Maryję! O serce Maryi, żyjące w Jezusie i dla 

Jezusa! O Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dające nam Matkę na Kalwarii! O Serce 

Maryi, przebite boleścią i dzielące cierpienia Twego Boskiego Syna dla naszego zbawienia! 

O święte zjednoczenie tych Dwóch Serc! 

Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Syn Boży i Ducha Święty! Niech będzie pochwalony 

Bóg Duch Święty, który zjednoczył te Dwa Serca! Niech On zjednoczy nasze serca i każde 

serce tak, aby wszystkie serca mogły żyć w jedności i naśladowaniu tej świętej jedności, 

która istnieje w tych Dwóch Sercach. 

Zatryumfuj, Bolesne i Niepokalane Serce Maryi! Króluj, Najświętsze Serce Jezusa! Króluj  

w naszych sercach, w naszych domach i rodzinach, w Twoim świętym Kościele, w życiu 

wszystkich wiernych, w sercach tych, którzy Cię jeszcze nie znają i we wszystkich narodach 

świata. Ustanów w sercach wszystkich ludzi wszechwładne królowanie i tryumf Twoich 

Dwóch Serc tka, aby cała ziemia od końca do końca rozbrzmiewała wołaniem:                  

„Niech na zawsze będzie błogosławione Najświętsze Serce Jezusa i Bolesne Niepokalane 

Serce Maryi!” 

Najdroższy święty Józefie, zawierzam i oddaję się Tobie całkowicie, abyś zawsze był moim 

ojcem, moim opiekunem i przewodnikiem na drodze zbawienia. Wyjednaj mi większą 

czystość serca i gorętsze umiłowanie życia wewnętrznego. Niech za Twoim przykładem 

czynię wszystko na większą chwałę Bożą w jedności z Boskim Sercem Jezusa                          

i Niepokalanym Sercem Maryi. O Święty Józefie, módl się za mnie, bym miał udział                     

w pokoju i radości Twojej świętej śmierci. Amen. 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA UMOCNIENIA CZYSTOŚCI   
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małżeńskiej dla małżeństw 

 

 

Mój Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, oto my małżonkowie, odnawiamy swoje 

przyrzeczenie małżeńskiej czystości wobec siebie nawzajem, aby kochać siebie wzajemnie  

dla miłości Chrystusa, abyśmy mogli być świadkami jedności i Miłości Chrystusowej do 

Kościoła. 

 

Odnawiamy wierność wewnątrz naszego małżeństwa, aby akceptować siebie nawzajem  jako 

osoby obmyte przez Krew Chrystusa i stworzone na podobieństwo obrazu Bożego; 

pragniemy oddawać się sobie dla wspólnego dobra, bez żadnych ograniczeń; pragniemy być 

wiernymi naszemu małżeńskiemu przymierzu, które zapieczętowaliśmy w Sakramencie 

Małżeństwa; być zawsze razem na dobre i na złe, w zdrowiu lub w chorobie, w dobrobycie             

i potrzebie; z wyłączeniem każdej innej miłości fizycznej, by być w stanie wykonać jak 

najlepiej i wypełnić prawdziwy cel małżeństwa, które ma być otwarte na życie i prokreację 

oraz dać dobre wykształcenie katolickie naszym dzieciom; żyć istotnymi cechami 

małżeństwa, którymi są jedność i nierozerwalność wykluczając związki pozamałżeńskie, 

separację i rozwód.  

  

Niech miłość do naszych dzieci odzwierciedla miłość Świętej Rodziny z Nazaretu, tak że 

nawet gdy naszych dzieci będzie wiele, a zasobów mało, chcemy zwracać się do Bożej 

Opatrzności, która pozwoliła nam przyjąć nasze dzieci i dlatego też pomoże nam wspierać 

ich duchowo, moralnie i finansowo.  

 

Będziemy wdzięczni za każdą okazję, aby wyrazić naszą miłość do siebie nawzajem na wzór 

św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny, którzy kochali się całkowicie i czysto, z miłości do 

Pana Boga.  

 

Przez ducha poświęcenia i brak przywiązania do rzeczy materialnych, ludzkiej mocy                     

i pieniądza, chcemy pomóc zachować Ewangelię życia i usunąć tendencje do promowania 

kultury śmierci w naszej rodzinie. 

 

Niech wszystkie nasze rodziny staną się sanktuarium życia i miłości. Z pomocą Jezusa, 

Maryi i Świętego Józefa, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła i wszystkich 

aniołów i świętych oraz przed Bogiem Wszechmogącym jako naszym świadkiem, 

ogłaszamy wszystkim tutaj obecnym, iż obiecujemy kochać się wzajemnie miłością 

małżeńską aż do śmierci, aby to co Bóg złączył, żaden człowiek nie rozdzielił, przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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PRZYRZECZENIE CZYSTOŚCI 

dla młodych ludzi 

 

 

Boże mój, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ja, _________________ pragnę iść w ślady 

Błogosławionej Maryi Dziewicy. Ona, aby móc wzrastać w miłości Pana i mądrości, złożyła 

w wieku trzech lat w Świątyni przyrzeczenie czystości panieńskiej.  

Ja również, uznając  w pełni własną słabość, i polegając na mocy Ducha Świętego i pomocy 

Maryi Dziewicy, składam Bogu przyrzeczenie czystości. Czynię to, aby być świadkiem 

czystej miłości Boga do rodzaju ludzkiego i czystej miłości Matki Maryi do Boga; aby być 

żywym znakiem sprzeciwu wobec dzisiejszego rozwiązłego stylu życia, który ciężko obraża 

Boga. 

W czasie, gdy cały świat stał się moralnie i duchowo wypaczony z powodu 

demoralizującego stylu życia i pochwały rozwiązłości seksualnej, pragnę świadczyć światu  

o mojej miłości do Jezusa.  

Pragnę pokazać, że tylko On jest moim prawdziwym Przyjacielem, który kocha mnie                    

i rozumie, nawet wtedy kiedy moja miłość do Niego i rozumienie Go nie są wystarczające; 

że On jeden jest moim Umiłowaniem, ponieważ kocha mnie ponad życie, jak żaden inny 

człowiek nie potrafi. Ja w zamian obiecuję kochać Jezusa przez unikanie prowadzenia 

nieskromnych rozmów, oglądania demoralizujących filmów i programów telewizyjnych, 

słuchania światowych piosenek i wszystkiego innego, co obraża świątynię Ducha Świętego. 

Również obiecuję Bogu pozostać czystym(ą) do chwili wstąpienia w święty związek 

małżeński; starać się o pozostanie w łasce uświęcającej i nie dopuścić, aby dzień minął              

bez wyznania na spowiedzi poważnego grzechu, szczególnie grzechu śmiertelnego.                 

W ten sposób pomogę mojej rodzinie dojść do świętości.  

A jeśli Bóg pragnie, abym czule i na zawsze objął (objęła) drogę rad ewangelicznych i został 

kapłanem lub zakonnikiem (została zakonnicą), to proszę Go, abym miał(a) odwagę i był(a) 

gotowy(a) zgodzić się z Jego świętą wolą. 

Z pomocą naszego Pana, Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, 

strzeżony(a) przez św. Michała Archanioła i mojego Anioła Stróża składam tę obietnicę 

Bogu Wszechmogącemu w obecności Jego przedstawicieli tu na ziemi, w osobie biskupa 

i/lub kapłanów tu obecnych. Amen. 
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ZOBOWIĄZANIE DO ŻYCIA 

KOMUNIĄ ZADOŚĆUCZYNIENIA 

 

O Zwycięska Królowo i Matko świata, naśladując Twojego małżonka św. Józefa, całkowicie 

poświęcam Tobie moje serce, aby było w doskonałej łączności z Twoim Sercem i dzięki 

temu było zjednoczone z Sercem Jezusa. Zobowiązuję się każdego dnia żyć według zasad 

Komunii Wynagradzającej poprzez kontemplację tajemnic Różańca świętego, przez 

noszenie Szkaplerza jako znaku mojej jedności i oddania się Tobie, odnawiając moje serce 

przez codzienny rachunek sumienia, częstą spowiedź, przyjmując naszego Pana w 

Eucharystii w czasie Mszy Świętej i przez Adorację Najświętszego Sakramentu jako 

wynagrodzenie za zniewagi i bluźnierstwa popełnione przeciw Twemu Niepokalanemu 

Sercu i Najświętszemu Sercu Twojego Syna, naszego Pana Jezusa. 

Uroczyście obiecuję pomoc w organizowaniu takiej Komunii Zadośćuczynienia w mojej 

parafii, przez bliską współpracę z moim Proboszczem i Biskupem, w każdy pierwszy piątek   

i sobotę miesiąca.  

O Najdroższa Matko, ześlij na całą ludzkość łaski Twojego płomienia miłości tak, aby 

nastała era pokoju, którą   obiecałeś. Amen. 

 

 

 

 

DZIEWIĘĆ OFICJUM  

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA 

 

Praktyka Dziewięciu Oficjum oznacza przymierze Aniołów i ludzi z Jezusem i Maryją.             

W tej formie kultu, Czciciele zawierają przymierze z dziewięcioma chórami Aniołów,                 

stając razem z Nimi przed Jezusem i Maryją.  

 

Czciciel                   – Chór Panowania 

Wielbiciel                – Chór Serafinów 

Ofiarnik                   – Chór Potęg 

Uczeń                      – Chór Cherubinów 

Wierny Sługa          – Chór Archaniołów 

Suplikant                 – Chór Aniołów 

Promotor                 – Chór Tronów 

Gorliwy Przyjaciel  – Chór Księstw 

Reparator                 – Chór Mocy  

 

Trzy najwyższe chóry anielskie:  Serafini, Cherubini i Trony  

Trzy niższe chóry anielskie:  Panowania, Moce i Potęgi  

Trzy najniższe chóry anielskie:  Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie  
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Pierwsze Oficjum:  

CZCICIEL 

 

Lektor: 

„Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. 

(J. 4:24) 

 

Pieśń: wszyscy wstają 

 

Dyspozycja duchowa 

 

Komentator: 

 

Naszym celem, jako Czcicieli, jest zjednoczenie naszej modlitwy z modlitwami jakie 

Najświętsze Serce Jezusa ofiarowuje za nas w Najświętszym Sakramencie. Dołączamy nasz 

hołd pochwały dla uwielbienia Ojca Przedwiecznego. Stańmy wszyscy w Bożej obecności, 

starając poczuć swoją nicość wobec Wszechmogącego. Starajmy się także zdobyć głębokie 

poczucie pokory przed Boskim Majestatem. W tym momencie zjednoczmy nasze 

uwielbienie z tym, które ofiaruje Najczystsze Serce Maryi i Chór Panowania.  

(Pauza) 

 

Lektor:  

 

Czytanie z Ewangelii wg św. Jana 

J. 6:26-27; 35-44; 47-51; 53-58; 60, 66-70 

 

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie 

dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. 

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który 

da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». «Ja jestem 

chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 

pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. 

Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie 

odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który 

Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co 

Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie 

wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym». 

Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który                

z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my 

znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: 

«Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, 

który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 
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Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem 

chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba 

zstępuje: Kto go je, nie umrze. 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na 

wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata». 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała 

Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym. 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 

spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca,  tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 

przeze Mnie. 

To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie,                 

a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej 

może słuchać?» 

Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 

Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego. 

A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym». Na to rzekł do nich Jezus: 

«Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem». (J. 6:26-70) 

Oto Słowo Pańskie… Chwała Tobie Chryste 

Motywacja (wszyscy siadają) 

Komentator:  

Jako Czciciele rozważmy Boskość prawdziwie obecną w Najświętszym Sercu Jezusa. 

W krzyżu musimy zobaczyć wiarę; w ranie nadzieję; w płomieniach miłość. Musimy być             

w stanie usłyszeć także słodką skargę Jezusa, który lamentuje, że trudniej jest znieść 

niewdzięczność ludzi, niż ból Jego Męki. Musimy poczuć ten sam smutek serca, jaki 

odczuwał Nasz Pan Jezus Chrystus, który jest gorzko zasmucony, ponieważ osoby 

poświęcone Jego służbie, są zimne wobec tej pobożności.    

„Pragnę być czczony w Najświętszym Sakramencie, ale nie znajduję nikogo, kto by mógł 

zaspokoić Moje najbardziej żarliwe pragnienia.” 

 

Wszyscy klękają:  

Lektor: 

O Jezu (obecny w Najświętszym Sakramencie), udziel mi i wszystkim czczącym Ciebie oraz 

dzieciom Twego Boskiego Serca i wszystkim kapłanom zakonnikom i duszom 

konsekrowanym, ducha żarliwości i świętej gorliwości, abyśmy mogli wypełnić obowiązki 
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nasze stanu życia. Daj także wszystkim osobom konsekrowanym do Twojej służby łaskę 

nieustannego wzrastania w świętości, aby przyniosły cześć naszej Matce Kościół i oddawały 

hołd Bogu w duchu i prawdzie. 

O Boskie Serce – ulituj się nad nami 

Komentator: 

O, wzniosły Chórze Niebiańskiego Panowania, podnoszę wraz z sobą do czcigodnego Serca 

Jezusa wszystko, co dobre w świecie katolickim i poświęcam to ku Jego większej chwale. 

Mój Jezu, łączę moją duszę w akcie adoracji, który Ty ofiarujesz Twemu Ojcu 

Przedwiecznemu.  

Oddaję Tobie przyjazne uczucia, którymi natchnąłeś Najświętszą Maryję i Twoich świętych, 

aby wielbili i adorowali Ciebie, jak tego pragniesz na wieki. 

 

Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Naszą troską, jako Czcicieli, jest okazywanie głębokiej czci i skupienia podczas Mszy św. 

Powinniśmy uczynić Eucharystię żywą w naszych sercach, wielbiąc Ojca Niebieskiego. Jako 

Czciciele zachowujmy świadomość obecności Boga, która pomoże nam osiągnąć wysoki 

stopień doskonałości. 

 

Drugie Oficjum:  

WIELBICIEL 

 

Lektor: 

„My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.” (1 J. 4:19) 

 

Pieśń (wszyscy wstają) 

 

Duchowa dyspozycja 

Komentator: 

 

Naszym zadaniem jako Miłujących jest uwielbienie Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. 

Musimy się oddać w godny miłości sposób Najświętszemu Sercu Jezusa, zachowując naszą 

niewinność i czystość. Musimy dać siebie w pełni Jezusowi, jeśli chcemy, aby ON oddał się 

nam całkowicie. 

Aby nasza miłość była bardziej akceptowalna, musimy się zjednoczyć sami z Najczystszym 

Sercem Maryi i Chórami Serafinów.  

 

Lektor: 
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Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła 

1 J. 4:7-21 

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, 

narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 

abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 

Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 

grzechy. 

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 

Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku 

Niemu jest w nas doskonała. 

Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. 

My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. 

Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w 

miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 

Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień 

sądu, ponieważ tak, jak On jest w niebie, i my jesteśmy na tym świecie. 

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. 

Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. 

My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 

Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto 

nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 

Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata 

swego.” 

 

Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki 

Motywacja (siadamy) 

 

Komentator: 

Jako MIŁUJĄCY Najświętsze Serce Jezusa,  

pomyślmy o płomieniach, którymi Najświętsze Serce Jezusa płonie oraz o tym jak Jego 

Serce, promieniujące  jak słońce, otoczone jest Chórem Serafinów, który śpiewa: „Miłość 

Najświętszego Serca triumfuje, wywyższa i pociesza.” Zastanówmy się nad słowami Jezusa: 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.” (Łk. 12:49)   

Miłość, którą nasz Pan Jezus Chrystus ma dla nas jest całkowita i nieskończona. Miłość 

wymaga miłości, ale nieświadomie, nasza miłość do Niego jest minimalna.  

 

Wszyscy klękają:  

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 

Lektor: 

O, Serce Jezusa godne adoracji w Najświętszym Sakramencie, poświęcam Tobie każdy 

moment mego życie. Zostawiam moje serce razem z Twoim w tym Świętym Tabernakulum, 

abym wraz z Chórem 

Serafinów, mógł kochać Ciebie teraz i na zawsze. 
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Kocham Cię, najmilsze Serce Jezusa, ale moja miłość jest taka zimna. Rozpal moje serce              

i serca wszystkich stworzeń ogniem Twojej miłości. 

O Serce Jezusa, błagam Cię o udzielenie mi łaski kochania Cię coraz bardziej. Maryjo, 

Matko mojego Pana i moja Matko, naucz mnie kochać Jego Boskie Serce. 

O Najświętsze Serce Jezusa, palenisko boskiego ognia tej miłości, którą tak bardzo pragniesz 

rozpalić na ziemi, aby płonął on we wszystkich sercach. Spraw, aby nasze serca były 

pochłonięty w tych świętych płomieniach.  

O, Serafinie z niebiańskiego dworu, proszę cię, abyś powiedział Autorowi mego życia                   

o moim żarliwym pragnieniu, aby płonąć Jego miłością.  

 

Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Nasz hołd jako Miłujących składa się z zapału czystego uczucia miłości, a dokładniej z 

miłości, a nie strachu. Módlmy się szczególnie, aby dusze sprawiedliwych mogły wzrastać w 

cnocie.  

 

 

 

 

Trzecie Oficjum:  

OFIARNIK 

 

Lektor: 

„Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk 

Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.” (Kol. 1:24)  

 

Pieśń (wszyscy wstają) 

 

Duchowa dyspozycja 

 

Komentator: 

Nasz Pan umieszcza przed nami swoje życie ofiary w Najświętszej Eucharystii, w której On 

sam stał się ofiarą przebłagania dla zbawienia człowieka. Dlatego my również, jako 

Ofiarnicy, oddajmy siebie Najświętszemu Sercu Jezusa. Bądźmy gotowi do składania ofiary 

w jedności z Naszym Panem. O, jak ciężko jest żyć bez miłości Boga! Czy ktoś może kochać 

ukrzyżowanego Pana, nie kochając krzyża i nie będąc gotowym za to umrzeć?  

Aby to poświęcenie było milsze Najświętszemu Sercu, połączmy się z Najczystszym i 

Niepokalanym Sercem Maryi i Chórem Potęg. 

 

(Pauza) 

 

Lektor: 

Czytanie z Listu św. Pawła do Kolosan 
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Kol. 1, 21-29 

„I was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia            

i wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić 

was przed sobą jako świętych i nieskalanych, i bez zarzutu, bylebyście tylko trwali w wierze 

– ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii. Ją to 

posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się 

ja, Paweł. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki 

udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem 

się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo 

głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona 

Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy 

pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. 

Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą 

mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. 

Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.” 

 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki 

 

Motywacja (siadamy) 

 

 

Komentator: 

Jako Ci, którzy mają się także Ofiarować, zastanówmy się nad znaczeniem krzyża, na 

którym Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Rozważmy co Chrystus wydaje się mówić: 

„Szukam duszy ofiarnej, która pocieszy Moje zranione Serce.” Istotnie, to sama miłość 

Jezusa Chrystusa jest największą motywacją do przyjmowania i stawania się ofiarą. 

Ujawnienie tajemnic Najświętszego Serca było ostatnią próbą naszego Zbawiciela, aby 

zaprosić nas do dania odpowiedzi na Jego wielką miłość.  

 

Wszyscy klękają:  

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 

Lektor: 

Mój Boże, gorąco pragnę poświęcić siebie całą istotą, w jedności z Najświętszym Sercem 

Jezusa, aby uśmierzyć Twój sprawiedliwy gniew przeciwko nas, biednych  grzeszników. 

Adoruję Cię, o Trójco Przenajświętsza, w jedności ze Świętym Anielskim Chórem Potęg. 

O, Boże Sprawiedliwości, jednoczę się z Najświętszym Serce Jezusa Chrystusa, który umarł 

jako ofiara 

miłości do naszego zbawienia. 

Ofiaruję Ci, Ojcze Przedwieczny, w jedności z Boskim Sercem, siebie, moją duszę, ciało, 

działania obecne i przyszłe. Ulituj się nade mną i nad wszystkimi biednymi grzesznikami.            

O Serce Jezusa, błagam o łaskę miłowania Ciebie coraz bardziej. Maryjo, Matko mojego 

Pana i moja niebieska Matko, pomóż mi kochać Jego Boskie Serce. 
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O Najświętsze Serce, które nadal ofiarujesz Siebie na naszych ołtarzach jako Ofiarę naszego 

zbawienia;  czego więcej pragniesz, czego więcej oczekujesz, jak tylko  tego zjednoczenia z 

Tobą i współudziału w Twojej ofierze? Jestem gotowy Panie, weź mnie w posiadanie, abym 

mógł stać się i ja ofiarą, poświęconą i pochłoniętą w płomieniach Twojej miłości, dla 

większej chwały Twojego Ojca Przedwiecznego i zbawienia grzeszników.  

Ojcze Przedwieczny, któryś mnie wybrał do tego zadania, łaskawie przyjmij mnie, Twojego 

pokornego sługę/służebnicę, ze względu na Twojego Jednorodzonego Syna, który umarł                 

z miłości mnie. 

 

Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Nasz obowiązek jako Ofiarników, polega na panowaniu nad własną wolą, umartwieniu serca 

i dyscyplinie zmysłów. Bez ducha umartwienia niewiele bowiem możemy uczynić. 

Nieustannie zatem kontrolujmy nasze reakcje emocjonalne po tym jak zostaniemy przez 

kogoś zranieni lub obrażeni. Podejmijmy decyzję, by ofiarować  te emocjonalne bóle w 

intencji nawrócenia wszystkich grzeszników lub za poszczególnych ludzi, których polecamy 

nieustannie w modlitwie. 

 

 

 

 

Czwarte Oficjum:  

UCZEŃ 

 

Lektor: 

„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)  

 

Pieśń (wszyscy wstają) 

 

Duchowa dyspozycja 

Komentator: 

Jako uczniowie przyjdźmy do Serca Jezusa Chrystusa, aby nauczyć się nauki świętych.               

To w tej szkole naucza się prawdziwej miłości. Jest w tej szkole, prawdziwa mądrość – 

matka czystej miłości, jest przekazywana. Jest to mądrość Nieba, która przewyższa wszelką 

ziemską mądrość. Musimy słuchać uważnie głosu naszego Mistrza, który powiedział:  

„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego Serca.” Aby otrzymać taką mądrość, 

wzywajmy pomocy Najczystszego Serca Maryi i Anielski Chór Cherubinów.  

 

(Pauza) 

 

Lektor: 

Z Ewangelii według św. Łukasza 
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Łk. 9, 21-27 

 
„Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. 

I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je 

zachowa. 

Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 

Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, 

gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. 

Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą 

królestwo Boże”.  

Oto Słowo Pańskie. 

Chwała Tobie Chryste 

 

Motywacja (siadamy) 

 

Komentator: 

Jako uczniowie, zastanówmy się nad słowami Chrystusa: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem 

cichy i pokornego serca.” Zawołajmy z głębi naszych serc do Jezusa i powiedzmy: <Mów, 

Panie, bo twój słucha. Naucz mnie pełnić Twoją Wolę. >                   

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć nas bezwzględnej pokory i łagodności.           

On jest naszym modelem i mistrzem w pokorze i żarliwej miłości.  

 

Wszyscy klękają:  

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 

 

Lektor: 

Spraw o Panie, aby każdy z nas, a szczególnie kapłani i zakonnicy, nauczyciele wiary, mogli 

zostać oświeceni niezwykłym przykładem Twego Boskiego Serca i nigdy nie oddalili się od 

ścieżki, która prowadzi do Nieba.  

O kochający Jezu, jedyna szkoło, ucząca tej Świętej Miłości, pragnę ukryć się w Tobie, abyś 

mógł usunąć ze mnie całą próżną mądrość tego świata i rozpalić moje serce miłością do 

Ciebie.  

O Boże, który oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego i który kierujesz 

każdą wolą, rozlej nad Twoimi wyznawcami, światło Twej niestworzonej Mądrości i spraw, 

aby przyjęli z uległością wzniosłe prawdy Twojej Ewangelii. O mnogości doskonałych 
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pouczeń ofiarowanych nam przez Twe Boskie Serce! Spraw, aby dobrze przyjmowane i 

pielęgnowane przez nas, wydawały obfite owoce cnót chrześcijańskich.  

I wy, Cherubini, przyjmijcie mnie do swojego  towarzystwa, abym mógł mieć udział w 

blasku jaki pochodzi z Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

O, jak szybko postępuje w wiedzy uczeń przez Ciebie, Panie Jezu prowadzony. Pokaż mi 

Panie, jak stać się Twoim uczniem.  

Proszę otwórz drzwi mego serca i uczyń go posłusznym Twoim Boskim słowom. Proszę 

pomóż nam nawrócić wszystkich, którzy opierają się prawdzie. Amen.  

 

Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Jako uczniowie, musimy starać się zawsze pozostawać w skupieniu i ciszy, aby móc 

usłyszeć dobrze głos i nauki naszego Boskiego Mistrza. Zechciejmy odpowiedzieć w pełni 

na inspirację łaski pochodząca od Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

Piąte Oficjum:  

WIERNY SŁUGA 

 

Lektor: 

„On…uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.” 

(Fil. 2:8)  

 

Pieśń (wszyscy wstają) 

 

Duchowa dyspozycja 

Komentator: 

Według St. Małgorzaty Marii, naszym obowiązkiem jako wiernych sług, jest wzięcie sobie 

do serca posłuszeństwa, które Jezus nieustannie okazuje swoim kapłanom.  

Musimy, podobnie jak Nasz Pan, praktykować posłuszeństwo we wszystkich rzeczach. 

Musimy nauczyć się porzucić samowolę, nasze pasje i skłonności, nawet nasze sympatie i 

antypatie. Aby uzyskać ducha posłuszeństwa, Wierny Sługa powinien wezwać pomocy 

Najczystszego Serca Maryi i Chóru Archaniołów.  

(Pauza) 

 

Lektor: 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian 
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Flp. 2, 1-13 

„Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli 

jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości 

przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc 

tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej 

chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. 

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech 

was ożywia; ono też było   w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie 

skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za 

człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci 

krzyżowej. 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,             

aby 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. 

A zatem, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie                

z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie 

ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą  i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą.” 

 

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki 

 

Motywacja (siadamy) 

Komentator: 

Jako wierni słudzy zastanówmy się nad tym, jak Jezus 

upokorzył się i stał się sługą, mówiąc: „Nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby 

służyć. Jeśli ja, Pan i Mistrz, umyłem wam stopy, to i wy winniście umywać sobie stopy 

nawzajem. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili to, co Ja wam uczyniłem.”  

Naszą pierwszą i najważniejszym pobudką działania winna być posługa wobec naszego Pana 

według wzoru, który On sam nam zostawił, jak chętnie, radośnie i w miłości posługiwać.  

Wszyscy klękają:  

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 

Lektor: 

O Najświętsze Serce Jezusa obecne w Eucharystii, jaka jest moja chwała w noszeniu jarzma 

Twej delikatnej i hojnej miłości, która wiąże mnie dobrowolnie z Tobą? Niech najwyższa, 

chwalebna i sprawiedliwa Wola Boża wypełnia się, będzie uwielbiona i wywyższona ponad 

wszystko na wieki!  

Przyjmij, Jezu Chryste, ofiarę, którą Ja, Twój najbardziej niegodny sługa przedstawiam 

Tobie teraz, abyś był częściej nawiedzany z większą czcią w tym godnym Adoracji 

Sakramencie. W zamian ukaż Panie we wszystkich sercach owoce łaski i zbawienia, którego 

jesteś niewyczerpanym Źródłem. 

O, Serce Jezusa, błagam Cię, udziel mi łaski, aby kochać Cię bardziej i bardziej. Maryjo, 

Matko mojego Pana i moja Matko, naucz mnie kochać Jego Boskie Serce.  
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O, Wszechmocna Miłości mojego Boga! Ty złamałeś  

łańcuchy, które trzymały mnie w niewoli, daleko od Ciebie. Proszę, pomóż mi, aby mógł 

przyciągnąć do Ciebie więcej dusz – wszystkie te, które tak jak ja, 

zbłądziły. Pozwól im zasmakować u stóp Twego ołtarza, tych samych rozkoszy Twojej 

służby, których ja teraz doświadczam – służby, która tych co ją czynią, uszczęśliwia.  

O tajemnico oddania Jezusa w Sakramencie Twej Miłości, oddaję siebie samego, aby Cię 

uczcić, dążyć, a przynajmniej pragnąć przyciągnąć wszystkie serca do Ciebie, o Jezu. Amen. 

 

Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Obowiązkiem naszym jako Wiernych Sług jest posłuszeństwo Boskim Natchnieniom. 

Naśladujmy 

posłuszeństwo Najświętszego Serca, pamiętając jednocześnie, że nawet najwspanialsze 

czyny dokonane bez posłuszeństwa, nie są akceptowane przez Boga. Obyśmy mieli 

gotowość i zapał do służenia Panu.  

 

 

 

 

Szóste Oficjum:  

SUPLIKANT 

 

Lektor: 

„Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, 

bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.” (Hbr. 7:25)  

 

Pieśń (wszyscy wstają) 

 

Duchowa dyspozycja 

 

Komentator: 

Św. Małgorzata Maria często mawiała:  

„Najświętszy Sakrament jest tronem Łaski i Miłosierdzia.” 

 

Jednym z powodów, dla których Chrystus pozostaje obecny wśród nas w tej Tajemnicy,   

jest poruszenie  grzeszników, aby zbliżyli się i błagali o Jego miłosierdzie. Uznając, że 

zawdzięczamy życie miłosierdziu Bożemu, zjednoczmy nasze prośby z błaganiami 

Najświętszego Serca, tak aby wiele dusz, które mogłyby być martwe dla Boga, zaczęły znów 

żyć, życiem łaski.  

Aby uczynić to błaganie bardziej skutecznym, zjednoczmy nasze modlitwy z modlitwą 

Najczystszego Serca Maryi i Chórem Aniołów.  

(Pauza) 

 

Lektor: 
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Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

 

Hbr. 7, 15-28 

„Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony 

inny kapłan, który stał się takim nie według cielesnego przepisu Prawa, ale według mocy 

niezniszczalnego życia. 

Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór 

Melchizedeka. 

Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. Prawo 

nie doprowadziło niczego do pełnej doskonałości, a było wprowadzeniem lepszej nadziei, 

przez którą zbliżamy się do Boga. 

Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi 

stawali się kapłanami, 

Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie 

żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki. 

O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było 

kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, 

Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na 

wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się 

wstawiać za nimi. 

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, 

oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest 

zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje 

grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego 

siebie. 

Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, 

złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.”  

 

Oto Słowo Boże. 

 

Bogu niech będą dzięki 

 

 

Motywacja (siadamy) 

 

Komentator: 

Jako Suplikanci (wstawiający się za innych w modlitwie) zastanówmy się nad koroną 

cierniową, którą jest ukoronowane Serce Jezusa.  

Dzięki temu dowiemy się, że było to spowodowane wielką miłością Boga do człowieka. 

Powinniśmy być zmotywowani obietnicą Najświętszego Serca: „Tym, którzy czczą Moje 

Serce, obiecuję rozlać obfite błogosławieństwo we wszystkich ich poczynaniach.”   
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Wszyscy klękają:  

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 

Lektor: 

 

O Ojcze Przedwieczny, ożywiony żywą wiarą i pełen zaufania do zasług Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, Twojego Syna, ofiaruję je Tobie, aby otrzymać pełnię Twojej łaski, tak 

dla mnie, jak i dla tych, którzy są w niebezpieczeństwie ciała lub duszy. Udziel, o naj-

miłosierniejszy Boże, Twej łaski dla wszystkich biednych, ginących grzeszników ze względu 

na Najświętsze Serce Jezusa i wybaw dusze w czyśćcu z ich cierpień.  

O Ojcze Przedwieczny, ze względu na Najświętsze Serce Jezusa, Twojego Syna, jedyny 

powód Twojej radości, udziel mi tej szczególnej łaski. O godny podziwu Chóru Aniołów, a 

zwłaszcza Ty, mój drogi Aniele Stróżu, towarzysz mi podczas tych odwiedzin u mego Pana 

w Eucharystii i razem z Najświętszym Sercem Jezusa, pomóż mi ofiarować Ojcu 

Przedwiecznemu, wszystkie działania i cierpienia tego dnia dla Jego większej chwały i dla 

uwolnienia świętych dusz w czyśćcu. 

Usłysz, o Boskie Serce, głosy tych którzy są w potrzebie i bądź ich pociechą w ucisku; bo 

zawsze było Twoją rozkoszą, O Najmiłosierniejsze Serce, aby udzielić przebaczenia i 

każdego dobra dla wszystkich. Amen. 

 

Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Nasze główne ćwiczenie jako Suplikantów (wstawienników), polega na wykonywaniu aktów 

miłosierdzia wobec naszych bliźnich. Musimy starać się naśladować ducha modlitwy 

Najświętszego Serca, mając na uwadze, że bez modlitwy nie można pozostać w stanie łaski, 

nie mówiąc już o postępie w cnocie. 

 

 

Siódme Oficjum:  

PROMOTOR 

 

Lektor: 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,                       

i Ducha Świętego.” (Mt. 28:19)  

 

Pieśń (wszyscy wstają) 

 

Duchowa dyspozycja 
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Komentator: 

Naszym obowiązkiem jako Promotorów Najświętszego Serca jest uczynienie Go znanym 

całej ludzkości. Prośmy Ojca i Ducha Świętego, aby zwrócili nasze serca ku miłości 

Boskiego Serca Jezusa.  

Prośmy Najświętszą Dziewicę, aby skorzystała z Jej wszechmocnego wstawiennictwa, aby 

wszyscy, którzy szukają pomocy Pana, znaleźli pociechę i siłę. Wypełnienie tego zadania 

często wymaga pomocy Najczystszego Serca Maryi i Chór Tronów.  

(Pauza) 

Lektor: 

Czytanie z Ewangelii wg św. Mateusza 

Mt. 28, 16-20 

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.                           

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do 

nich i przemówił tymi słowami:  

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata».” 

 

Oto Słowo Pańskie Chwała Tobie Chryste 

Motywacja (wszyscy siadają) 

Komentator: 

Jako promotorzy powinniśmy być zmotywowani przez myśl, że jest to najbardziej żarliwe 

pragnienie Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby to nabożeństwo było rozprzestrzenione tak 

bardzo, jak to jest możliwe. 

 

Wszyscy klękają:  

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 

Lektor: 

Udziel nam, Ojcze Przedwieczny, niezbędnego światła, abyśmy wszyscy mogli dojść do 

poznania Najświętszego Serca Twojego Syna, Jezusa. O Duchu Święty, rozpal nasze serca 

miłością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także Ty, Najświętsza Dziewico, użyj swego 

potężnego wstawiennictwa, aby wszyscy ci, którzy uciekają się do   miłosierdzia Twego 

Serca mogli doświadczyć Jego mocy.  

 

Adoruję Cię Jezu w Najświętszym Sakramencie; adoruję Twoje Serce rozpalone miłością do 

mnie. Jesteś słodkim  zakątkiem mego wypoczynku, drogi Celu mojej miłości. Mój Jezu, 

pragnę abyś w tej chwili wszedł do mojej duszy i napełnił ją Twoją miłością.  

Jednoczę się z Tobą, dostojny Chóru Tronów, czcząc Boskie Serce Jezusa Amen. 
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Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Jako promotorzy musimy mieć zapał w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, kształtując własne serce w naśladowaniu słodyczy i łagodności pokornego Serca 

Jezusa. Dawanie bowiem przykładu jest zawsze o wiele bardziej poruszające niż 

wypowiadane słowa. Niech wszystko, co czynimy, myślimy i mówimy, nawet nasze 

milczenie, mówi o naszej miłości do Najświętszego Serca naszego Pana! 

 

 

 

Ósme Oficjum:  

GORLIWY PRZYJACIEL 

 

 

Lektor: 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.” (Łk. 12:49)  

 

Pieśń (wszyscy wstają) 

 

Duchowa dyspozycja 

 

 

Komentator: 

Jako gorliwi przyjaciele Najświętszego Serca, uznajmy siebie się, za odpowiedzialnych za 

wzrost poznania Najświętszego Serca Pana Jezusa wśród naszych bliźnich. Żałujemy, że nie 

możemy obwieścić całemu światu skarbów łaski zgromadzonych w Jego Sercu; bogactw, 

które Nasz Pan jest gotowy, wylać tylko na Jego wiernych przyjaciół.  

 

Użyjmy wszystkich dostępnych nam środków, aby zaszczepić to najsłodsze nabożeństwo              

w umysłach innych osób, bowiem jest to prosta droga do doskonałości i pewny środek 

zbawienia.  

Wypełniając nasze obowiązki powinniśmy działać w jedności i prosić o pomoc Najczystsze 

Serca Maryi i Chór Księstw.  

 

(Pauza) 

 

Lektor:  

Czytanie z Listu do Rzymian 
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Rz. 8, 31-39 

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet 

własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz                 

z Nim wszystkiego nam nie darować? 

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który 

usprawiedliwia? 

Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co 

więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, 

głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? 

Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na 

rzeź przeznaczone. 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. 

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 

teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek 

inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, 

Panu naszym.” 

 

Oto Słowo Boże. 

 

Bogu niech będą dzięki 

 

Motywacja (siadamy) 

 

Komentator: 

Jako gorliwi przyjaciele Najświętszego Serca, rozważmy słodkie spojrzenie, które Nasz Pan 

kieruje na sprawiedliwych mówiąc: „Oto Moje Serce, które tak bardzo ukochało ludzi,                 

a w zamian jest tak mało przez nich kochane.”  

Postanów, aby wykorzystać wszystkie środki, by uczynić to Serce kochanym.  

Nasz zmotywowany duch musi być napełniony tym samym zapałem, który pochłaniał 

Najświętsze Serce Jezusa, oraz ukazywać się przez nasze czyny, słowa i uczucia.  

 

Wszyscy klękają:  

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 

Lektor: 

O Najświętsze Serce Jezusa, wywyższaj siebie własną mocą, sprawiając aby wszyscy z 

Twoją pomocą osiągnęli doskonałość cnót chrześcijańskich.  

A Ty, O Dworze Księstw Niebieskich, staw się z całym Niebiańskim Chórem przed 

Majestatem Boga i uzyskaj przez Twoje wstawiennictwo, aby Najświętsze Serce mogło być 
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poznane w każdej części świata, ażeby przez to mógł On przyciągnąć do Swojej miłości 

wszystkich bałwochwalców i niewiernych, którzy Go nie znają i także 

tych chrześcijan, którzy odmawiają Mu wdzięcznej adoracji. 

O, cudowne Serce, jak wielkie jest moje pragnienie odpokutowania we właściwy sposób za 

błędy, które mogły być popełnione przez tych spośród moich braci i sióstr, 

którzy zaniedbali się w wypełnianiu swoich obowiązków. 

 

Adoruję Ciebie, o Jezu w Najświętszym Sakramencie. Adoruję Twoje Serce rozpalone 

miłością do mnie. O Jezu, przyjdź w tej chwili do mego serca i napełnij je swoją miłością.  

O Serce Jezusa, które tak bardzo nas kocha, jak jesteś przemiły! Kiedy ujrzę Cię kochanym 

przez wszystkich? Obym mógł ogłosić wszem cuda Twojej miłości i pomóc wszystkim 

sercom właściwie na nie odpowiadać! Amen. 

 

Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Jako gorliwi przyjaciele Najświętszego Serca starajmy się świętą gorliwością i dyskrecją 

powstrzymać wszelką zniewagę wobec Naszego Pana, dla którego musimy zdobyć miłość 

słowem i przykładem.  

Zachęcajmy i napominajmy wszystkich, których znamy, szczególnie naszych przyjaciół i 

znajomych, aby dać jakiś znak miłości Najświętszemu Sercu, przede wszystkim przez częstą 

spowiedź świętą, komunię świętą i godzinę Adoracji.  

 

 

 

Dziewiąte Oficjum:  

REPARATOR 

 

Lektor: 

„Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę; wszyscy, co mnie dręczą, są przed Tobą.” 

(Ps. 69:20) 

Pieśń: wszyscy wstają 

Dyspozycja duchowa 

 

Komentator: 

Nasz główny obowiązek jako Reparatorów (tych, którzy dokonują zadośćuczynienia), 

według św. Małgorzaty Marii, polega na pokornym pragnieniu Bożego przebaczenia za 

wszystkie zniewagi, którymi Serce Jezusa jest nieustannie obrażane w Najświętszym 

Sakramentem. Nasze wierne wykonanie tego obowiązku zapewni ugruntowaną nadzieję, że 

przebaczenie to zostanie także rozszerzone na nasze własne grzechy. Pamiętajmy o tym,  co 

nasz Pan powiedział kiedyś swojemu wiernemu słudze: „Czy nie będzie nikogo, kto by się 

ulitował nad moim bólem i nie przyszedł mi z pomocą; poniżonemu, pośród grzeszników?” 

Aby nasze akty zadośćuczynienia były możliwe do przyjęcia przez Boskie Serce, połączmy 

się z Najczystszym Sercem Maryi i Chórem Mocy. 
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(Pauza) 

 

Lektor:  

Z Ewangelii według św. Mateusza 

 

Mt. 23, 33-39 

„Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto Ja posyłam 

do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych 

będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na 

was cała krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do 

krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a 

ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, 

Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy 

chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta gromadzi pod skrzydła, a nie 

chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty. Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie 

Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie».”    

 

Oto Słowo Pańskie. 

 

Chwała Tobie Chryste 

 

Motywacja (siadamy) 

 

Komentator: 

Jako Reparatorzy (ci, którzy podejmują zadośćuczynienie) kontemplujmy Jezusa, który 

pokazuje Swoje Serce ukazując nam tkliwy wygląd. Prawą swoją dłonią wskazuje On na 

Swoje Serce, a lewą dłonią prosi o nasze, mówiąc: „Moje dziecko, powierz Mi swoje Serce”. 

Bądźmy pociągnięci tym samym zamysłem, którym kierował się nasz Pan, ustanawiając to 

cenne nabożeństwo – aby rozpalić we wszystkich sercach większą miłość do Boga. 

Wszyscy klękają:  

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 

 

Lektor: 

Proszę o wybaczenie, o mój Boże, za obrazy, które nieustannie otrzymujesz w Najświętszej 

Eucharystii. O czcigodny Chórze Mocy Niebiańskich, przyjdź mi z pomocą w przebłaganiu 

Najświętszego Serca Jezusa za wszystkie Msze św. odprawiane bez serca, Komunie św. 

przyjmowany w letnim stanie duszy, szczególnie przez dusze poświęcone Tobie, a głównie 

przeze mnie i moich współwyznawców. Wreszcie, pomóż mi odpokutować za wszystko, co 

mogliśmy uczynić, a co nie podobało się Tobie.  

O, najłaskawsze Serce Jezusa, Boskie Przebłaganie, przez które Ojciec Przedwieczny 

obiecał, że wysłucha naszych modlitw, mówiąc do swojej oblubienicy Małgorzaty Marii: 

„Módl się do mnie przez Moje Najświętsze Serce. Przez to Serce, wysłucham twoich 

modlitw i otrzymasz wszystko, czego pragniesz.” 

Razem z Tobą i w Tobie ofiaruję Twemu Odwiecznemu 
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Ojcu moje biedne serce, skruszone i smutne z powodu grzechów popełnionych w obecności 

Najświętszego Sakramentu, a jeszcze bardziej z powodu tych grzechów, które sam miałem 

nieszczęście osobiście popełnić.  

Czy byłbym w stanie, Boski Odkupicielu, zmazać moimi łzami i zmyć moją krwią wszelkie 

niewdzięczności przeze mnie popełnione w obliczu pełni Twojej miłości!  

Do słabego smutku, jaki odczuwam za moje grzechy, dodaję przejmujący smutek jaki 

odczuwasz podczas modlitwy, agonii i krwawego potu w Ogrodzie Getsemani, na widok 

moich grzechów i grzechów wszystkich ludzi, przedstawiając je Twemu Ojcu 

Przedwiecznemu razem z Twoim Najświętszym Sercem. Uzupełnij i dopełnij Swoją 

miłością moją niewdzięczność, obojętność i zapomnienie o tak wielkim dobru, i udziel mi 

odtąd czci w Twojej obecności, abym mógł naprawić przeszłość i przez przykład przyciągnął 

wiele dusz do Twojej miłości, której od tej chwili poświęcam się i konsekruję, wybierając 

Twoje Najświętsze Serce jako moje trwałe mieszkanie; bo Ty jesteś moim Królem, moim 

Oblubieńcem, moim Przyjacielem, moim Przewodnikiem, moim Wsparciem, moją Nadzieją, 

moją Radością w czasie i w wieczności.  

 

Skrywam się w Twoich Ranach, O Najświętsze Serce Jezusa, aby nigdy więcej, nie być 

oddzielonym od Ciebie. Ofiaruję, o mój Boże, Twemu Boskiemu Majestatowi to 

Najświętsze Serce, jako zadośćuczynienie za tyle obelg, które nieustannie otrzymujesz od 

grzeszników.  

 

O, najbardziej kochające Serce Jezusa, ile niewdzięczności doświadczasz w Najświętszej 

Eucharystii! Tutaj dajesz nam najpiękniejszy dowód Twojej miłości, ale ludzie okazują 

Tobie nadmiar niewdzięczności.                              

 

Gdybym tylko mógł wymazać moją krwią wiele tych strasznych niegodziwości!                     

O mój Jezu, skorzystam ze wszystkich środków, aby dokonywać zadośćuczynienia za tak 

wiele przewinień.  

 

Poświęcę Tobie wszystkie dni mojego życia z miłości do Twojego Najświętszego Serce                     

i oddam Tobie ostatni oddech mego życie. Amen! 

 

Ćwiczenie (proszę usiąść)  

Komentator: 

Jako Reparatorzy (osoby dokonujące zadośćuczynienia) powinniśmy dochować wszystkich 

zobowiązań naszego stanu życia, przezwyciężając dla tego celu każdą ludzką przeszkodę. W 

szczerej pokorze ducha i pokornym uznaniu naszych grzechów, a także w wielkim zaufaniu 

wobec zasług Jezusa Chrystusa, dokonujemy tego zadośćuczynienia Jego Najświętszemu 

Sercu, za wszystkie rany, jakie zostały Mu zadane. 

 

 

 

 

*** 
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AKT UWIELBIENIA 

 

Niech będzie Bóg uwielbiony. 

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego. 

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg  i prawdziwy człowiek. 

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. 

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. 

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa. 

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. 

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. 

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie. 

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. 

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. 

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. 

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych. 

 

 

Różaniec Święty 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

Tajemnica I: Zmartwychwstanie Pana Jezusa   

Ojcze nasz… 

1. Zaprawdę, powiadam wam: będziecie płakać i zawodzić, ale smutek wasz zamieni się w 

radość . (J 16: 20) Zdrowaś Maryjo… 

2. Znowu was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła 

odebrać. (J 16: 22) 

3. Skoro świt kobiety poszły do grobu, niosąc przygotowane wonności. (Łk 24: 1) 

4. Oto anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. (Mt 28: 2) 

5. Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. (Mt. 28:5)   

6. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie 

leżał. (Mt. 28:6) 

7. Udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie.  

(Mt 28: 7) 

8. One wyszły i uciekły od grobu; z bojaźnią i wielką radością. (Mt 28: 8) 

9. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 

(J 11: 25) 

10. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. (J 11: 26) 

Chwała Ojcu… 

O mój Jezu…   Jezu cichy i pokornego Serca… 

Przeczyste Serce św. Józefa… Módl się za nami 

 



26 
 

Tajemnica II: Wniebowstąpienie Pana Jezusa   

 

Ojcze nasz… 

 

1. Potem Jezus wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. (Łk 24: 50) 

Zdrowaś Maryjo… 

2. I przemówił tymi słowami: « Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi ». (Mt 28: 

18) 

3. « Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody ». (Mt 28: 19) 

4. « Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ». (Mt 28: 19) 

5. « Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem ». (Mt 28: 20) 

6. « Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony ». (Mk 16: 16) 

7. « Kto nie uwierzy, będzie potępiony ». (Mk 16: 16) 

8. « Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ». (Mt 28: 20) 

9. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. (Dz 1: 9) 

10. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. (Mk 16: 19) 

 

Chwała Ojcu… 

O mój Jezu…   Jezu cichy i pokornego Serca… 

Przeczyste Serce św. Józefa… Módl się za nami 

 

 

Tajemnica III: Zesłanie Ducha Świętego 

 Ojcze nasz… 

1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 

tym samym miejscu. (Dz 2: 1) Zdrowaś Maryjo… 

2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 

cały dom, w którym przebywali. (Dz 2: 2) 

3. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 

spoczął jeden. (Dz 2: 3) 

4. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami. 

(Dz 2: 4) 

5. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem. (Dz 2: 5) 

6. Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem. 

(Dz 2: 14) 

7. « Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się, a weźmiecie w darze Ducha 

Świętego ». (Dz 2: 38) 

8. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego 

dnia około trzech tysięcy dusz. (Dz 2: 41) 

9. « Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie abym ubogim niósł dobrą nowinę ». 

(Łk 4: 18) 

10. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych. I rozpal w nich ogień 

Twojej miłości.(z Lit. O Duchu Świętym) 

Chwała Ojcu… O mój Jezu…   Jezu cichy i pokornego Serca… 

Przeczyste Serce św. Józefa… Módl się za nami 
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Tajemnica IV: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

 

Ojcze nasz… 

1. « Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! » (Pnp 2: 10) Zdrowaś Maryjo… 

2. « Bo minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł ». (Pnp 2: 11) 

3. « Ukaż mi swą twarz, daj mi słyszeć swój głos! Bo słodki jest głos Twój i twarz 

pełna wdzięku ». (Pnp 2: 11) 

4. Świątynia Boga w niebie się otworzyła, nastąpiły błyskawice i trzęsienie ziemi. 

(Ap 11: 19) 

5. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce. (Ap 12: 1) 

6. Księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12: 1) 

7. W szatę wzorzystą, w złotogłów jest odziana. Córę królewską do króla prowadzą 

(Ps 45: 14-15) 

8. « Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich 

niewiast na ziemi ». (Jdt 13: 18) 

9. « Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzi wspominających moc 

Boga ». (Jdt 13: 19) 

10. « Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą Izraela, tyś wielką dumą naszego 

narodu ». (Jdt 15: 9) 

 

Chwała Ojcu… 

O mój Jezu…   Jezu cichy i pokornego Serca… 

Przeczyste Serce św. Józefa… Módl się za nami 

 

 

Tajemnica V: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi 

  

Ojcze nasz… 

1. Kimże jest ta, która świeci jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce? (Pnp 

6: 10) Zdrowaś Maryjo… 

2. Jak tęcza wspaniale błyszcząca w chmurach, jak kwiat róży na wiosnę. (Syr 50: 7-

8) 

3. « Jam narcyz Saronu, lilia dolin ». (Pnp 2: 1) 

4. « Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku. Już nigdy istnieć 

nie przestanę ». (Syr 24: 4-9) 

5. « Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami! » (Syr 

24: 19) 

6. « Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a posiadanie mnie jest 

słodsze od miodu ». (Syr. 24: 17-20) 

7. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. (Prz. 8: 

32-33) 

8. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą czuwając co dzień u drzwi moich. (Prz. 8: 32-

34) 

9. Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę od Pana. (Prz. 8: 35) 

10. O Matko miłosierdzia! Racz podźwignąć lud upadający, a w godzinę śmierci z 

Synem swoim nas pojednaj. (Ant. Do NMP) 
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Chwała Ojcu… 

O mój Jezu…   Jezu cichy i pokornego Serca… 

Przeczyste Serce św. Józefa… Módl się za nami 

 

 

I Sobota Miesiąca 

 

Oficjum do Najświętszej Maryi Panny  

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen.  

 

HYMN 

Ten, którego wielbi ziemia, Niebo sławi, chwalą morza, 

Ten, co rządzi przestworzami, Zamknął się w Maryi łonie. 

 

Tego, który rozkazuje Słońcu, gwiazdom, księżycowi, 

Nosi w sobie czysta Panna Napełniona łaską z nieba 

Jakże wielka godność Matki, Która stała się mieszkaniem 

Stwórcy dzierżącego w dłoni Cały wszechświat niezmierzony! 

 

O szczęśliwa zwiastowaniem, W którym anioł zapowiedział, 

Że przez Ducha pocznie Syna, Upragnienie wszystkich ludów! 

 

Tobie, Jezu narodzony Z czystej Matki i Dziewicy, 

Niechaj będzie cześć i chwała Z Ojcem i płomiennym Duchem. Amen. 

 

 

1 Ant. Maryja otrzymała błogosławieństwo od Pana*  i miłosierdzie od Boga, swego 

Zbawcy. 

 

PSALM 24 

 

Liturgia wejścia do świątyni 

 

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. 

Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. 

https://brewiarz.pl/ii_20/0502/godzczyt.php3#top
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Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? 

Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, 

który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. 

 

Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. 

Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego. 

 

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje,  

aby mógł wkroczyć Król chwały. 

Któż jest tym Królem chwały? 

Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju. 

 

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, 

aby mógł wkroczyć Król chwały! 

Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam Królem chwały. 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze                                                    

i na wieki wieków. Amen 

 

Ant.1  Maryja otrzymała błogosławieństwo od Pana* i miłosierdzie od Boga, swego 

Zbawcy. 

 

 

Ant.2  Najwyższy uświęcił * swój przybytek. 

 

PSALM 46 

Bóg naszą mocą 

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. 

Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. 

Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem; 

<Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną.> 

 

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże - uświęcony przybytek Najwyższego. 

Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje; Bóg mu pomoże o brzasku poranka. 

Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa. Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia: 

Pan Zastępów jest z nami; Bóg Jakuba jest dla nas obroną. 

 

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. 

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy łuki, łamie włócznie, 

tarcze pali w ogniu. «Zatrzymajcie się, a we mnie uznajcie Boga,  

wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi». 

Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. 
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Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze                                                    

i na wieki wieków. Amen 

 

Ant.2  Najwyższy uświęcił * swój przybytek. 

Ant.3  Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie * Dziewico Maryjo. 

 

PSALM 87 

 

Syjon matką narodów 

 

Budowla Jego jest na świętych górach: Pan miłuje bramy Syjonu 

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, o miasto Boże! 

Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, co mnie znają; 

oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: «Ten [i ten] się tam urodził». 

 

O Syjonie zaś będzie się mówić:  «Każdy na nim się narodził, a Najwyższy sam go 

umacnia». Pan spisując wylicza narody: «Ten się tam urodził».                                                  

I oni zaśpiewają jak tancerze: «W tobie są wszystkie me źródła». 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze                                                    

i na wieki wieków. Amen 

 

Ant.3  Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie * Dziewico Maryjo. 

 

L. Maryja zachowywała w pamięci wszystkie te sprawy. 

W. I rozważała je w swoim sercu. 

 

I Czytanie: 

Z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów 

Gal. 3, 22 – 4, 7 

Dzięki wierze jesteśmy synami Bożymi i dziedzicami 

Bracia! Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze 

w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. 

Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do 

przyszłego objawienia się wiary. 
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Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, 

abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. 

Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. 

Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi -  w Chrystusie Jezusie. 

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już 

mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. 

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami 

zgodnie z obietnicą. 

A to mówię: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest 

właścicielem wszystkiego. 

Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. 

My również, dopóki byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli „żywiołów tego świata”. 

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, 

zrodzonego pod Prawem, 

aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który 

woła: «Abba, Ojcze!» 

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli 

Bożej.  

 

Responsorium 

 

L: Gdy nadeszła pełnia czasu, + Bóg zesłał na ziemię swego Syna, zrodzonego z niewiasty, / 

zrodzonego pod Prawem, * Aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu. 

K: Przez wielką swą miłość, jaką nas Bóg umiłował, zesłał swego Syna w ciele podobnym 

do ciała grzesznego. 

L: Aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu. 

 

II Czytanie 

 Kazanie św. Wawrzyńca Justynianiego, biskupa (1381 - 1455)  

(Kazanie 8, W święto oczyszczenia NMP) 

Kiedy Najświętsza Dziewica rozpamiętywała wszystko, o czym dowiedziała się czytając, 

słuchając i patrząc, jakże bardzo wzrastała w wierze, jak bardzo pomnażała się w zasługi,   

jak wiele nabywała mądrości, jak się coraz to bardziej rozpłomieniała ogniem miłości.                  

W ustawicznym rozważaniu niebieskich tajemnic odnajdywała swą radość, doznawała 

obfitości darów Ducha Świętego, unosiła się ku Bogu i zachowywała pokorę. Takie postępy 

w łasce Bożej podnoszą ku szczytom i coraz bardziej pomnażają chwałę. Błogosławione 

zaiste serce Najświętszej Dziewicy! Ona to dzięki zamieszkaniu i pouczeniom Ducha 
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Świętego była zawsze we wszystkim poddana woli Bożego Słowa. Nie kierowała się 

własnym odczuciem i osądem, ale w zewnętrznym posługiwaniu spełniała to, co 

wewnętrznie Mądrość poddawała Jej wierze. Wypadało bowiem, aby Mądrość Boża, która 

zbudowała Kościół jako mieszkanie dla siebie, posłużyła się Najświętszą Dziewicą jako 

wzorem zachowywania prawa, czystości serca, pokory i duchowego poświęcenia.  

Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się 

duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych 

czynów bardziej niż na czyny same. Dlatego zarówno gdy w kontemplacji i powierzeniu się 

Bogu zwracamy swą duszę ku Niemu, czy też kiedy staramy się o doskonałość przez wzrost 

cnót i spełnianie dobrych uczynków w służbie bliźniego, wszystko wykonujmy w ten 

sposób, aby jedyną pobudką była miłość Chrystusa. To jest właśnie owa Bogu przyjemna, 

duchowa ofiara oczyszczenia, którą składa się nie w świątyni ręką ludzką uczynionej, ale               

w świątyni serca, dokąd Chrystus wstępuje z upodobaniem.   

 

Responsorium 

L: O święta i niepokalana Dziewico, + nie wiem, jakimi pochwałami zdołam Cię wysławić, 

* Bo zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. 

K: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. 

L: Bo zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. 

 

Módlmy się 

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha 

Świętego, + spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy * stali się świątynią 

Twojej chwały. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 

Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen 

K:  Błogosławmy Panu. 

W: Bogu niech będą dzięki 
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DODATEK POLSKI 

 

„Chóry Anielskie i ich zadania” 

 

Wprowadzenie  

 

Dogmatyka Kościoła katolickiego mówi o istnieniu aniołów, natomiast nie 

stwierdza ich liczebności czy hierarchii. Natomiast w pismach niektórych Ojców 

Kościoła, a szczególnie Pseudo-Dionizego Areopagity (V-VI w.), można znaleźć 

wypowiedzi na temat poszczególnych chórów anielskich i ich zadań. Skąd się brały 

te opisy? Z objawienia prywatnego, czy z pracy intelektualnej? Niewątpliwie to 

wynikało z refleksji teologicznej. Chóry anielskie określają zadania, jakie aniołowie 

spełniają wobec ludzi i świata realizując plany Opatrzności. Jest to pogląd Pseudo-

Dionizego, a potem także następnych średniowiecznych uczonych. Pseudo-Dionizy 

nawiązał do nauki o Bożej Opatrzności. Bóg stworzył świat, utrzymuje go w 

istnieniu, opiekuje się nim i realizuje swoje plany przez aniołów. Z tego wyniknęła 

zasada podziału na dziewięć chórów anielskich.  

 

 

 

Trzy najwyższe chóry anielskie:   

Serafini, Cherubini i Trony 

 

Te Trzy najwyższe chóry anielskie tym się odznaczają, że krążą wokół Boga 

trwając w najczystszej miłości i w całkowicie duchowym, niezmiennym ruchu. Ich 

poznanie Boga dokonuje się w prostym, ogarniającym poznaniu, pełnym 

nadprzyrodzonego światła. Poznanie to zawiera także wzniosłą wiedzę o dziełach 

Bożych. Kluczem do poznania aniołów są ich imiona, które odsłaniają właściwości 

ich istot.  

 

Serafini  

Serafin znaczy „ten który zapala” czy „rozgrzewa”, i wyraża płonący żar miłości 

Bożej, charakteryzujący duchy najwyższego porządku oraz ich zdolność rozpalania 

podporządkowanych im duchów niższych do podobnego żaru. Serafini przejmują 

miłość od Boga i przekazują ja dalej. Przekazują to, co najcenniejsze, co jest naturą 

Boga, bez czego człowiek nie może być naprawdę człowiekiem. Miłość to w życiu 

religijnym najbardziej istotna więź z Bogiem i ze światem aniołów i ludzi.  

 

 

 

 



34 
 

Cherubini 

Cherubini biorą nazwę od swej zdolności pojmowania światła wypływającego z 

Boga, od daru uzdalniającego ich do oglądania Bożej piękności oraz dzielenia się z 

innymi przepełniającą ich mądrością. Cherubini przejmują od Boga Jego wiedzę, 

wszelkie rozumienia i kierują je dalej. Właśnie to przelewanie się na chóry niższe 

powoduje, że wszystkie mają pewien udział w ich żarze miłości i w pełni ich 

mądrości. Nawet najniższe duchy cieszą się mocą udzielania ze swej pełni, a czynią 

to w stosunku do człowieka.  

 

Trony  

Trony to aniołowie, na których, mówiąc obrazowo-Bóg się wspiera. One czytają w 

Bogu idee dzieł Bożych, Jego swoisty zamysł. To bardzo piękne obrazowo 

przedstawienie: Bóg się „wspiera” na więzi ze światem stworzonym przez siebie. 

Oczywiście najważniejsze w tym świecie są osoby: aniołowie i ludzie. Trony 

oznaczają także wyniesienie ponad wszystko, co niższe, oraz nie znające przeszkód 

wznoszenie się ku temu co Boskie i święte. Trony oznaczają zatem gorliwość w 

niezmiennym trwaniu ze wszystkich sił przed Bogiem.  

O Serafinach mówi słynny tekst z Księgi Izajasza, opisujący objawienie się Boga w 

Świątyni Jerozolimskiej. W tym tekście opisuje się Serafinów jako istoty stojące w 

szczególnej bliskości Boga (Iz 6,2.6).  

Natomiast o Cherubinach mamy już wzmiankę w scenie opisującej upadek 

człowieka w raju. Bóg wygnał człowieka z raju i postawił Cherubinów przed 

ogrodem Eden, aby strzegły drogi do drzewa życia (Rdz 3,24). O Cherubinach 

będzie mówić także prorok Ezechiel opisując objawienie się Chwały Bożej (Ez 

10,1-22) oraz Księga Wyjścia opisując Arkę Przymierza (Wj 25,22).  

O Tronach mówi św. Paweł w Liście do Kolosan (Koi 1,16), podkreślając, że 

zostały stworzone przez Boga i dla Boga.  

 

Trzy niższe chóry anielskie:  

Panowania, Moce i Potęgi  

 

Kolejna grupa w hierarchii anielskiej według Pseudo-Dionizego to Panowania, 

Moce i Potęgi. Te trzy chóry anielskie stanowią średni stopień istot duchowych, tym 

samym są nieco dalej od Boga, aniżeli aniołowie stopnia wyższego, o których co 

dopiero mówiliśmy.  

 

Panowania  

Panowania to aniołowie mający szczególny udział w mocy Boga, dzięki której Bóg 

utrzymuje świat w ładzie i harmonii; a w sposób osobliwy pomagają w umacnianiu 

panowania Boga w Kościele i na świecie. Bóg powierza ich opiece osoby, które w 

życiu społecznym pełnią zadania kierownicze.  

 

Moce  

Moce to aniołowie posiadający nadzwyczajny udział w Bożej mocy. Aniołowie 

mocy dzięki Bożej mocy wznoszą się niezłomnym duchem i we właściwy sposób 

do Boga, i z dobrocią wpływają na duchy niższe, by i one, na ile mogą, upodabniały 
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się do prawzoru wszelkiej duchowej mocy, czyli do Boga i objawiały Jego potęgę 

przez pełne dobroci i wspaniałości działanie. Do aniołów Mocy można zwracać się 

z prośbą o cnotę męstwa, potrzebną nam do wiernego naśladowania Jezusa 

Chrystusa i do praktyki cnót chrześcijańskich. Stad ci aniołowie są także zwani 

aniołami cnót. Oni chronią nas również od ulegania pokusom skłaniającym nas do 

złego.  

 

Potęgi  

Aniołowie chóru Potęg noszą nazwę od swej dzielnej, nieustraszonej męskości, 

spływające na każde ich działanie i nie dopuszczającej niczego, co mogłoby 

zahamować użyczone im przez Boga światło. Dążą ze wszystkich sił do 

naśladowania Boga. Są stale wpatrzeni w nadprzyrodzoną i twórczą siłę Boga. 

Chronią ludzi przed wpływami złego ducha i pomagają we wzroście życia 

duchowego, a w szczególności w umocnieniu trzech cnót teologicznych wiary, 

nadziei i miłości. O istnieniu aniołów Panowań, Mocy i Potęg mówi św. Paweł w 

Liście do Efezjan (Ef1,21) oraz w Liście do Kolosan (Kol 1,16).  

 

 

Trzy najniższe chóry anielskie:  

Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie  

 

Ostatnia grupa w hierarchii anielskiej według Pseudo-Dionizego to Księstwa, 

Archaniołowie i Aniołowie. Te trzy chóry anielskie stanowią najniższy stopień istot 

duchowych.  

 

Księstwa  

Księstwa oznaczają władzę przewodzenia  i kierowania w sposób podobny Bogu, 

tzn. poddanie siebie prawzorowi wszelkiego kierownictwa i pociąganie innych, by 

je w sobie odzwierciedlali i objawiali. Jest to grupa aniołów, która zajmuje się 

zespołami ludzi kieruje np. losami państw. Tu oczywiście nie chodzi o instytucje, 

ale o ludzi, którzy działają w tych strukturach. Należy im powierzać osoby rządzące 

krajami i narodami. Prosić o łaski potrzebne do sprawiedliwego i mądrego 

zarządzania.  

 

Archaniołowie  

Archaniołowie należą do bardziej znanych nam aniołów. Wprawdzie wszyscy 

aniołowie zajmują się sprawami ludzi, jednak archaniołowie zajmują się sprawami 

społecznie ważnymi. Najbardziej znani archaniołowie to św. Michał, św. Gabriel, 

św. Rafał. Świętego Michała Archanioła prosimy, by nas bronił w duchowej walce 

przeciwko zasadzkom złego ducha. Świętego Gabriela Archanioła prosi się, by nam 

udzielał czułej miłości do słowa wcielonego i Jego Najświętszej Matki. Natomiast 

Świętego Rafała Archanioła, prosimy, by nas chronił od niebezpieczeństw duszy i 

ciała, zwłaszcza w czasie podróżowania. Św. Michał – Któż jak Bóg ; Św. Gabriel – 

Bóg jest mocą (Dn8,16); Św. Rafał – Bóg uleczył (Tob3.17)  
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Aniołowie  

Najniższy chór to Aniołowie Stróżowie. Ich zadaniem jest ochrona ludzi i troska o 

ich zbawienie. Stąd nieustannie interesują się życiem człowieka. Na podstawie 

Pisma Świętego można wnioskować, że również pojedyncze kraje i narody 

posiadają swoich szczególnych Aniołów Stróżów (por. Dn 10,13-21). W czasie 

objawienia w Fatimie Anioł powiedział do dzieci: „Jestem Aniołem Stróżem 

Portugalii”. O istnieniu aniołów zwanych Księstwami mówi św. Paweł w Liście do 

Efezjan (Ef 1,21). O archaniołach mówi List św. Judy Apostoła (Jud 9), natomiast o 

aniołach mamy mnóstwo tekstów biblijnych.  

 

Dziewięć chórów i trzy hierarchie  

 

Pierwszą próbą stworzenia syntetycznego obrazu istot duchowych podjął się                   

w III w. Orygenes, a w parę wieków później, wyżej wspomniany Pseudo-Dionizy 

Areopagita. Według ich spekulacji teologicznych świat duchowy jest zróżnicowany, 

a różnica między duchami polega na stopniu oddalenia od Boga.                                     

Dzieło „O hierarchii niebieskiej” Pseudo-Dionizego zajmuje się głównie 

przedstawieniem różnic znamionujących dziewięć chórów anielskich i ich 

wzajemnym stosunkiem. Ponieważ pewne chóry mają podobne cechy, Pseudo-

Dionizy dzieli je z kolei na trzy grupy, czyli na trzy stopnie hierarchii.  

Przez hierarchię Pseudo-Dionizy rozumie święty porządek, wiedzę i działanie, które 

na mocy wlanego oświecenia Bożego, dąży tak dalece, jak to możliwe do 

odtworzenia boskiej wiedzy i boskiego działania. Celem hierarchii jest jak najdalej 

idące upodobnienie i zjednoczenie z Bogiem, który jej przewodzi we wszelkiej 

wiedzy i działaniu. Hierarchia anielska, oglądając ustawicznie Boską piękność, 

naśladuje ją ile może, i tych, którzy do niej należą, czyni jasnymi i niepokalanymi 

zwierciadłami, zdolnymi przyjąć promień najpierwszego światła i najwyższej 

boskości. Każdy z aniołów, w ramach swojego miejsca w hierarchii anielskiej 

posiada zdolność współdziałania z Bogiem w Jego Boskich planach względem 

świata i człowieka. Św. Tomasz z Akwinu naucza, że na czele każdej hierarchii stoi 

jeden z aniołów, który pełni względem pozostałych aniołów tejże hierarchii rolę 

wodza. Przysługuje mu tytuł księcia.  

Kościół naucza, że Najświętsza Maryja Panna jako Królowa Nieba i Ziemi, dzięki 

darowi szczególne łaski Bożego macierzyństwa „góruje wielce nad wszystkimi 

innymi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak niebieskimi” (KK,53). Stąd wzięta                    

z ciałem i duszą do nieba, została przez Ojca niebieskiego wyniesiona ponad 

wszystkie chóry Aniołów. Jako niebieska Królowa, troszczy się nadal o zbawienie 

swych dzieci na ziemi. Wstawia się za nami u Syna, wyprasza Jego łaski oraz 

posyła swoje sługi Świętych Aniołów, aby nam pomagali osiągnąć zbawienie. 

Święci Aniołowie służą Maryi jako swojej Królowej w dziele ratowania dusz                         

i w budowaniu Królestwa Chrystusowego na ziemi. Według nauki św. Tomasza                

z Akwinu ludzie którzy dzięki Bożej łasce, dostępują po śmierci chwały nieba,                

są umieszczani pośród aniołów w różnych chórach anielskich. Stopień Bożej łaski 

decyduje o tym, w jakim chórze zostanie ktoś umieszczony.  

Natomiast wzrost Bożej łaski zależy od osobistych zasług i od współpracy z Bożą 

łaską, a czasie życia ziemskiego.  
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Kontemplacja i duchowa walka  

 

W liturgii świętej obchodzimy dwa święta poświęcone Aniołom: święto trzech 

archaniołów św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała (29 września) i Aniołów 

Stróżów (2 października). Pierwsze z nich przedstawiają nam Aniołów, którzy 

nieustannie stoją przed Bogiem, kontemplują Jego oblicze  i wyśpiewują Jego 

chwałę, a drugie ukazuje nam Aniołów stojących obok człowieka, by mu służyć               

i go bronić. To przywołuje nam na pamięć dwa fundamentalne zadania 

chrześcijańskiego życia: „kontemplację i duchową walkę”. Co do kontemplacji to 

św. Augustyn poucza: .Największa rzecz jaką może czynić człowiek to uwielbiać 

Boga”. W takim właśnie celu aniołowie przebywają przed Bogiem, by Go 

kontemplować i uwielbiać. Ale równocześnie aniołowie są wysyłani przez Boga,  

by pomagać człowiekowi w osiągnięciu zbawienia wiecznego.  

Te duchową rzeczywistość dobrze oddaje łacińska sentencja: „Semper Deo 

adsistunt i semper nobis adsistunt”. Sistere oznacza „stać obok”, aniołowie, 

nieustannie stoją obok Boga” i „nieustannie stoją obok nas (ludzi)”. „Stać obok” jest 

najprostszą i najpiękniejszą formą miłości. „Stać obok”, aby służyć Bogu i ludziom. 

Jest tu wyrażona największe więź i zażyłość, i z Bogiem i z ludźmi. Im bardziej są 

na służbie Bogu, tym bardziej są uzdolnieni służyć człowiekowi. Aniołowie chcą 

nam tu powiedzieć: droga do prawdziwego szczęścia prowadzi przez służbę Bogu                

i człowiekowi, przeżywaną całym sobą, wszystkimi swoimi umiejętnościami i 

darami. Otwierając się na Boga i ludzi, otwierając się na służbę Bogu i ludziom, 

wkraczamy na drogę szczęścia i w tym życiu i w wieczności.  
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