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PRZYGOTOWANIE 
DO ODDANIA 

 Początkiem oddania się Bogu jest uznanie prawa, jakie ma On do człowieka. 
Im lepiej uświadomimy sobie prawo najwyższej miłości, jakie ma do nas Bóg, 
tym szybciej przejdziemy do realizacji naszego oddania się Bogu w każdej chwili 
życia. Dlatego trzeba jak najlepiej przygotować się do aktu oddania. 

 Św. Ludwik zaleca trzydziestodniowe przygotowanie w formie chwil skupi-
enia i nakreśla poszczególne etapy codziennej pracy nad sobą. 

 Jeśli już poprzednio ofiarowaliśmy się w niewolę miłości, przygotowanie to 
będzie pogłębieniem i umocnieniem naszego oddania. 

Okres I (12 dni) - Temat: Odrzucenie myślenia i postępowania, niezgodnego z 
Ewangelią. 

Okres II (6 dni) - Temat: Poznanie siebie. 

Okres III (6 dni) - Temat: Maryja w moim życiu. 

Okres IV (6 dni) - Temat: Chrystus w moim życiu. 

 W okresie przygotowania, codziennie przynajmniej pół godziny modlimy się, czytamy i rozmyślamy. Modlimy 
się powoli i w skupieniu. Czytamy z uwagą tekst przeznaczony na dany dzień, starając się do głębi zrozumieć jego 
treść. Rozmyślamy, czyli myślimy z miłością o przeczytanych prawdach Bożych. W ciągu dnia jak najczęściej 
prosimy Ducha Świętego i Matkę Bożą o pomoc w pracy nad sobą. 

OKRES I:  

ODRZUCENIE MYŚLI I POSTĘPOWANIA NIEZGODNEGO Z EWANGELIĄ 
  

  Praca samowychowawcza pierwszych dwunastu dni, polega na wykryciu w sobie i odrzuceniu myślenia i 
postępowania niezgodnego z Ewangelią. Zasady przeciwne Ewangelii nie uczą grzechu, ale traktują go, jako coś 
obojętnego i bez żadnych konsekwencji. W ciągu tych dni specjalnie walczymy z naszym samolubstwem i 
staramy się być dobrzy dla każdego człowieka. 

1  dzień: Myślenie niezgodne z Ewangelią 
Modlitwa do Ducha Świętego (na końcu zeszytu), dziesiątek różańca 

1. Myślenie i postępowanie krańcowo różne od ewangelicznego ducha miłości. Pismo Św. nazywa to  „mądrością 
świata”. 

2. By poznać mądrość Bożą, myśl Bożą o istocie i wartości naszego życia, trzeba dobrze poznać Ewangelię. W 
niej Chrystus mówi do nas i dla nas działa. Słowem i przykładem uczy nas życia, wychowuje nas i prowadzi. 

3. Czy ja posiadam Ewangelię? Jak często ją czytam? Czy ją czytam z wiarą i miłością, z pragnieniem poznania 
Jezusa? – zaczerpnięcie wskazówek do kształtowania mojego życia na Jego podobieństwo? 

4. Maryjo, Matko moja naucz mnie czytać i przeżywać Ewangelię z takim usposobieniem, z jakim Ty przeżywałaś 
każdą chwilę życia Twojego Syna. Daj mi siłę upodobnić się jak Ty, do Jezusa Chrystusa. 

Rozważ: J 6, 67–69;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. I, rozdz. 3; ks. IV, rozdz. 11 
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2  dzień:  Na kim się w życiu opieram 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1.  „Płacz i modlitwa są jednakowo bezcelowe”, powiedział jakiś niewierzący. Skupienie jest dla wielu tylko 
bezwładem, a modlitwa – słabością i biernością. „Bóg? Po co Go prosić. Człowiek jest dostatecznie silny. Niech 
się oprze na sobie samym. Po co szukać pomocy u Boga?” 

2. Chrystus, Ten, który przyszedł odkupić cały świat, 30 lat swego życia spędził w ciszy i milczeniu. Gdy  wystąpił 
z publiczną działalnością, długie godziny dni i nocy poświęcał na modlitwę, a przed każdym ze swych cudów 
modlił się do Ojca. 

3. A jak ja oceniam modlitwę? Czy staram się codziennie znaleźć chwilę, by serdecznie Pomówić z Bogiem? Czy 
tym więcej o to się staram, im więcej mam pracy? Jak często w ciągu dnia podnoszę moją myśl do Boga? Czy 
szukam z Nim kontaktu w głębi mego serca – Jego żywej świątyni? 

4. Maryjo, całkowicie z Bogiem zjednoczona, naucz mnie poufałej, serdecznej i głębokiej rozmowy z Bogiem. Nie 
potrafię sam zjednoczyć się z Twoim Synem, dlatego proszę, naucz mnie rozmawiać z Bogiem, dziękować mu, 
przepraszać, prosić, uwielbiać. 

Rozważ: Mk 1, 25; Mt 14, 23; O Naśladowaniu Chrystusa, ks. II, rozdz. 9. 

3  dzień:  Działanie czysto ludzkie 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Bardzo wielu docenia tylko zewnętrzną działalność. Skuteczność pracy przypisuje jedynie środkom ludzkim. 
Jeśli się modlą, to hałaśliwie, jeśli apostołują, to wysilają się na nerwowe działanie. Według nich to jedyny 
sposób zdobywania dusz dla Boga. 

2. Chrystus nie uzależniał swojego apostolstwa ani od bogactwa, ani od ludzkich zdolności. Publiczne życie 
rozpoczął skupieniem na pustyni. Tym nas uczy wielkiej mądrości: Beze Mnie – tzn. bez Mojej pomocy – nic 
uczynić nie możecie. On sam, działał jedynie „wiedziony przez Ducha Świętego”. 

3. Czy ja nie szukam własnego powodzenia? Sukcesu? Osobistego wpływu? Czy liczę jedynie na ludzkie środki, 
czy raczej na łaskę Bożą? Czy polecam Bogu, jako Dawcy łask, tych ludzi, dla których pracuję? Czy modlę się 
przed rozpoczęciem każdej czynności? Przywracam w duszy spokój, gdy zauważę, że jestem podniecony? Czy 
w ciągu jakiegoś działania, radzę się Pana Boga? Czy pragnę tak jak Chrystus, być we wszystkim „wiedziony 
przez Ducha Bożego”? Czy nie jestem naiwnie przekonany o tym, że mój sposób myślenia jest najlepszy? Moje 
działanie jest niezbędne? 

4. Maryjo, Ty byłaś przewodniczką i pomocą apostołów, spraw abym zrozumiał, że moje działanie jest tym owoc-
niejsze dla zbawienia ludzi, im bardziej błagam o łaskę i pomoc Bożą. 

Rozważ: J 15,5;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 11 

4  dzień:  Obawa życia w cieniu 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Nie znosimy pracy bez rozgłosu, szarej roboty, drugiego miejsca. Gdy inni uważają nas za pożytecznych, gdy 
mówią o nas, gdy chwalą nasze osiągnięcia, tylko wtedy jesteśmy zadowoleni. 

2. Jezus czyni cuda, ale zabrania mówić o Sobie uzdrowionym. Nie szukam własnej chwały, ale chwały Tego, 
Który mnie posłał, Ojca. Jest do tego stopnia nieznany, że ludzie mówią o Nim z pogardą: Czy może być co 
dobrego z Nazaretu? 

3. Czy ja, tak jak Jezus, odczuwam wstręt do ludzkiej chwały? Czy unikam ściągania na siebie pochwał? Czy nie 
próbuję przypomnieć innym, jeśli tego nie zauważyli, że to właśnie ja uczyniłem coś dobrego? Czy zaznaczam 
delikatnie, że to właśnie ja uczyniłem coś dobrego? Czy zaznaczam delikatnie, że zapomniano mi podz-
iękować? Czy lubię mówić o sobie i o tym, co specjalnie odnosi się do mnie? Czy przynajmniej od czasu do 
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czasu wybieram dla siebie zajęcia gorsze, nieznane, upokarzające, zostawiając dla innych prace przyjem-
niejsze? 

4. Maryjo, stając się Matką Boga, nazwałaś się Jego służebnicą. Przez całe Twoje życie służyłaś Bogu i ludziom. 
Pomóż mi zrozumieć, jak miłe jest Jezusowi moje dobrowolne uniżanie się. 

Rozważ: Mt 6,1-7;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. I, rozdz. 7 

5  dzień:  Nieopanowane używanie 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Uciekamy od cierpienia, od wszystkiego co krępuje, co się nam sprzeciwia. Stale narzekamy. Chcemy urządzić 
swoje życie pod kątem maksymalnego dobrobytu i wygody, bez cienia umartwienia. Nie jesteśmy zahartowani 
przez wysiłek, gdyż dla byle powodu unikamy najmniejszego trudu. 

2. Jezus chciał urodzić się w stajni, leżeć w żłobie, pracować w pocie czoła, umrzeć na krzyżu. Nigdy się nie 
skarżył. Powiedział: Kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój. 

3. Jak ja zapatruję się na cierpienie? Czy uważam je za zadośćuczynienie za moje grzechy? Za wynagrodzenie za 
grzeszników? Za coraz większe upodobanie się do Jezusa Chrystusa? Czy staram się zawsze uciekać od cier-
pienia, czy też jeśli mnie spotka, potrafię je przyjąć ze spokojem, cierpliwie, bez narzekania? Czy posiadam 
ducha ofiary, tzn.: czy chętnie korzystam z okazji, aby choć trochę się zmusić do czegoś, czego nie lubię, co mi 
trudno przychodzi? A może czasem szukam takich okazji? Czy można żyć po chrześcijańsku bez dobrowol-
nych ofiar? Czy zastanawiam się nad męką Pana Jezusa? Czy staram się zrozumieć, że można cieszyć się z 
cierpienia dla Chrystusa? 

4. Maryjo, z miłości do nas stałaś się Matką Bolesną, spraw, bym razem z Tobą przyłączył się do cierpień Chrys-
tusa Ukrzyżowanego. Odbij w mojej duszy ślady Jego ran: 

Rozważ: Męka Jezusa wg Mt;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. II, rozdz. 12 

6  dzień:  Życiowy spryt bez skrupułów 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Świat ceni ludzi pewnych siebie, którzy wybrną z każdego kłopotu, nie przebierając w środkach, którzy potrafią 
mydlić oczy, sprytnie wywiną się z każdej przykrej sytuacji, którzy wszystkiemu, co czynią, nadają piękne pozo-
ry i umiejętnie tuszują swoje pomyłki i błędy. 

2. Chrystus w ten sposób nie myślał. Zwalczał fałsz faryzeuszów. Powiedział: Bądźcie prości jak gołębie. Chciał, 
aby Jego uczniowie stawali się podobni do małych dzieci: czystych i prawych, bez udawania. 

3. A co ja sobie cenię? Prawość czy wykręty, które zapewniają mi przejściowy sukces? Czy w głębi serca nie od-
czuwam zazdrości w stosunku do tych, którym się to udaje? Czy nie okazuję im podziwu? Czy wolę wszelkie 
porażki, niż najmniejsze kłamstwo? Czy godzę się na upokorzenie, byle nie skłamać? Czy usiłuję być prawym, 
rzetelnym w głębi mojego serca, w moich myślach? Czy można do mnie mieć pełne zaufanie - do tego co 
mówię, do tego co czynię? 

4. Matko Niepokalana, prawość Twej duszy zachwyciła Boga. Daj, by moje serce było jak serce dziecka, czyste i 
prawe. 

Rozważ: Mt 6,14–34; Mk 10,17–27;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. II, rozdz. 4 
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7  dzień:  Nienawiść i zemsta 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Niektórzy mają zasadę: „oko za oko, ząb za ząb”. Taki człowiek nie przepuści najmniejszej urazy. Za wszystko się 
mści, wszystkim się posłuży: kpiną, obmową, oszczerstwem. 

2. Pan Jezus, Miłość wcielona, uczy nas przebaczenia win. Chce, byśmy modlili się za naszych nieprzyjaciół. Sam 
umarł dla zbawienia człowieka, który przez swój grzech był wrogiem Boga, Jego osobistym wrogiem. Prosił 
Ojca o litość dla swych katów: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. 

3. Może i ja mam osobistych wrogów, lub antypatie? Jakie mam uczucia do osób, które mnie obraziły? Czy prze-
baczam im z głębi serca? Czy powstrzymuję się, w stosunku do nich, od wszelkich kpin i obmawiania? Czy za-
pominam, a przynajmniej staram się zapomnieć, wszystkie przykrości, jakie mi wyrządzili? Czy staram się us-
prawiedliwić ich postępowanie? Czy zastanawiałem się nad tym, że może oni również mają mi coś do prze-
baczenia? Czy unikam mówienia o nich, skoro nie mam odwagi ukryć ich błędów? Czy próbuję niekiedy 
mówić o nich dobrze? Czy jestem gotowy wyświadczyć im jakąś przysługę? 

4. Matko Boża, Twoja miłość przebaczała ludziom, którzy nienawidzili Twojego Syna i usprawiedliwiała tchórzost-
wo apostołów. Pomóż mi mieć miłość wyrozumiałą i wielkoduszną w stosunku do każdego mojego brata. 
Naucz mnie mówić całym sercem: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 

Rozważ: Mt 7,11-12;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. I, rozdz. 14-16 

8  dzień:  Pycha i ambicja 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1.  „Raczej być pierwszym  na wsi, niż drugi w Rzymie”! – mówił z pychą Cezar. Wielu po nim powiedziało podob-
ne słowa, podyktowane ambicją i nienasyconą żądzą władzy, drzemiącą w każdym ludzkim sercu. 

2. Jezus nigdy się nie narzuca. Powiedział: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” i tylko za tę 
cenę obiecuje nam pokój wewnętrzny i zadowolenie. I jeszcze powiedział: Jeśli ktoś chce być większym wśród 
was, niech będzie waszym sługą. 

3. A ja? Czy lubię stale rządzić? Narzucać swoją wolę? O wszystkim sam decydować w mojej pracy, w moim 
domu, w mojej wspólnocie? Czy potrafię ustąpić, by inni mieli przyjemność zorganizowania pracy, czy zabawy? 
Czy potrafię zamilknąć w czasie dyskusji, nawet kiedy mam rację, skoro nie chodzi o coś bardzo ważnego, 
rezygnując z osobistego triumfu, aby nie było kłótni? Gdy chodzi o prawdę, albo miłość, mam obowiązek nie 
ustępować, ale czy w tym wypadku zdobywam się na łagodność, aby prawda była powiedziana z miłością? 
Jak przyjmuję sprzeciw: czy spokojnie? Bez gniewu? Czy nie chowam w sercu urazy do moich przeciwników? 
Czy potrafię przyjąć niepowodzenie bez niechęci do kogoś? Czy potrafię się przyznać do pomyłki? Czy nie 
wysuwam się na pierwsze miejsce, nawet w usługiwaniu innym? Gdyż i to czynimy z próżności. 

4. Maryjo, w Ewangelii mamy o Tobie zaledwie kilka zdań, ale wszystkie mówią o Twojej uległości i słodyczy. Uksz-
tałtuj we mnie ducha pokory i łagodności, aby chociaż trochę moje serce było podobne do serca Twojego 
Syna. 

Rozważ: Łk 22,24-31; Mt 23,1-12;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. I, rozdz. 2 

9  dzień:  Liczenie się z opinią 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Jesteśmy jakby sparaliżowani przez wzgląd na ludzi. Boimy się opinii najbliższych, znajomych, współbraci: na 
jedno słowo, ruch czy ironiczny uśmiech, wycofujemy się ze swoich przekonań. 

2. Jezus nie bał się faryzeuszów, ani tym bardziej ich krytyki czy pogróżek. Obronił Magdalenę przed Szymonem, 
jawnogrzesznicę  przed ukamienowaniem. Powiedział do nas: Jeśli by kto zaparł się mnie przed ludźmi, i Ja też 

6



zaprę się go przed Moim Ojcem. Apostołom zapowiedział prześladowania, ale umocnił zapewnieniem: Ufajcie, 
Jam zwyciężył świat. 

3. Jaka jest moja postawa wobec sądów ludzkich? Czy wyłącznie nimi kieruję się w moim postępowaniu? Czy 
postępuję w duchu zasad chrześcijańskich, bez względu na to, co ludzie powiedzą? Czy głównym motywem 
mego postępowania jest zawsze mój obowiązek, wola Boża? Czy może strach przed bliźnim, jego złośliwym 
uśmiechem? Czy nie opuszczam moich obowiązków stanu, moich praktyk religijnych, z obawy przed kpinami? 
Czy jestem prawdziwie dumny z Jezusa Chrystusa? Z mojej wiary? Z mojego chrztu? Czy bez wstydu za-
świadczam, że jestem chrześcijaninem? 

4. Panno Wierna, nie bałaś się iść za Jezusem w czasie Jego męki, gdy wszyscy Mu urągali i poniewierali Go, 
udziel mi swojej miłości do Niego, miłości, która jest mocniejsza niż śmierć. 

Rozważ: Mt 10, 16-33;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 36 

10  dzień:  Lekceważenie i niedbalstwo 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Wielu wykonuje niedbale swoją pracę, aby tylko jak najprędzej odpoczywać i bawić się. Ich hasło: zdobywać 
jak najwięcej pieniędzy, przy jak najmniejszym wysiłku. Nie dbają oni o uczciwe wykonanie obowiązku. 

2. O Chrystusie można powiedzieć, że przeszedł przez życie wszystko dobrze czyniąc. Idę Ojcze, abym spełnił 
wolę Twoją. Wypełnił, aż do ostatniej kropli krwi, swój obowiązek Odkupiciela. Ukochał nas do końca, w sposób 
najdoskonalszy. 

3. Jak ja zapatruje się na swoje codzienne zajęcia? Czy nie uważam ich za pańszczyznę, od której trzeba się 
zwolnić jak najprędzej, obojętnie w jaki sposób? Czy są one dla mnie wyrazem woli Bożej? Czy chodzi mi o to, 
by je wypełnić jak najlepiej? Jak najsumienniej? Czy łączę moją pracę z pracami Jezusa i Maryi? Czy myślę o 
tym, że moja praca ofiarowana Bogu jest współpracą w Jego dziele stworzenia, utrzymania świata i odkupienia 
ludzi? Czy składam Bogu w ofierze swoją pracę i przemieniam ją w ten sposób na modlitwę, akt uwielbienia 
Boga? Czy trud związany z pracą przyjmuję w duchu umartwienia, pokuty? Oddając się poważnie, choć bez 
gorączki moim zajęciom, czy zostawiam sobie tyle wolności ducha, aby móc od czasu do czasu zwrócić serce 
ku Bogu? 

4. Matko, która wszystko czyniłaś dobrze, bo z największą miłością do Twojego Syna i ludzi, daj mi łaskę pracow-
ania z Tobą, abym wszystko czynił jak najlepiej, na chwałę Twego Boskiego Syna. 

Czytania: J 19,28-30; Mk 7,31-37; Łk 14,10-12; O Naśl. Chrystusa, ks. I, rozdz. 15 

11  dzień:  Samowola 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Taternicy posłuszni swojemu przewodnikowi przywiązują się do liny i szczęśliwie przebywają trudną 
wspinaczkę. Zarozumiały turysta, który nikogo się nie radzi, wyrusza sam, bez liny ochronnej, która krępowała-
by jego swobodę i naraża się na pewną śmierć. Wielu jest takich wrogów wszelkiego przymusu. Przez fałszywe 
pojęcie niezależności strącają siebie samych w przepaść zmarnowanego życia. 

2. Jezus, posiadając jako Bóg najwyższą wolność i niezależność, przez całe życie na ziemi, dobrowolnie uzależniał 
się od ludzi. Był posłuszny swojej Matce, św. Józefowi, wszystkim prawom ludzkim, a w końcu i swoim katom. 
Powiedział: Moją wolą jest pełnić wolę Mojego Ojca. 

3. Jakie jest moje posłuszeństwo? Czy rozumiem, co to jest posłuszeństwo chrześcijanina? Czy tak dalece 
kocham swoją wolę, że usiłuję wyzwolić się od wszelkich nakazów, od wszelkiego prawa? Czy chcę pod-
porządkować się woli Bożej z miłości? Czy zastanawiałem się nad tym, że Chrystus wyżej ceni posłuszeństwo 
niż ofiarę? Że przyszedł na świat nie po to, by rozkazywać, ale by służyć? Czy też uważam usamodzielnienie 
mojej woli za największe dobro? 
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4. Maryjo, Chrystus kochał Cię najbardziej za to, że zawsze byłaś poddana woli Bożej. Przez Twoje posłuszeństwo 
uczyń mnie we wszystkim uległym Jego woli. 

Rozważ: Mt 26,37-44;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 13 

12  dzień:  Kult materii 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Rekordy we wszystkich dziedzinach - oto co ludzi pasjonuje. Ważne są pieniądze i sukcesy. Kto myśli o życiu i 
zdrowiu swej duszy? 

2. Chrystus ma inną hierarchię wartości: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a reszta 
będzie wam dana. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Bożymi milionerami są rekordziści miłości bliźniego i 
ofiary z siebie. 

3. Co ja praktycznie stawiam na pierwszym planie? Moje ciało czy duszę? Czy nie przesadzam w trosce o ciało? 
Może ze szkodą dla mojej duszy? Czy wyżej cenię moje dobra wewnętrzne, tzn. łaskę, cnotę, czy też dobra 
zewnętrzne: pieniądze, prestiż, urodę? Czy nie jestem niewolnikiem moich trosk materialnych? Czy potrafię 
oceniać pieniądz, według jego słusznej wartości? Czy jestem gotowy ponieść raczej stratę materialną i cierpie-
nie fizyczne, niż popełnić grzech? Godząc się wielkodusznie na straty materialne i cierpienie, czy potrafię z nich 
wyciągnąć korzyści duchowe? 

4. Maryjo, na pierwszym miejscu pragnęłaś Królestwa Bożego, czyli panowania Woli Bożej w Twoim sercu i w ser-
cach wszystkich ludzi. Naucz mnie stawiać na pierwszym miejscu to, co ma prawdziwą wartość, to, czego 
Chrystus uczy w Ewangelii. 

Rozważ: Mt 6, 24-34;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 53 

OKRES II:  POZNANIE SIEBIE 
Praca samowychowawcza dalszych sześciu dni, polega na poznawaniu samego siebie. Codziennie robimy poko-
rny rachunek sumienia, błagamy Matkę Bożą o światło poznania siebie i mówimy przy końcu: „Sam z siebie zdolny 
jestem do wszystkiego złego, ale spodziewam się wszystkiego po Twojej, Maryjo, dobroci”. 

1  dzień:  Konieczność poznania siebie 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Aby poznać moje powołanie życiowe czyli zadanie, jakie mi Bóg wyznaczył, drogę, jaką mam iść ku Niemu, 
muszę najpierw poznać samego siebie, mój temperament, charakter, moje możliwości fizyczne, umysłowe i 
duchowe. Jeśli ich nie poznam, narażam się na zmarnowanie wartości, jakie dał mi Bóg. 

2. Jezus i Maryja są dla nas jak zwierciadło: przyglądając się Im poznajemy siebie. By nam dopomóc w poznawa-
niu siebie i pracy nad sobą, ustanowił Jezus Sakrament Pokuty, gdzie kapłan w Jego Imieniu staje się naszym 
Ojcem, przyjacielem i doradcą. 

3. Czy jestem przekonany o konieczności poznania siebie, takim jakim jestem, z moimi dobrymi i złymi skłonnoś-
ciami? Czy próbowałem postawić sobie ideał, który chcę w moim życiu osiągnąć? Czy odpowiada on moim 
możliwościom? Czy w pracy nad jego osiągnięciem użytkuję nawet słabe strony mojego charakteru? Czy 
próbuję zdać sobie sprawę z przyczyn, moich intencji, dobrych lub złych uczynków? Upodobań? Lęków? Czy 
łapię na gorąco moje reakcje, by sobie uświadomić prawdziwe podłoże mojego charakteru? Czy w tym celu 
wykorzystuję z wdzięcznością uwagi mojego otoczenia? Najbliższych? A nawet wyśmiewanie się ze mnie? Czy 
znam przyczynę moich sukcesów, dlaczego mi się coś udało? Czy umiem obiektywnie ocenić, czy mam lub 
nie mam racji? 
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4. Maryjo, naucz mnie sztuki poznania samego siebie. Chciałbym umieć Twoimi oczami patrzeć i oceniać siebie i 
zawsze iść za Twoimi macierzyńskimi poleceniami i radami. 

Rozważ: Mt 5,1-20;       O Naśladowaniu Chrystusa, ks. I, rozdz. 2 

2  dzień:  Mój sposób patrzenia na życie 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Czy to przypadek sprawił, że jestem właśnie tym, kim jestem w tej chwili? Na pewno nie. Moja rodzina, 
środowisko w jakim żyję, okoliczności życia, moje zajęcia, słowem całe moje życie, zostały przewidziane przez 
miłość Bożą. 

2. Pan Jezus znalazł się, tak jak ja, w obliczu swojego ziemskiego przeznaczenia. Powiedział: Oto jestem, abym 
pełnił wolę Twoją.. Dał pełne miłości przyzwolenie na swoje życie. 

3. Jak ja reaguję na opatrznościowe zrządzenie Boże? Czy jestem niezadowolony? Zbuntowany? Czy jestem go-
towy na przyjęcie woli Bożej, jaka jest? Czy staram się w zmieniających się okolicznościach mojego życia 
zobaczyć przejawy woli Bożej? Czy widzę w nich dobroć i miłość do mnie? Czy staram się wytłumaczyć to in-
nym, którzy tylko narzekają? Czy naprawdę wierzę w opatrznościową opiekę Bożego Ojcostwa nade mną? Czy 
świadczę o tym? Czy dostatecznie ufam Bogu w próbach i przeciwnościach? Czy uważam moje zajęcie za 
wolę Boga w stosunku do mnie? Czy mam poczucie obowiązku? Czy jestem gotowy na wszelkie ofiary, aby 
być wiernym moim obowiązkom, by je sumiennie wypełniać, ponieważ to Bóg nakazuje mi tę pracę i sposób 
jej wykonania? Czy jestem przekonany o wielkiej wartości dobrze spełnionej pracy? Jej wartości ludzkiej? Jej 
wartości uświęcającej i Bożej? Czy zdaję sobie sprawę z tego, że wszystko, co mnie odrywa od mojego obow-
iązku stanu, który jest wolą Bożą, na pewno mnie wykoleja i w gruncie rzeczy prowadzi mnie do nieszczęścia? 

4. Panno najwierniejsza, bądź przy mnie nieustannie i pomagaj mi wypełniać najwierniej wolę Bożą w stosunku 
do mnie, czyli moje obowiązki stanu. 

Rozważ: J 15,1-10;      O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 17 

3  dzień:  Mój temperament 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Każdy z nas przynosi ze sobą swój temperament i swój własny charakter, zespół fizjologiczny i moralny, który 
tworzy naszą osobowość, nasze „ja”. 

2. Jezus i Maryja mieli temperamenty i charaktery doskonale zharmonizowane, podczas gdy nasz jest spaczony 
przez grzech pierworodny. 

3. Czy próbowałem poznać swój temperament? Czy jestem tak wytrwały i żarliwy, że nic mnie nie zniechęci, jeżeli 
chcę dojść do postawionego celu? Czy przeciwnie, jestem nieśmiały, zalękniony lub obojętny? Czy cofam się 
przed odpowiedzialnością przed powzięciem decyzji? Czy jestem melancholijny, marzycielski, nadmiernie 
wrażliwy? Czy też wesoły, pobudliwy i zbyt nerwowy? Czy jestem energiczny i uparty? Czy raczej bezwolny i 
kapryśny? Czy dbam o swoje wygody? Czy też nie żałuję wygód materialnych dla dobra sprawy, którą mam 
wykonać? Czy chcę kochać, udowodnić moje przywiązanie i poświęcać się dla tego, kogo miłuję? Czy też 
egoistycznie zasklepiam się w sobie? Czy nie jestem skłonniejszy do krytyki, niż do działania? Czy jestem 
rozważny i roztropny? Czy raczej porywczy i bałaganiarski? Czy jestem sumienny? Czy rzeczywiście staram się 
być moralnie coraz lepszy? Czy staram się być prawy w myślach, słowach i czynach? Czy nie oszukuję? Nie 
chwalę się nawet z tego, czego powinienem się wstydzić? 

4. Matko Niepokalana, piękna ponad wszelką miarę, dopomóż mi ustawić moje życie w równowadze prawdy i 
łaski. 

Rozważ: J 1,19-27;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 3 
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4  dzień:  Duch przewodzenia 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Jeżeli silny charakter usposabia mnie do wywierania rzeczywistego wpływu na moje otoczenie, jest to bo-
gactwo, za które będę odpowiadał przed Bogiem. Czy nie chciał On we mnie zapalić ideału apostolskiego? 

2. Jeśli chcesz… - mówi do mnie Jezus. Czy chcesz upodobnić się do Mnie, być wodzem tak jak Ja, pociągać 
wszystkich do Mnie? Ale pamiętaj, że prawdziwym wodzem byłem dopiero na krzyżu. 

3. Jaka będzie moja odpowiedź na to wezwanie? Czy rozumiem, że otrzymane dary zobowiązują mnie? Że 
muszę je wykorzystać? Czy wahałem się dotychczas z daniem odpowiedzi? Dlaczego? Jeśli odpowiedziałem 
odmownie na pytanie Chrystusa, czy było to tchórzostwo? Czy strach przed wysiłkiem? Czy miłość własna? 
Czy obawa nieuniknionych upokorzeń? Czy może lenistwo, bo tak bardzo lubię mój święty spokój? Czy może 
fałszywa pokora: „Nie jestem tego godny”? Czy wprowadzam w życie zasadę, że bez głębokiego życia 
wewnętrznego nie ma prawdziwego apostolstwa? Czy naprawdę rozumiem, że być wodzem, to nie znaczy 
rozkazywać, ale służyć innym, wszystkim, według przykładu Jezusa? Czy jestem zdecydowany, tak jak On, iść 
na Kalwarię, tzn. na wszelkie upokorzenie i cierpienia, aby tylko pociągać dusze ku Niemu? 

4. Maryjo, daj mi siłę zawsze odpowiadać wielkodusznym „tak” na każde wezwanie mojego Wodza. Tak jak Ty, nie 
cofnąć się nigdy przed łaską wezwania i każdym Jego rozkazem. 

Rozważ: J 1,35-51;      O Naśladowaniu Chrystusa, ks. II, rozdz. 7 

5  dzień:  Dobroć 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Jeżeli jestem nieśmiały i łagodny, mam się stać pogodą i pokojem dla otoczenia – „światłością (…), aby świeciła 
wszystkim, którzy są w domu.” 

2. Jeżeli chcesz - mówi do mnie Jezus - możesz upodobnić się do Mnie, będziesz promieniował pokojem i słody-
czą mojego Serca. 

3. Czy jestem przekonany o tym, że mogę mieć wielki wpływ na moje otoczenie? Dobroć podbija serca. Czy 
staram się być dobrym dla wszystkich? Czy staram się promieniować pokojem? Uspokajać niezgody? Czy 
staram się o prawdziwe miłosierdzie, które usuwa cudze braki – z miłości, braki duchowe i materialne? Czy 
staram się o pogodę, która raduje ludzkie serca i usposabia je do dobra? Czy nie drzemię w wygodnym 
pospolitym zadowoleniu z siebie, w „błogim samo uznaniu”? Czy nie staję się egoistycznym centrum mojego 
otoczenia? 

4. Matko Najmilsza, Ty byłaś radością, światłem i pokojem dla wszystkich, spraw, abym przez moją dobroć 
pomógł najbliższym w poznaniu dobroci i miłości Boga. 

Rozważ: Łk 10,38-42;      O Naśladowaniu Chrystusa, ks. II, rozdz. 3 

6  dzień:  Oddanie siebie 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Jeśli chcę kochać Chrystusa, jeżeli pragnę służyć Mu, jeżeli w codziennym życiu umiem zapominać o sobie i 
poświęcać własne sprawy dla dobra innych, czy to nie wskazuje, że Bóg wzywa mnie do złożenia ofiary z 
siebie, do zupełnego oddania się Jemu? 

2. Jeśli chcesz – mówi do mnie Jezus – możesz być tak jak Ja, oddany całkowicie Bogu i swym braciom. „Jeśli 
chcesz” – możesz iść za Mną, bardzo blisko, w zupełnym zjednoczeniu ze Mną. 

3. Czy jestem zdecydowany, na każdej drodze, na jakiej mnie Bóg postawił, trzymać się tej jednej zasady: służyć i 
kochać Boga i moich braci – bezgranicznie. Czy jestem przekonany, że ta zasada jest najlepszym środkiem do 
osiągnięcia mojego szczęścia? Do pełnego rozwoju mojej osobowości? Do mojego uświęcenia? Czy nieza-
leżnie od tego, jakie jest moje powołanie życiowe, słyszę wezwanie Chrystusa do zjednoczenia się z Nim? Czy 
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przychodzi mi pokusa udawać, że tego nie słyszę? Czy boję się usłyszeć, że mój największy Przyjaciel wzywa 
mnie do swojej służby? Czy boję się ofiary, jakiej Pan Jezus żąda od tych, których zaprasza, aby byli Jego przy-
jaciółmi? Czy rozumiem, że taka ofiara jest warunkiem pełnego rozwoju mojego życia? I pomocy moim bra-
ciom? 

4. Królowo Apostołów, zupełnie oddana Bogu i ludziom, spraw abym nigdy nie odpowiedział „nie” na wezwanie 
Twojego Syna. 

Rozważ: Łk 18,18-23;       O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 21-56 

 

OKRES III:  MARYJA W MOIM ŻYCIU 
W trzecim okresie pracy nad sobą poznaję lepiej, kim jest dla mnie Maryja. 

Jezus mówi do mnie: „Oto Matka twoja” i pragnie, abym tak jak św. Jan: „wziął Ją 
do siebie”. Pragnie, by czystość jego Niepokalanej Matki stała się moją czystoś-
cią. Jej pokorna mądrość – moją mądrością. Jej miłość do Boga i ludzi – moją 
miłością. Jej duchowa siła – moją siłą. Jej wierność – moją wiernością. Abym 
mógł powiedzieć jak św. Ludwik: „Cały oddaję się Tobie, Maryjo i biorę Ciebie za 
jedyne moje dobro”. 

1  dzień:  Moja czystość 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca: Tajemnica Zwiastowania 

1. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Lourdes w grocie obok Bernadetty i wraz z 
nią widzimy „śliczną Panią”, która na nas patrzy i do nas się uśmiecha. 

2. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Niepokalana patrzy na mnie. Widzi we mnie Boga. 

3. Matko Boża, oglądasz teraz Boga bez zasłony, ale gdy żyłaś na ziemi, tak jak ja, już widziałaś w sobie działanie 
Boże. Nie przypisywałaś sobie nic z tego, co było w Tobie dziełem Boga. I tu było źródło Twojej pokory, czyli 
prawdziwej mądrości: znałaś prawdę o sobie. Widziałaś też Boga w każdym człowieku, jak teraz widzisz Go we 
mnie. Wielbisz we mnie Obraz Boży, podobieństwo do Boga i miłość Boga, którego jestem świątynią. Jest w 
Tobie niepokalana miłość, która nie czuje wstrętu do nas, biednych grzeszników. Obejmujesz miłością wszys-
tkie stworzenia i podziwiasz plany Bożej Opatrzności, która kieruje mną, ludźmi i światem. 

4. Przyciągnij mnie, Niepokalana Matko, codziennie bliżej ku sobie i naucz widzieć Boga we wszystkim. Pomóż mi 
coraz lepiej rozpoznawać go w sobie, w każdym bliźnim i we wszystkich okolicznościach mojego życia. Pomóż 
mi walczyć o czyste serce, które widzi nie tylko siebie i swoją przyjemność, wygodę czy korzyść. Pomóż mi 
oddać się Bogu zupełnie bez „jeśli” i bez „ale”. 

Rozważ: Łk 1,26-38;  Rozważ: Część I rozdz. 1.1 Maryja w planie Bożym 

2  dzień:  Moja mądrość 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca: Tajemnica Wesela w Kanie Galilejskiej 

1. Czy znam radość nocnego wędrowca, który widzi, jak niebo różowieje na wschodzie? 

2. Ja też jestem wędrowcem i nieraz wśród ciemnej nocy wołam z utęsknieniem: „Gwiazdo zaranna, śliczna 
Jutrzenko…” 

3. Matko Boga, jedyna z ludzi ukazałaś nam Boskie słońce miłości i mądrości Jezusa Chrystusa. Ty jedna żyłaś z 
Nim w najściślejszej zażyłości i jedności. Poznałaś Jego najskrytsze myśli. Jego upodobania i pragnienia. Jego 
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bezgraniczną miłość do ludzi. Któż lepiej od Ciebie może mnie w życiu prowadzić, poradzić, skierować, 
wychować, według najpiękniejszego wzoru Twojego Syna. 

4. Matko Dobrej Rady, jesteś moją żywą Ewangelią, która uczy mnie życia Jezusa. Poddaję się pod Twój wpływ. 
Zdaję się na Twoje macierzyńskie rady. Stolico Mądrości, składam Ci moją dobrą wolę, uległą i uważną, aby Ci 
być posłusznym bez zastrzeżeń. Składam Ci cały mój rozum, abyś mnie nauczyła prawdziwej mądrości. 

Rozważ: J 2,1-5; Rozważ Część I, rozdz. 1.3: Maryja – pomoc dzieci Bożych 

3  dzień:  Moja miłość 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca: Tajemnica Narodzenia Pana Jezusa 

1. Dzisiaj wchodzę do groty betlejemskiej. Klękam przed Dzieciątkiem, moim Bogiem. Patrzę na Niego z miłością. 
Widzę Go w ramionach Jego Matki, która jest i moją Matką. 

2. Czy mogłem kiedykolwiek spodziewać się podobnego szczęścia? Miłość do Jezusa tak przepełnia Twoje 
Serce, Maryjo, że ogarniasz nią i mnie, biednego, słabego człowieka splamionego grzechem. 

3. Matko Boża, czy jesteś moją przybraną Matką? Nie! Jesteś rzeczywistą i prawdziwą Matką, która daje mi życie 
duszy. Jesteś Matką łaski Bożej, czyli życia Bożego we mnie. Przez Ciebie Bóg dał mi łaskę włączenia się w ży-
cie Chrystusa, przy Chrzcie świętym. Swoim umęczonym Sercem, w strasznych cierpieniach pod krzyżem i Ty 
urodziłaś mnie do nowego życia. Poświęciłaś dla mnie swego ukochanego Syna. A czy nie Ty mnie karmisz? 
Przez Ciebie Bóg daje mi łaskę każdej Komunii św. I przygotowuje mnie do Niej. Ciało Chrystusa, mojego Boga, 
jest z Ciebie Maryjo. Ty też kształtujesz mnie i wychowujesz za pośrednictwem łaski, którą dla mnie wypraszasz. 
Pocieszasz w przykrościach. Dajesz mi siłę w walkach z moimi wadami. Prowadzisz mnie do Jezusa, ubierając 
w swoje własne piękno. Dajesz mi swoją własną miłość do Jezusa i moich braci. 

4. Matko Najlepsza, tak bardzo potrzebuję Twojej miłości. Przygarnij mnie do siebie, bo moje serce jest słabe, 
nędzne i zimne. Oświeć mnie, abym zrozumiał, do jakiego stopnia Tobie wszystko zawdzięczam. Chcę Cię 
goręcej kochać, bo wszystko co tylko Bóg mi daje, daje mi przez Ciebie. 

Rozważ: Mt 2; J 19,25-27; Rozważ: Część I rozdz. 1.4: Dziecko Boże – dziecko Maryi 

4  dzień:  Moja siła 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca: Tajemnica Ofiarowania 

1. Każdy z nas jest podróżnikiem, który wraca do Ojczyzny, do domu Ojca. 

2. Szukam najlepszej i najpewniejszej drogi. 

3. Ty, Matko Boża prowadzisz mnie najprostszą drogą. Idę trzymając się Twojej ręki. Droga jest twarda i trudna, 
ale w Twoim towarzystwie łatwiej jest porzucić towarzystwo zbuntowanych namiętności, złych skłonności i 
miłości własnej. Cierpienie jest mniej gorzkie przy Tobie, która tyle dla mnie wycierpiałaś. Droga jest długa, ale z 
Tobą razem idzie się szybciej i pokusa trudniej odciąga, bo przestrzegasz przed zasadzką i niebezpieczeńst-
wem. I Twoja miłość osładza męczącą codzienność. 

4. Matko Boża, co byś zrobiła teraz, tutaj na moim miejscu? Jaka byłaby Twoja postawa, Twoja reakcja wobec 
tej trudności, tej pokusy? Jak byś się modliła, pracowała, cierpiała? Przyjdź Matko w moje życie, abyś nim 
kierowała tak jak swoim własnym. 

Rozważ: Łk 2,22-40; Rozważ: Część I rozdz. 3.2: Zjednoczenie z Chrystusem 
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5  dzień:  Moja wierność 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca: Tajemnica Odnalezienia Jezusa 

1. Chrystus z miłości do mnie chce, abym był we wszystkim zależny od Matki Bożej, jak On, gdy był 
Dzieciątkiem w Jej łonie. 

2. Chcę być przez całe życie wierny Chrystusowi, Jego Ewangelii, Jego Krzyżowi, Jego Kościołowi, Jego za-
stępcom na ziemi, dlatego chcę być w każdej chwili uległy, oddany i „zamknięty” w woli Matki Bożej. 

3. Maryjo, w Tobie jest bezmiar miłości, czyli świętości. Oddaję Ci dobrowolnie całego siebie. Mimo moich 
niewierności, błagam Cię, abyś mnie przyjęła i napełniła swoją miłością. Jezus będzie patrzył na mnie poprzez 
Twoją pokorę, posłuszeństwo, gorącą miłość. By nie oderwać się od Ciebie przez grzech, jest mi tylko potrzeb-
ne skupienie, wielka czujność i uległość. Jesteś żywym przybytkiem Boga, Trzech Osób Bożych, które wraz z 
Tobą uwielbiam, którym się wraz z Tobą oddaję, jako hostia pochwalna. W Tobie znajduję żywego, prawdzi-
wego Jezusa z Jego jarzmem miłości, Jego niewolą miłości do każdego człowieka. 

4. Domie Złoty, przepełniony Bogiem, oddaję się Tobie na zawsze, chowam się w Tobie, by znaleźć wszystko. 
Chcę uczestniczyć w Twej niezmiennej wierności dla Boga. W Tobie stanę się tak uległy, że będziesz mogła z 
całą swobodą działać, modlić się cierpieć i kochać we mnie, czynić ze mną, co się Tobie podoba, na największą 
chwałę Boga. 

Rozważ: Łk 2, 41-52   Rozważ: Cz. I rozdz. 3.1 Udział w życiu Maryi 

6  dzień:  Moja Właścicielka 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca: Ukoronowanie Matki Bożej 

1. Jesteś Właścicielką wszystkich serc na ziemi. Jedni nazywają Cię Matką, drudzy swoją Ucieczką, ale nikt, 
kto Cię poznał, nie może się oprzeć królewskiej dobroci i czułości Twego serca. 

2. Chciałbym być Twoją własnością. Chciałbym być, jak mówi o. Kolbe, Twoją rzeczą i narzędziem. 

3. Królowo Polski, od tysiąca lat Twoje świątynie są chlubą naszych miast, a Twoje kapliczki oświetlają nasze 
drogi. Czy nie pociągasz niezliczonych tłumów do Stolicy Twojej miłości na Jasną Górę? Czy nie rozdajesz Twej 
miłości w tylu cudami słynących sanktuariach? Czy cały kraj i naród nie jest Twoją własnością. Królowo świata, 
wszyscy aniołowie i święci śpiewają Twoją chwałę. Jesteś Królową samego Serca Bożego: Ojciec, Syn i Duch 
Święty przyozdobili Cię największymi darami. Jesteś Wszechmocą błagającą, której niczego Bóg nie odmawia. 

4. Właścicielko moja, chcę żyć dla Twojej miłości. Dla Ciebie są moje codzienne wysiłki, praca i ofiary. Chcę 
pracować po to, byś była bardziej znana. Chcę sprawić, aby Cię więcej kochano. Oddaję Ci moje życie. 
Posługuj się mną według własnego upodobania, aby większa chwała Twoja i Twojego Syna wzrastała w moim 
sercu, w mojej Ojczyźnie i na całej ziemi. 

Rozważ: Mk 3,31-35   Rozważ: Cz. I rozdz. 3.3 Najwyższa chwała Boża. 
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OKRES IV: 

CHRYSTUS W MOIM ŻYCIU 
  

Czy możesz kochać człowieka, którego się nie zna, albo zna bardzo mało. Nie 
kochamy Chrystusa, bo Go nie znamy prawie wcale. Nie interesujemy się Nim. Prawie 
nikt nie szuka skwapliwie, jak św. Paweł, wiadomości o Nim.  

A tymczasem wiedza o Chrystusie jest nam najbardziej w życiu potrzebna, 
pożyteczna, niezbędna. Nauka o Nim jest pierwsza ze wszystkich nauk o świecie i daje 
nam najwięcej wewnętrznego zadowolenia i radości. Jest pierwszą, bo ma za przed-
miot samą Miłość i Mądrość, pełnię Bóstwa i człowieczeństwa. Napełnia nas radością 
Ojca, który poznaje Syna i kocha Go w Trójcy Przenajświętszej. Jest nam niezbędna, 
gdyż istotą życia jest, abyśmy poznali Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. 

„Gdy znamy wszystko, oprócz Jezusa Chrystusa, nie znamy nic” (św. Ludwik) 

1  dzień:  Bóg – Człowiek 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo (J 1,1) 

2. Za św. Janem uwielbiamy przedwieczne Słowo Ojca, Syna Maryi. 

3. Wszechmocny Boże, równy we wszystkim swemu Ojcu, z miłości stałeś się Człowiekiem. Jesteś Odwieczny, a 
poddałeś się czasowi. Nieskończony, a ustaliłeś sobie granice. Niezmierzony, a stałeś się maleńki. Jesteś 
Słowem Boga, a skazałeś się na milczenie. To niepojęte arcydzieło Wszechmocy Bożej, ten Cud pokory i 
miłości, to właśnie jesteś Ty, Jezu Chryste. 

Św. Jan powiedział: widzieliśmy Jego chwałę, podziwialiśmy Jego cuda – od zmiany wody w wino, aż do włas-
nego zmartwychwstania. Widzieliśmy, jak zrealizował co do joty proroctwa: „Wykonało się”, powiedziane na 
Kalwarii. Słuchaliśmy Jego mądrej nauki, czystej i pięknej. Przemawiał jako mający władzę, nikt dotąd nie mówił 
tak jak On. Zapisaliśmy Jego Boską naukę. On chce, aby w Niego wierzyć, wierzyć w Jego miłość. Chce, aby 
Mu podporządkować własny sąd i własne zdanie. Aby Go kochać i tę miłość stawiać ponad wszystkie uczucia, 
wszystkie ludzkie radości. Aby razem z Nim oddawać swoje życie za braci. I o dziwo, mimo żądanych ofiar, od 
dwudziestu wieków idą ku Niemu miliony. Z radością poświęcają Mu swoje życie młodzi, bogaci, kochani przez 
ludzi. 

4. Jezu, mówię Ci wraz z Piotrem: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, Ty jesteś Drogą, moją Prawdą, moim Ży-
ciem, moim Światłem. U Ciebie szukam sensu mojego życia. Do kogo pójdę? Ty masz sam słowa życia. Ty 
jesteś moim Ojcem, Przewodnikiem, Przyjacielem. Jedynym godnym tego, by iść za Tobą i miłować Cię 
wiecznie. Oddaj mnie Twojej Matce, abym w każdej chwili, jak Ona, kochał Cię i szedł za Tobą. 

Rozważ: J 1 1-16;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. II, rozdz. 7 

2  dzień:  Cichy i pokornego Serca 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie Moje 
jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 
11,28-29). 

2. Przyjdźcie do Mnie (…) a ja was pokrzepię – w tych słowach jest bezgraniczna dobroć. Co to za szczęście iść 
do Tego, Który jest przyjacielem i radością dla naszych serc? Iść do Niego, gdy się jest zmęczonym, przyg-
niecionym cierpieniem lub niepokojem i odpocząć. Kto może wyrazić delikatność Jego Serca? 
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3. Jezu, jakie cnoty najbardziej kochasz? Powiedziałeś nam to sam: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i poko-
rnego serca. Ukochałeś te dwie tak niezrozumiane przez ludzi cnoty. Jesteś cichy i łagodny. Czyż prorok nie 
powiedział o Tobie: Trzciny nadłamanej nie złamie, ani knota tlejącego nie zgasi. Jesteś Barankiem, który poz-
wolił bez oporu złożyć się na ofiarę. Byłeś pełen słodyczy, gdy Cię znieważano i bito. Pan Jezus powiedział do 
św. Gertrudy, że podczas cierniem ukoronowania, gdy krew zalewała mu oczy, otwierał je z wysiłkiem, aby z 
czułością patrzeć na swoich katów. 

Jesteś pokorny Jezu. Dobierałeś sobie za towarzyszy ludzi biednych i grzesznych. Nie szukałeś pierwszego 
miejsca i kryłeś się, gdy tłumy chciały Cię obwołać królem. Zabraniałeś uzdrowionym rozgłaszać Twoje imię i 
upokorzyłeś się aż do mycia nóg swoim uczniom. A kto był bardziej od Ciebie pogardzany i sponiewierany? 

4. Jezu cichy i pokornego Serca, przemień moje dumne i twarde serce, przełam opory. Niech zrozumiem i uznam 
moją ogromną nędzę, bo ta nędza jest powodem Twojej współczującej miłości.  

Daj mi łaskę oddania się najpokorniejszemu Sercu Twej Matki, abym ukochał pokorę i cichość. 

Rozważ: J 4,1-42. 13,1-17;  O Naśladowaniu Chrystusa, ks. I, rozdz. 1 

3  dzień:  Hostia ofiarna 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do Swej chwały? (Łk 24,26) 

2. Trzeba było, aby Chrystus cierpiał. Tak powiedziałeś. Dziwne to i sprzeczne z naszymi pojęciami. Trzeba było, 
abyś dokonał naszego odkupienia na krzyżu. Na chwałę Ojca i dla wykupu Twoich braci, niewolników grzechu, 
wybrałeś krzyż, z całą męką, jaką Ci sprawiał. Ukochałeś go. To Twoje szaleństwo krzyża… 

3. Jezu, jesteś Hostią złożoną w ofierze za mnie. Jako Dzieciątko leżysz w stajni. Młode lata spędzasz w biedzie i 
w ciężkiej pracy. Twoje publiczne życie napotyka na sprzeciwy, oszczerstwa, pogardę. Cierpisz ze zmęczenia, 
upału, głodu. W godzinie przez Ojca wyznaczonej spadają na Ciebie udręka konania, ból, biczowanie, 
ogołocenie i opuszczenie, najboleśniejsza męka krzyża. Wszystko to przewidziałeś od początku Twego życia. 
Krzyż nigdy Cię nie opuszczał. A teraz, Hostio ofiarna na ołtarz, nieustannie odnawiasz swoją ofiarę i pokazu-
jesz Ojcu otrzymane rany, aby wstawiać się za nami. Chcę razem z Tobą być Hostią całopalną. Chcę dodawać 
do Twojej nieskończonej ofiary także i moją. Jest mała, sama w sobie, ale wielka w zjednoczeniu z Tobą. Ofiara 
mojego życia, oddawanego Tobie godzina za godziną. 

4. Jezu, daj mi zrozumieć krzyż. Nie ma Jezusa bez krzyża, nie ma krzyża bez Jezusa. Odnajduję Cię przy każdej 
ofierze. Każde cierpienie w połączeniu z Twoim zbawia świat. Każda praca jest współpracą z Tobą. Całe życie 
jest współżyciem z Tobą. Czy mógłbym patrzeć na Ciebie ubogiego, poniżonego i spracowanego dla mnie, a 
jednocześnie godzić się na to, by być bogatym, uwielbianym i wolnym od wszelkich przykrości? 

Daj mi przez Twoją Matkę, łaskę współcierpienia i współzbawienia -  razem z Tobą. 

Rozważ: Męka Pana Jezusa wg Mt, Łk, J; O Naśladowaniu Chrystusa, ks. IV, rozdz. 8 

4  dzień:  Starszy Brat 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Bóg Ojciec pragnie, by ludzie stali się na wzór … na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między 
wielu braćmi” (Rz 8,29). 

2. Boże, znasz mnie od wieków. I od wieków chcesz, abym stał się podobny do twego Boskiego Syna. Chrzest 
uczynił każdego z nas młodszym bratem i siostrą - Jezusa: Jego rodzeństwem. Łączy mnie rodzinne 
pokrewieństwo z Bogiem. Już nie tylko prawne, jak adoptowane dziecko, ale prawdziwe i rzeczywiste, bo żyję 
tym samym życiem co Bóg. Twoje życie Boże jest we mnie. Jestem przez mojego Brata Chrystusa synem 
Bożym. Jaśniejące w Chrystusie życie Boże zaczyna we mnie również jaśnieć, przez moje dobre uczynki, przez 
dobroć i miłość do ludzi. 
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3. Włączyłeś mnie w Twoje życie, Synu Ojca, starszy Bracie. Obmyłeś mnie Twoją Krwią. Jestem, można 
powiedzieć, „ubrany w Ciebie”. To Ty otwierasz mi dostęp do Twego Ojca. Ojciec widzi mnie w Tobie i przyjmuje 
mnie, za swojego syna. Okryty Twoją łaską, należę do wielkiej rodziny Bożej, do Kościoła. Jestem najrealniej 
zespolony ze wszystkimi ludźmi, mymi braćmi, ponieważ w nich jak i we mnie płynie to samo życie, Twoje życie 
Chryste. 

Twoje życie we mnie, tak jak każde życie, podlega prawom wzrostu i rozwoju. Jeżeli staram się być wiernym 
Twojemu prawu, wtedy każdego dnia zwiększa się we mnie rodzinne podobieństwo do Ciebie. Rozwijają się 
we mnie Twoje rysy: dobroć, czystość, pokora, miłość. 

4. Maryjo, w Tobie Bóg stał się moim Bratem. I dał mi Ciebie za Matkę, abyś mnie kształtowała na Jego obraz i 
podobieństwo. Oddaję Ci się bezgranicznie, abyś mnie zbliżyła, złączyła, upodobniła do Twojego Syna. 

Rozważ: J 15,1-18; Rz 8, 9-18; 26-39. 

5  dzień:  Najmiłosierniejszy 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Św. Hieronim w czasie Bożego Narodzenia kontemplował Dzieciątko w żłóbku. 

- Hieronimie, odezwało się Dzieciątko, daj mi coś! 

- Panie, weź moje serce! 

- Daj mi coś Hieronimie! 

- Panie, czy chcesz moje życie? 

- Nie, daj mi coś innego. 

- Ale, ja cały do Ciebie należę, co chcesz abym, Ci jeszcze dał? 

- Hieronimie, daj mi twoje grzechy, abym Ci je odpuścił. 

2. Wybawić nas, uwolnić od wielkiego ciężaru naszych grzechów - oto czego chce Chrystus. On jeden zna do 
końca naszą słabość i nędzę. Tylko, że my do końca w to nie wierzymy. Nie rozumiemy przypowieści o synu 
marnotrawnym. Każdy z nas jest niewdzięcznym synem, a Jezus jest tym Ojcem, który na widok żałującego za 
swoje winy, zapomina o wszystkim. Czy rozumiemy Jego miłosierdzie wobec niewiasty cudzołożnej? Nikt cię 
nie potępił – Nikt, Panie. – I Ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Czy rozumiemy Jego dobroć, gdy 
otwiera niebo dobremu łotrowi? I jaki ból sprawia Mu nieufność i rozpacz Judasza? 

3. Żeby móc mi przebaczyć, Jezu, pragniesz, abym ufał Twojej miłości. Czy moim pierwszym odruchem po 
popełnieniu jakiegoś błędu, jest rzucenie się z całą pokorą i ufnością w ramiona Jezusa? Czy odwracam się od 
wyciągniętych do mnie ramion? Czy potrafię pokornie przyznać się do winy, przezwyciężając miłość własną? 
Czy potrafię jak św. Piotr przepraszać za moje grzechy? Czy nie ma w moim zwracaniu się do Chrystusa 
pewnego zakłopotania, które jest nieufnością w Jego przebaczenie? Czy jestem zupełnie przekonany o tym, 
że nie tyle grzech rani Jego serce, ile moja nieufność? Czy wiem, że Bóg nie pamięta moich grzechów i jedyna 
rzecz, jaka Go obchodzi, to moje szczęście, moje zjednoczenie z Nim? 

4. Matko Miłosierdzia, pomóż mi nigdy nie wątpić w bezgraniczną dobroć Twego Syna. Im jestem słabszy i 
nędzniejszy, tym większą daj mi ufność, abym od razu, bez ociągania się biegł do Jego najsłodszego Serca. 

Rozważ: J 8,1-11; Łk 7,37-50;  Mt 18,15-35; O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 30 
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6  dzień:  Sama Miłość 
Modlitwa do Ducha Świętego, dziesiątek różańca 

1. Jak mnie umiłował Ojciec, tak  i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli mnie kto miłuje, będzie za-
chowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać (J 15, 9; 
14-23). 

2. Ojcze nasz, Ojcze mój, który jesteś w niebie, kochasz mnie tą samą miłością, jaką kochasz umiłowanego Syna, 
świętego świętych. A Ty Jezu, kochasz mnie tą samą miłością, jaką otrzymujesz od Ojca. Tak, to jest możliwe i 
prawdziwe, bo jesteś Miłością i dla mnie dokonałeś szaleństwa i miłości. Twoje Wcielenie – to szaleństwo 
miłości. Pokora i ukryte życie w Nazarecie – to szaleństwo miłości. Danie siebie samego w Eucharystii – to sza-
leństwo miłości. Danie Twojej Matki Kościołowi – to szaleństwo miłości. Twoja obecność w Kościele w każdym 
członku Twego mistycznego Ciała – to szaleństwo miłości dla mnie. 

Kochasz w ten sposób każdego z nas: „Dzieci moje, już was nie będę zwał sługami, ale moimi przyjaciółmi. 
Chociaż by matka zapomniała o swoich dzieciach, Ja o was nigdy nie zapomnę”. 

3. Miłość Twoja do mnie nie skończyła się z Twoim życiem na ziemi. Otacza mnie i przenika. Twoja miłość jest up-
rzedzająca i całkowita. Sprawiasz cud, że przez Twoją miłość jesteś we mnie stale. Jestem świątynią Trójcy 
Przenajświętszej sanktuarium życia Bożego.  

Czy zdawałem sobie sprawę z tego cudu? Czy próbowałem pamiętać o nim w ciągu dnia? Codziennie? Czy 
nie jest słuszne, abym budził w innych wdzięczność do Jezusa za Jego miłość, za cud Jego obecności w 
każdym z nas? 

4. Jezu, niech przyjdzie Twoje Królestwo Miłości w moim sercu i w sercach wszystkich ludzi. Ofiaruję je Twojej 
Matce, aby Jej miłość uzupełniła moją nędzę i brak dobra. Daj mi, błagam Cię, przez Nią miłość ku Tobie i 
pragnienie zapalenia innych Twoją Miłością. Chcę żyć w Jej macierzyńskiej niewoli miłości. Miłości do Ciebie, 
do Kościoła, do każdego człowieka. 

Rozważ:  J 3,1-21; J 4,7-21; 5,1-6; O Naśladowaniu Chrystusa, ks. III, rozdz. 22 
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TEKST AKTU ODDANIA 
Istnieje wiele tekstów aktu oddania: św. Ludwika, św. Maksymiliana Kolbe i wielu innych. 
Podajemy tu akt najbardziej aktualny i rozpowszechniony w Polsce. 

Komentarz aktu oddania 
Na prośbę polskich biskupów Stolica Święta zatwierdziła i obdarzyła odpustami Akt 
Oddania się Matce Bożej. Jest on ułożony w duchu św. Ludwika i św. Maksymiliana 
Kolbe z okazji Tysiąclecia Chrześcijaństwa. Ten akt jest krótki, ale ma  bogatą treść, 
którą poznajemy do głębi zanim go wypowiemy. 

Dwie osoby 
 Akt oddania stawia naprzeciw siebie dwie osoby: Matkę Bożą i mnie. Staję nie 
wobec jakiejś rzeczy lub pięknej idei, ale przed żywym człowiekiem -  przed Tobą, 
Matko Boża. Jesteś po Chrystusie, największym człowiekiem na świecie. Staję przed 
Tobą z wielką czcią, ale ponieważ jesteś moją najukochańszą Matką, mówię do Ciebie 
prosto i zwyczajnie: „Ty”. 

 Słyszysz mnie i cieszysz się moimi słowami, bo każda matka cieszy się, gdy dziecko 
do niej mówi. Jesteś przy mnie. Patrzę na Twój wizerunek, aby lepiej uświadomić sobie Twoją obecność. Jesteś 
przy mnie Twoją myślą, bo bez przerwy widzisz w Bogu moje życie i myślisz o mnie. Jesteś przy mnie Twoją po-
mocą, upraszasz mi wszystkie potrzebne łaski. Jesteś przy mnie Twoją miłością. Ilekroć mówię do Ciebie, mówię do 
kogoś najbliższego, bo przecież mnie widzisz, słyszysz, kochasz i pomagasz. 

Komu się oddaję? 
 Oddając się Tobie mówię: „Matko Boża, Niepokalana Maryjo .. Matko Kościoła, … Wspomożycielsko Wiernych…” 
Twoje imię „Maryja” znaczy „Umiłowana przez Boga”. Bóg ukochał Cię, aż do granic oddania się Tobie jak dziecko. 
Stał się Twoim dzieckiem. Wybrał Cię na Matkę. Pragnę wobec Ciebie naśladować miłość samego Boga. Jesteś 
Niepokalana.  

Bóg odniósł w Tobie pełne zwycięstwo nad złem, nad szatanem. Od pierwszej chwili Twego istnienia obdarzył 
Cię pełnią łaski – pełnią miłości. Jesteś całkowicie wolna od egoizmu i dlatego umiesz kochać, jak nikt inny na 
świecie. Prosisz nas w Fatimie: „Oddajcie się memu Niepokalanemu Sercu”. Oddając się Tobie, decyduję się wal-
czyć na śmierć i życie z moim egoizmem i moimi wadami, a Ty dajesz mi za to udział w czystości Twego Serca i w 
Twojej miłości do Chrystusa i braci. 

Maryjo Niepokalana, jesteś Królową. Naród polski od początku to uznawał. Teraz każdy wierzący Polak chce 
praktycznie urzeczywistnić w swoim życiu Twoje królowanie. I ja chcę być konsekwentny w mojej wierze i uznaję 
Twoje panowanie nad sobą i nad wszystkim co posiadam. Królowo zawsze zwycięska, im bardziej jednoczę się z 
Tobą, tym silniejsza staje się moja wiara w Chrystusa. Tym pewniejsze moje zwycięstwo nad złem. Tym większy mój 
udział w zwycięstwie wiary w sercach moich braci. Wspomożycielsko Wiernych, wspomagaj przeze mnie moich 
braci, Matko Kościoła, Matko naszej wiary w Chrystusa, przyjmij mnie za narzędzie Twego działania. 

Co oddaję 
Oddaję Ci, Matko Boża, wszystko czym jestem i co posiadam. Nie mam nic więcej do ofiarowania. Oddaję Ci 

moje ciało i duszę. W sposób całkowicie wolny oddaję Ci moją osobę i wszystko co się na nią składa. To jest naj-
cenniejszy przedmiot mojego oddania. Łatwo jest ofiarować jakąś rzecz, a trudno oddać samego siebie. A jednak 
Bogu tylko na tym zależy. Inne stworzenia są Jego własnością i służą Mu według Jego woli, jedynie do człowieka 
mówi: „Synu daj Mi serce Twoje”. I tylko człowiek może odpowiedzieć Bogu: „Nie oddam się Tobie”. Tylko on ma 
prawo wyboru – komu będzie służyć, a często nie wierzy, że oddać się Bogu, to i dobro i szczęście. 
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Oddaję Ci, Matko Kościoła, wszystkie moje modlitwy i prace, aby należały do Ciebie, były Twoją własnością, 
były Twoją modlitwą i Twoim działaniem. Oddaję Ci moje radości i cierpienia, przeżycia i uczucia, które co chwila 
napełniają moje serce. Miłe, czy gorzkie, wszystkie składam do Twojej dyspozycji. Bądź przyczyną mojej radości i 
moją Matką Bolesną. Godzę się brać udział w Twoim rozradowaniu i w przebiciu Twego Serca. Oddaję Ci wszystko 
co posiadam. Moją własność materialną i duchową, przyrodzoną i nadprzyrodzoną, wszystkie rzeczy, które nazy-
wam swoimi: siłę, energię, wiedzę, wartości moralne. Wszystkim co posiadam rozporządzaj dla spraw Twego Syna i 
Jego Kościoła. 

Jak oddaję? 
Oddaję się Tobie ochotnym sercem, całkowicie dobrowolnie, bo miłość jest dobrowolna. Pragnienie oddania 

się Tobie rodzi się w głębi tajemnicy mojej wolności. Nie przymuszasz mnie, ale łagodnie przyciągasz Twoją dobro-
cią, mądrością i pięknem. Nie mogę ofiarować siebie niechętnie. Mam z całym przekonaniem i radością powiedzieć 
Ci: „tak”, bo tylko wtedy moje oddanie będzie poważne. 

Mój akt oddania się Tobie jest pokorny: „własnymi siłami niczego nie dokonam”. Taka jest prawda. W istnieniu i 
działaniu, w tym co przyrodzone i nadprzyrodzone, we wszystkim zależę od Boga. Zwłaszcza moje życie religijne i 
moralne zależy od łaski, którą na każdą chwilę muszę sobie wypraszać, a potem energicznie z nią współdziałać. Im 
jestem pokorniejszy, tym większą otrzymuje łaskę i tym więcej mogę dokonać. 

Wypowiadam moje oddanie z ufnością. „Ty wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz”. 
Jesteś Wszechmocą błagającą. Jeśli z Tobą zawieram przymierze, idę ku zwycięstwu woli Bożej we mnie i przeze 
mnie. 

Nie ma w akcie ani jednego słowa o osobistych korzyściach. Proszę o zbawienie ludzi, o pomoc dla Kościoła i 
Ojczyzny. Bezinteresowność jest przejawem miłości, która szuka dobra nie własnego, ale osoby umiłowanej. Jest 
to jedna z najpiękniejszych cech człowieka, której mnie uczysz, Matko Pięknej Miłości. 

Oddaję się Tobie w „niewolę miłości”. W niewolę, a więc na całkowitą własność, na bezgraniczną zależność. Ta 
niewola jest błogosławiona. Wyzwala mnie z więzów nierozsądnego postępowania, chwiejności i grzechu. To 
niewola miłości, bo dobrowolna, bo chce kochać. Od mojego związku z Bogiem zależy ilość i jakość czynionego 
przeze mnie dobra, więc całego siebie składam Mu w darze. Oddaję się Bogu w niewolę miłości, bo nic rozsąd-
niejszego nie mogę uczynić z moją wolnością. 

Prawa Matki i Królowej 
Bóg czyniąc Cię Matką i Królową, nadał Ci prawa względem wszystkich ludzi. Szanujesz naszą wolność i nie 

wymuszasz Twoich praw. Czekasz na dobrowolne ich uznanie. Uznaję w pełni Twoje królewskie i macierzyńskie 
prawa do mojej osoby. Więcej, przyznaję Ci także te prawa, które Bóg pozostawił mojej wolnej decyzji, nie nakazuje 
mi przecież, oddać się w niewolę miłości. 

Prawa jednego oznaczają obowiązki drugiego. Moje nowe obowiązki względem Ciebie przyjmuję świadomie i 
z miłości. Udzielam Ci prawa do mojego życia: „pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną”. To jest 
oddanie bierne. Nie tylko godzę się, ale proszę, abyś czyniła ze mną, co uznasz za potrzebne dla chwały Boga i dla 
zbawienia ludzi. 

Oddaję Ci wszystkie moje własne prawa. Z góry godzę się na każdą wolę Bożą. Godzę się na radość i cierpie-
nie, na życie i śmierć. Naśladuję w tym Jezusa, który oddał się na wszystko, co zechce i dopuści Ojciec. Takie odd-
anie jest podstawą wewnętrznego pokoju i otwiera całe moje serce na dopływ łaski. 

„Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie”. To jest oddanie czynne: chcę aktywnie z Tobą 
współdziałać. Pozwoliłem, byś czyniła ze mną, co zechcesz, teraz idę krok dalej, zobowiązuję się do czynnego 
włączenia się w Twoje działanie. 

Cel mojego Oddania 
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Ofiarowuję się Tobie, idę na służbę sprawy, dla której żył na ziemi Syn Boży, dla którego zostałaś stworzona 
jako Matka Boga. Chrystus jest Odkupicielem świata, a Ty pomocą Jego zbawczego działania. Ja także chcę być 
narzędziem w Twoich rękach i upoważniam Cię do tego. „Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną 
dla zbawienia ludzi”. Sięgam do celu istnienia człowieka: oddanie chwały Bogu. A Jego chwałą jest człowiek zbaw-
iony. Oddając się Tobie, oddaję chwałę Bogu i całym życiem pomagam to czynić moim braciom. 

Chrystus dał Ciebie Kościołowi jako Matkę i jako Pomoc. Nieustannie działającym macierzyństwem służysz 
Kościołowi. Pragnę razem z Tobą być pomocą Kościoła. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie. Ja, członek Chrystusa, miłuję Kościół i oddaję się za niego. Pozwalam, byś jako Matka Kościoła, brała z 
mego życia wszystko, co mu potrzebne. Jednocześnie decyduję się na pracę dla jego rozwoju i wolności. 
Odpowiada to potrzebie chwili, wezwaniom Soboru i Papieży. Wyprowadza mnie z ciasnego zainteresowania sobą, 
ku sprawom całego Ludu Bożego. 

Rozwój Kościoła dokonuje się, gdy Chrystus panuje w naszych sercach. Gdy przyjmujemy Jego zasady 
myślenia, Jego sposób oceny, kiedy zdecydowani jesteśmy kochać i działać według Jego woli. Twoje panowanie 
w nas przygotowuje Jego Królestwo. Dlatego chcę pracować ze wszystkich sił, aby jak najwięcej ludzi oddało się 
Tobie. Ufam, że przy współdziałaniu Twych dzieci urzeczywistnisz Królestwo Boże w Polsce.  

„Spraw, aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim”. 

Chrystus w moim oddaniu 
Być pomocą Kościoła, to pomagać nie tylko członkom Chrystusa, ale przede wszystkim Głowie Mistycznego 

Ciała w Jego zbawczym działaniu. Chrystus jest Zbawicielem i każda chwila Jemu oddana uczestniczy w dziele 
zbawienia ludzi. 

„Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna”. Oddając się Tobie, zdaję się na wolę Chrystusa. Jezus 
przez Ciebie będzie mnie prowadził, udzielał pomocy, stawiał zadania. Królestwo Chrystusa w nas i na całym 
świecie, to cel Ewangelii i cel mojego oddania. 

Akt oddania się Maryi jest głęboko chrystocentryczny. Ta cecha zyskała szczególne uznanie Stolicy Apostol-
skiej, przy zatwierdzeniu tekstu i przyznaniu odpustów. 

Poświęcenie siebie 
Po skończonym przygotowaniu, po spowiedzi i Komunii św., w intencji oddania, składam w ręce Matki Bożej 

mój akt poświęcenia siebie. Ponieważ jest to świadome ponowienie przyrzeczeń Chrztu i rozpoczęcie nowego 
etapu życia, akt powinien być napisany własnoręcznie i podpisany tego dnia. 

W tym dniu składam też jakąś ofiarę – znak zewnętrzny oddania – uczynek miłosierny, uczynek dobroci, 
okazanie serca. Chrystus zwraca uwagę tylko na naszą dobrą wolę i jedno słowo powiedziane komuś z dobrego 
serca, uśmiech do człowieka, który mnie uraził, ofiarowany drobiazg, może być wielkim darem dla Chrystusa. Tak 
rozpoczynam niewolę miłości. 

Codziennie rano ponawiam akt oddania. Nigdy nie odklepuję go mechanicznie, staram się coraz lepiej zrozu-
mieć jego treść. W ciągu każdego dnia pamiętam, że jestem w niewoli miłości Boga i braci, oddany Matce Koś-
cioła – ku pomocy Kościołowi. 

Co roku tego samego dnia ponawiam uroczyste poświęcenie siebie, poprzedzając je przygotowaniem. 
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DODATEK 

Modlitwa oddania się Maryi 

Maryjo, jak Dzieciątko Jezus oddaję się Twoim ramionom i zdaję na ciepło Twego miłującego Ser-
ca, na bezpieczeństwo Twojego słodkiego spojrzenia Matki. 

Wiem, że kochasz mnie miłością szczególną i nie zważając na me grzechy, 

udzielasz mi szczęścia spoczynku przy Twoim niepokalanym Sercu. 

Przyjmuję bez sprzeciwu życie w skrajnej nędzy ubóstwa i niedostatku, 

bo Ty otaczasz mnie najcieplejszą czułością. 

O Maryjo, echo Boga, Twój glos mnie uspokaja, gdyż jest wylaniem Ducha Świętego, który okrył Cię swym cie-
niem; na Twoich kolanach, tronie mądrości, składam wszystkie troski. 

Matko moja, kochająca aż do przeszycia mieczem boleści, jak Jezus zdjęty z krzyża oddaję się Twoim ramionom i 
wśród nocy tego świata wiem, że moje szczęście jest owocem Twoich łez. 

To takie proste stanowić z Tobą jedno i kosztować doskonałej jedności, która jednoczy Ciebie z Tym, o którym 
powiedziano: ”Umiłowany mój do mnie należy, a ja do Niego”. 

Maryjo, Gołąbko ukryta w szczelinie boskiej Skały naszego zbawienia, 

która śpiewasz pieśń bólu i radości w ranie Serca Syna Twojego, 

oczarowałaś mnie słodyczą i upojeniem słodszym nad wino. 

Dla jednego Twego spojrzenia wytrwam na krzyżu, wytrwam w zachwycie nad Tobą. 

Pogrążony we śnie, przywiązany do drzewa Raju przywróconego. 

(Brat Efraim) 

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, 

wszystko, czym jestem i co posiadam. 

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. 

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną 

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. 

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. 

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. 

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. 

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, 

parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 
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Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! 

Staję przed Twoim Obliczem, w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, aby dokonać aktu zawierzenia Twojemu Niepokalanemu Sercu 

i prosić o Twoją Macierzyńską Opiekę. 

W zjednoczeniu z Sercem Twojego Najmilszego Syna poświęcam i oddaję się 

Twojemu Niepokalanemu Sercu całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragnę, aby wszystko co mnie stanowi, było oddane Tobie, abym był cały Twój. 

Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam całe swoje życie, wszystko, co robię, o czym myślę, 

moje plany, pragnienia, wszystkie moje zmysły, dobra duchowe i doczesne, naturalne i nadprzyrodzone, wewnętrzne i zewnętrzne, trwałe i 
przemijające, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas, wolność, wolę, życie, wieczność, niebo serca, moją duszę i ciało, 

całą moją osobę i całą moją istotę, moment poczęcia, wszystkie konsekwencje grzechu, 

zniewolenia demoniczne, uzdrowienie międzypokoleniowe, dzieci nienarodzone 

- wszystko ... , rodzinę, szkołę, miejsce pracy, parafię (…) 

O Niepokalane Serce, Naszej Najczystszej Matki - roztocz nade mną Swoje, władne panowanie, 

rozporządzaj mną i moją ofiarą według zamiarów i planów Bożych. 

O Serce gorejące Miłością, zawierzam Ci mój los i powierzam się Tobie. Bądź mi Światłem 
i Mocą; pomocą i oparciem, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem 
i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Króla i Pana. 
O Serce Nieskalane, naucz mnie za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu 

i niedoskonałości, które jak ostre kolce mogłyby Ciebie ranić. 

Proszę Cię uczyń każdą chwilę mojego życia, jednym czystym aktem miłości do Jezusa 

pełnionym w zjednoczeniu z Twoim Maryjo Niepokalanym Sercem. 

Pragnę pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia 

Królestwa Serca Jezusowego przez królowanie Twojego Serca. 

O Serce Panny Wiernej i Ucieczki Grzeszników, uczyń mnie 

Swoim Niewolnikiem Miłości, wiernym uczniem i naśladowcą Jezusa. 

Wzbudź we mnie wstręt do grzechu i mentalności tego świata, obdarz mnie duchem dziecięctwa Bożego, stwórz we mnie serce czyste, 

odważne, mężne i pokorne. Pomnażaj we mnie życie Boże zjednoczone z Trójcą Przenajświętszą, 
abym pod Twoim orędownictwem osiągnął już tu na ziemi taki stopień chwały, jaki Bóg zgotował mi od wieków. 

O Najczystsze Niepokalane Serce Maryi, 

przepełnione dobrocią i miłością, okaż mi Swoją Miłość. 

Wpajaj Ją w moje serce tak, abym tęsknił za Tobą. 

Bądź mi Matką! Spraw bym kochał Ciebie nieskończenie. 

O Matko łagodnego i pokornego Serca, niech Twoje Serce przemieni serce moje zanurzone w Twoim Niepokalanym Sercu. 

Uświęć moje serce, aby było odbiciem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Twojego Syna. 

Wspomagaj mnie, gdy zgrzeszę i wychowuj w Twojej szkole Miłości. 

Spraw bym przez Twoje Najczystsze, Matczyne Serce pragnął być cały Twój - Totus Tuus. 

Spraw bym wszystko czynił z Tobą, przez Ciebie, i dla Ciebie i w Tobie. 

O Niepokalane Serce Maryi, uproś dla mnie wszystkie łaski do czynienia i pójścia za wolą Twojego Syna - na wyłączną służbę Bogu w Twoim 
Niepokalanym Sercu i łaskę świętości. 

Spraw, abym mógł zawsze oglądać Twoje Matczyne Serce i przez płomień Jego Miłości kochać Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Kościół, Pol-
skę i im wiernie służyć. Bądź mi Matką - moim wszystkim. 

Przez Niepokalane Serce Maryi zawierzam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz powierzam się 

i obieram Świętego Michała Archanioła za patrona. Amen. 
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LITANIA DO 

NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 
Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się z nami 
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,  
Duchu Święty, Boże,  
Święta Trójco, Jedyny Boże,  

Najświętsze Serce Maryi,    módl się za nami 
Najukochańsze Serce Córki Ojca niebieskiego, 
Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego, 
Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego, 
Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej przybytku, 
Przedziwne Serce Matki Stworzyciela, 
Najmilsze Serce Matki Odkupiciela, 

Serce Maryi niepokalane, 
Serce Maryi łaski pełne, 
Serce Maryi najpodobniejsze do Serca Jezusowego, 
Serce Maryi, stolico mądrości, 
Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości, 
Serce Maryi, tronie miłosierdzia, 
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości, 
Serce Maryi, arko przymierza, 
Serce Maryi, bramo niebieska,  
Serce Maryi najchwalebniejsze, 
Serce Maryi najpotężniejsze, 
Serce Maryi najdobrotliwsze,  
Serce Maryi najwierniejsze,  
Serce Maryi najlitościwsze, 
Serce Maryi najłagodniejsze, 
Serce Maryi najczystsze i najniewinniejsze, 
Serce Maryi w pokorze niezgłębione,  
Serce Maryi najcierpliwsze, 
Serce Maryi wzorze panieńskiej skromności, 
Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyśpieszyło,  
Serce Maryi miłością Boga pałające,  
Serce Maryi mieczem boleści przeszyte, 
Serce Maryi przy śmierci Jezusa z żalu obumierające,  
Serce Maryi przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,  
Serce Maryi przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,  
Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane, 
Serce Maryi światłości błądzących, 
Serce Maryi pociecho strapionych,  
Serce Maryi jedyna po Bogu grzesznych ucieczko,  
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających, 
Serce Maryi, obrono w pokusach, 
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych, 
Serce Maryi, ratunku konających, 
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,  
Serce Maryi, radości serc ludzkich,  
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Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych, 
Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane,  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!  
Aby i nasze serca zapłonęły Boską miłością. 

Módlmy się: Boże miłosierny, Ty napełniłeś Najświętsze i Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia 

grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę 
powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. Amen 

Litania Loretańska 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże,   zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże 
Święta Trójco, jedyny Boże 

  
Święta Maryjo,    módl się za nami 

Święta Boża Rodzicielko 

Święta Panno nad pannami 

Matko Chrystusowa 

Matko Kościoła 

Matko łaski Bożej 

Matko nieskalana 

Matko najczystsza 

Matko dziewicza 

Matko nienaruszona 

Matko najmilsza 

Matko przedziwna 

Matko dobrej rady 

Matko Stworzyciela 

Matko Zbawiciela 

Panno roztropna 

Panno czcigodna 

Panno wsławiona 

Panno można 

Panno łaskawa 

Panno wierna 

Zwierciadło sprawiedliwości 

Stolico mądrości 

Przyczyno naszej radości 

Przybytku Ducha Świętego 

Przybytku chwalebny 

Przybytku sławny pobożności 

Różo duchowna 

Wieżo Dawidowa 

Wieżo z kości słoniowej 

Domie złoty 

Arko przymierza 

Bramo Niebieska 

Gwiazdo zaranna 

Uzdrowienie chorych 

Ucieczko grzesznych 

Pocieszycielko strapionych 

Wspomożenie wiernych 

Królowo Aniołów 

Królowo Patriarchów 

Królowo Proroków 

Królowo Apostołów 

Królowo Męczenników 

Królowo Wyznawców 

Królowo Dziewic 

Królowo wszystkich Świętych 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta 

Królowo wniebowzięta 

Królowo różańca świętego 

Królowo rodzin 

Królowo pokoju 

Królowo Polski 

  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
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Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

  
Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Na-
jświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa 
Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. 

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO  
(Veni Creator Spiritus) 

O Stworzycielu Duchu przyjdź, 

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 

Niebieską łaskę zesłać racz 

Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwań 

I Najwyższego Boga dar. 

Tyś namaszczeniem naszych dusz,  

Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

Ty darzysz łaską siedemkroć, 

 Bo moc z prawicy Ojca masz, 

 Przez Ojca obiecany nam, 

 Mową wzbogacasz język nasz, 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 

W serca nam miłość świętą wlej  

I wątłą słabość naszych ciał  

Pokrzep stałością mocy Twej. 

Nieprzyjaciela odpędź w dal  

I Twym pokojem obdarz wraz.  

Niech w drodze za przewodem Twym 

Miniemy zło, co kusi nas. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był, 

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen 

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego 

Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, 

abym myślał o tym, co jest święte. 
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Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. 

Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. 

Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. 

Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen. 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
bł. Mariam „Małej Arabki" 

O Duchu Święty, źródło pokoju i światłości, 

przyjdź mnie oświecić. 

Jestem głodna - przyjdź mnie nakarmić. 

Jestem spragniona - przyjdź mnie orzeźwić. 

Jestem ślepa - pozwól, abym przejrzała. 

Jestem słaba - przyjdź mnie umocnić. 

Jestem biedna - przyjdź mnie ubogacić. 

Jestem nieoświecona - przyjdź i daj mi poznać Jezusa. 

Przyjdź, mój Pocieszycielu! 

Przyjdź, moja radości! 

Przyjdź, moja światłości! 

Przyjdź, moja mocy! 

Przyjdź, Dawco pokoju! 

Duchu Święty, powierzam się Tobie. 

MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO 

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. 

Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. 

Proszę Cię o Twoje dary. 

Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, 

którą jesteś Ty, Boże mój. 

Proszę o dar rozumu, abym,  na ile mój  umysł pojąć może, 

zrozumiał prawdy wiary świętej. 

Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat dostrzegł w nim 

dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym pamiętał, że rzeczy 

stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich moich pragnień. 

Proszę o dar rady, w chwilach trudnych, gdy nie będę wiedział, jak mam postąpić. 

Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus. 

Proszę o dar pobożności, bym chętnie przebywał z Tobą 

w modlitwie, bym patrzył na ludzi jak na braci i siostry, a na 

Kościół jako na dar Twej Ojcowskiej opieki. 

Proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się utraty Ciebie, mój Boże, 

przez grzech, który mnie od Ciebie oddala. 

Do tych darów, o Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, dar skruchy, 

abym za grzechy żałował i pragnął się z nich poprawić. 

Daj mi ducha umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. 

Napełnij, Pocieszycielu, serce moje Boską miłością i łaską 

wytrwałości, abym żył po chrześcijańsku i umarł w łasce Twojej. Amen. 
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DUCHU ŚWIĘTY, NATCHNIJ MNIE 

Duchu Święty, natchnij mnie. 

Miłości Boża, pochłoń mnie. 

Na właściwą drogę zaprowadź mnie. 

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie. 

Z Jezusem w Duchu błogosław mnie.  

Od wszelkiego zła, 

od ducha złego, 

od wszelkiego złudzenia 

i od wszelkiego niebezpieczeństwa 

zachowaj mnie! Amen 

POŚWIĘCENIE SIĘ 

DUCHOWI ŚWIĘTEMU 

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i miłości! 

Tobie poświęcam wolność moją i rozum mój. 

Pamięć moją i serce moje. 

Wolę moją i całego siebie na zawsze. 

Spraw, aby wolność moja była cała ku Tobie, 

a rozum mój zawsze chętny do przyjmowania natchnień 

pochodzących od Ciebie z nieba i z nauki Kościoła, 

którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. 

Niech pamiętam o Tobie, a serce moje niech zawsze 

miłuje Boga i bliźniego. 

Wola moja niech się zgadza z wolą Bożą, 

aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem 

życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, 

któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą, Duchu Święty, 

niech będzie zawsze cześć i chwała z dziękczynieniem. Amen 
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