
M
Tym Różańcem wiążę wszystkie moje dzieci z Nie-
pokalanym Sercem Maryi
Intencje modlitwy:

Módlmy się za Kościół Chrystusa na ziemi, za 
święty, powszechny, apostolski Kościół rzymsko-ka-
tolicki. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby zapro-
wadzili swoje owieczki w ramiona Ojca. Amen. 

Przygotowując się do odmawiania tajemnic bole-
snych, odmówmy akt uwielbienia i akt wynagrodzenia.

Niech najświętsze, najcudowniejsze, niepojęte i 
niewysłowione Imię Boga będzie na zawsze chwalo-
ne, błogosławione, umiłowane, uwielbione i wysła-
wione w Niebie, na ziemi i pod ziemią przez wszelkie 
stworzenie Boże i przez Najświętsze Serce Pana na-
szego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramen-
cie Ołtarza. Amen. 

Odtwórz w pamięci Najświętsze Oblicze Jezusa. Je-
zus powiedział: „Ofiarując Moje Oblicze Mojemu Przed-
wiecznemu Ojcu, nic nie będzie wam odmówione, uzy-
skacie też łaskę nawrócenia wielu grzeszników”.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci uwielbione Ob-
licze Twojego umiłowanego Syna ku czci i chwale 
Twojego Imienia, dla nawrócenia grzeszników i zba-
wienia umierających w tym mieście (wymień swo-
je miasto) i we wszystkich miastach całego świata. 
Amen. 
Modlitwa do Ducha Świętego: 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich 
wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij 
Twojego Ducha, a powstanie życie i odnowisz obli-
cze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych 
światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu 
poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się ra-
dować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Teraz odmówmy: Kredo, Ojcze nasz, 3x Zdrowaś 
Mario, Chwała Ojcu.

Medytacje

PIERWSZA TAJEMNICA BOLESNA
Agonia w Ogrójcu

Po kontemplacji klęczącego naszego Pana w Ogro-
dzie Oliwnym, Jego najświętsze Pory otwarły się wy-
puszczając Przenajświętszą Krew. Módlmy się.

Błogosławiony Jezu, odwołuję się poprzez Twoje 
Najświętsze Rany i zanurzam w każdej otwartej ra-
nie Twego Boskiego Bólu i Agonii wszystkich w me-
diach, zwłaszcza tych, którzy tworzą i decydują o 

tym, co my i nasze dzieci oglądają, słuchają i czy-
tają. Módlmy się zwłaszcza za tych, którzy aktywnie 
promują pornografię, perwersję, niemoralność, nie-
skromność i okultyzm; w filmach, Internecie, maga-
zynach, a zwłaszcza w telewizji. 

Modlę się przez Twoją Najdroższą Krew i wraz z Nią 
zamykam w Twoich najświętszych Ranach wszystkie te 
osoby. Panie Jezu, przez Twoje najświętsze Imię wią-
żę wszelkie zło, które ich gorszy i przyzywam dla nich 
Twoją Boską sprawiedliwość i Twoje Boskie miłosierdzie. 
Amen.

Odmówmy: Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Mario, Chwała 
Ojcu i O Mój Jezu.

DRUGA TAJEMNICA BOLESNA
Biczowanie

Po kontemplacji naszego Pana przywiązanego do 
kolumny łańcuchami, Jego Przenajświętsze Ciało roz-
dzierane i rozszarpywane biczami. Módlmy się:

Błogosławiony Jezu, odwołuję się poprzez Two-
je Najświętsze Rany i zanurzam w najgłębszych zie-
jących ranach Twoich Przenajświętszych Pleców, z 
których jedna ukazała Twoją Przenajświętszą Kość, 
wszystkich liderów rządzących światem i tych w rzą-
dzie i polityce, zwłaszcza tych, którzy zniewalają wol-
ność. 

Modlę się przez Twoją Najdroższą Krew i wraz z Nią 
zamykam w Twoich najświętszych Ranach wszystkie te 
osoby. Panie Jezu, przez Twoje najświętsze Imię wią-
że wszelkie zło, które ich gorszy i przyzywam dla nich 
Twoją Boską sprawiedliwość i Twoje Boskie miłosierdzie. 
Amen.

Odmówmy: Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Mario, Chwała 
Ojcu i O Mój Jezu.

TRZECIA TAJEMNICA BOLESNA
Cierniem ukoronowanie

Po kontemplacji naszego Pana zlanego Jego Prze-
najświętszą Krwią z rozdartym i zmiażdżonym od ciosów 
ciałem, z trudem oddychającym, uderzali Go i wcisnęli w 
głąb Jego Przenajświętszej Czaszki koronę szyderstwa. 
Módlmy się. 

Błogosławiony Jezu, odwołuję się poprzez Two-
je Najświętsze Rany i zanurzam w każdej z tych nie-
pojętych, piekących, śmiertelnych ran, spowodowa-
nych przez te sztylety jak ciernie, wszystkich tych z 
finansów i handlu. Wszystkich tych, którzy sprzedali 
bądź sprzedają swoje wieczne dusze dla chciwości, 
dla żądzy władzy. Amen.

Modlę się przez Twoją Najdroższą Krew i wraz z Nią 
zamykam w Twoich najświętszych Ranach wszystkie te 
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osoby. Panie Jezu, przez Twoje najświętsze Imię wią-
żę wszelkie zło, które ich gorszy i przyzywam dla nich 
Twoją Boską sprawiedliwość i Twoje Boskie miłosierdzie. 
Amen.

Odmówmy: Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Mario, Chwała 
Ojcu i O Mój Jezu.

CZWARTA TAJEMNICA BOLESNA
Dźwiganie krzyża

Po kontemplacji naszego Pana, który upada po raz 
trzeci, Jego Najświętsze Stopy tak bardzo ciężko pokale-
czone, Jego Najświętsze Nogi tak poranione, Jego umi-
łowane Kolana tak bardzo uszkodzone, Jego Najświęt-
sze Ręce, Ramiona i Łokcie tak potłuczone, poobijane 
i udręczone przez pulsujący ból. Ale przede wszystkim, 
drogi Jezu, pamiętamy ranę na Twoim Najświętszym 
Ramieniu, na którym niosłeś ukochany krzyż. Tę ranę, 
która sprawiła Twemu najświętszemu Ciału i Twoim Ko-

ściom cierpienia, boleść większą niż jakiekolwiek inne 
Najświętsze Rany. Twoje Ciało tak rozdarte, Twoje Kości 
obnażone. Módlmy się.

Błogosławiony Jezu, odwołuję się poprzez Two-
je Najświętsze Rany i zanurzam w tych zbawczych 
mękach tych wszystkich, od najprostszego organu 
do tych, którzy posiadają życie i los innych ludzi w 
swoich rękach.  

Modlę się przez Twoją Najdroższą Krew i wraz z Nią 
zamykam w Twoich najświętszych Ranach wszystkie te 
osoby. Panie Jezu, przez Twoje najświętsze Imię wią-
żę wszelkie zło, które ich gorszy i przyzywam dla nich 
Twoją Boską sprawiedliwość i Twoje Boskie miłosierdzie. 
Amen.

Odmówmy: Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Mario, Chwała 
Ojcu i O Mój Jezu.

PIĄTA TAJEMNICA BOLESNA
Ukrzyżowanie i śmierć

Po kontemplacji naszego Pana przybitego do krzy-
ża, cierpienia rozdzierające i przerażająca śmierć, Jego 
udręczone myśli skupione na nas, nasze odkupienie i 
zbawienie, w końcu oddaje nas pod opiekę Jego Matki. 
Módlmy się. 

Błogosławiony Jezu, odwołuję się poprzez Twoje 
Najświętsze Rany i zanurzam każdą z ran Ukrzyżowa-
nia: ran Twoich umiłowanych Rąk, Twoich Najświęt-
szych Stóp i czcigodną Ranę Twojego boskiego Bo-
ku i zanurzam w nich wszystkie rodziny, szczególnie 
te na terenie miasta (wymień tu swoje miasto), tych, 
którzy rozwiedli się się, bądź zamierzają rozwieść 
się, tych wszystkich, którzy popełnili obrzydliwość 
aborcji, bądź rozważają aborcję, tych wszystkich, 
którzy padli ofiarą perwersji i cudzołóstwa. W miej-
sca tych okrutnych i niszczycielskich ran zanurzam 
także wszystkie dzieci tych osób i rodzin, aby utrzy-
mać je wolne od zmazy tych grzechów i aby utrzy-
mać je pod opieką Świętej Rodziny, wolnych od pra-
gnień ciała i zapału dla rzeczy tego świata.

Modlę się przez Twoją Najdroższą Krew i wraz z Nią 
zamykam w Twoich najświętszych Ranach wszystkie te 
osoby. Panie Jezu, przez Twoje najświętsze Imię wią-
żę wszelkie zło, które ich gorszy i przyzywam dla nich 
Twoją Boską sprawiedliwość i Twoje Boskie miłosierdzie. 
Amen.

Odmówmy: Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Mario, Chwała 
Ojcu i O Mój Jezu.

Na zakończenie odmówmy: Pod Twoją obronę, Św. 
Michale Archaniele wspomagaj nas… i 3x Jezu, Maryjo, 
Józefie, kocham was, ratujcie dusze.

Odmówmy jedno Ojcze Nasz w intencji obecnego 
Papieża. 

Nihil Obstat e Imprimatur
Pedro Card. Rubiano Sáenz 

Archbishop of Bogota and Primado of Colombia 
Bogota, July 9th, 2008

Imprimatur
José Francisco González González 

Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Guadalajara 
México, July, 18th, 2011
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