
 

 

 

 

 

Rozważania  

na dróżkach Matki Bożej 

w Kalwarii Zebrzydowskiej  
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Intencja i modlitwa przed rozpoczęciem dróżek 

Miejsce: przed bazyliką, ew. w krużgankach. 

 

Fragmenty rozważań złożone inną czcionką niż cały tekst należy opuścić, 

jeśli pielgrzymka odbywa się miesiącu innym niż maj. 

 

Drodzy pielgrzymi kalwaryjscy! 

Przybyliśmy dziś do sanktuarium pasyjno-maryjnego 

w Kalwarii Zebrzydowskiej oddać cześć Najświętszej Maryi 

Pannie w tym miesiącu Jej poświęconym. Pielgrzymując szlakiem 

dróżek Matki Bożej będziemy rozważać tajemnice Jej ziem-

skiego i niebieskiego życia, uczyć się z przykładu Jej cnót oraz 

wypraszać łaski potrzebne nam do codziennego uświęcenia się 

wedle woli Bożej. 

Przybyliśmy tu być może również ze specjalnymi proś-

bami i intencjami, które chcemy w tym majowym miesiącu 

w pokorze przedłożyć Tej, którą Pan Bóg uczynił pośredniczką 

wszelkich łask, o czym przypomina nam święto Maryi Królowej 

obchodzone na koniec tego miesiąca. Złóżmy więc również i te 

osobiste intencje u stóp naszej Niebieskiej Matki, prosząc Ją 

o ich litościwe wysłuchanie. 



 3 

Ponad wszystko jednak będziemy prosić o zgodność na-

szych serc z wolą Bożą w naszym życiu codziennym, gdyż tu 

leży sekret wszelkiej świętości, heroicznie spełniony w ludzkim 

życiu Najświętszej Maryi Panny, którego przykład będziemy 

rozważać dzisiaj na pątniczym szlaku. 

Można dodać parę słów w zależności od pogody – dziękczynienie za dobrą 

pogodę lub zachętę do ofiarowania trudów pielgrzymki, jeśli pogoda jest 

brzydka. 

Aby nasza trudy były miłe Matce Bożej i aby nasza piel-

grzymka przyniosła nam upragnione korzyści duchowe, sku-

pmy teraz przez chwilę nasze serca przed Panem Bogiem 

i przed Jego Najświętszą Matką, pokornie prosząc Ich o łaskę 

zbożnego pielgrzymowania. 

Wszyscy skupiają się w ciszy przez kilka chwil, po czym odmawiają Pod 

Twoją obronę. Idąc do stacji I śpiewamy Idźmy, tulmy się jak dziatki. 

 

Numery w nawiasach kwadratowych, podane po nazwach stacji, odnoszą 

się do numerów obiektów dróżek w przewodniku (do nabycia w księgarni 

klasztornej). 

 4 

Stacja I 

Kaplica Matki Bożej Bolesnej (w krużgankach) [41] 

Rozważanie: 

Na początku stacji związanych z boleściami Najświęt-

szej Maryi Panny pomyślmy, drodzy pielgrzymi, o miejscu, 

jakie w życiu ludzkim oraz w życiu Maryi zajmuje cierpienie. 

Zaakceptowanie i spełnianie woli Bożej w naszym codziennym 

życiu jest podstawowym i tak naprawdę jednym warunkiem 

naszej świętości. Jednak proces poddawanie naszej woli ludz-

kiej woli Bożej wiąże się z cierpieniem, a to z dwóch powodów. 

Po pierwsze dlatego, że skutkiem grzechu pierworodne-

go zostaliśmy odwróceni od Stwórcy i w sposób nieuporządko-

wany zwróceni ku rzeczom stworzonym. I choć chrzest święty 

zrodził nas do życia bożego, to jednak pełnienie dobra moral-

nego napotyka na opór naszej zranionej przez grzech natury. 

Aby wyrobić w sobie nawyk dobrych uczynków, czyli cnotę, 

musimy więc zaprzeć się samych siebie, co jest pierwszym 

i niemałym powodem cierpienia. Ponadto, aby raz nabytą cno-

tę w sobie utrzymać, musimy również dobrowolnie umartwiać 

się, wyrzekając się co jakiś czas przyjemności dozwolonych, co 

stanowi kolejne źródło boleści. 

Po drugie dlatego, że cierpienie ludzkie jest zarówno 

karą za grzech, ale także i drogą odkupienia, odkąd zostało 
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uświęcone przez życie i Mękę Zbawiciela. Ojciec rodzaju ludz-

kiego, Adam, usłyszał od Stwórcy te słowa, dotyczące jego sa-

mego oraz całego swego potomstwa: „W pocie oblicza twego 

będziesz pożywał chleba”. Drodzy pielgrzymi, nie łudźmy się: 

nie ma życia bez cierpienia, a tym bardziej bez cierpienia nie 

ma świętości, do której przecież zostaliśmy przez Pana Boga 

powołani na chrzcie świętym, którego obietnice odnowiliśmy w 

Wielką Sobotę. I jako katolicy mamy to wielkie błogosławień-

stwo – w przeciwieństwie do biednych dusz pozbawionych 

światła wiary – że możemy połączyć wszystkie nasze cierpienia 

z dziełem Odkupienia Chrystusa, nadając im sens i nieprzemi-

jającą wartość, którą poznamy w wieczności. 

Matka Boża Bolesna jest tu dla nas najlepszym przykła-

dem. Będąc niepokalanie poczęta, czyli zachowana od grzechu 

pierworodnego, nie cierpiała z powodu nieuporządkowania, 

które znają nasze dusze zranione grzechem Adama. Nie musia-

ła Ona również cierpieć w celu odkupienia swoich grzechów, 

których nigdy nie popełniła. Jednak Niepokalana dobrowolnie 

przyjęła wszystkie cierpienia, które z woli Bożej doznała, a w 

szczególności Jej niezmierzone boleści w czasie zbawczej Męki 

Jej Syna. I właśnie cierpiąc wraz ze Zbawicielem w heroicznej, 

najwyższej miłości, Maryja stała się naszą Współodkupicielką. 

W tym okresie wielkanocnym bądźmy więc szczególnie 

wdzięczni naszej Matce za Jej zbawienne boleści. Prośmy Ją 

również o łaskę akceptacji cierpienia wedle woli Bożej w na-
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szym codziennym życiu. Zaś w chwilach słabości i zwątpienia 

w sens naszych krzyży uciekajmy się do przykładu Współodku-

picielki, zawsze wiernej woli Bożej aż do boleści Krzyża. 

Modlitwa:  

V: Módl się za nami, Panno najboleśniejsza. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, podczas którego bolesnej męki, we-

dług Symeona przepowiedni przenajsłodszą błogosławionej 

Maryi Panny, Matki Twojej duszę miecz boleści przeniknął, 

racz sprawić łaskawie, abyśmy, którzy Jej boleści ze czcią roz-

pamiętywamy, męki Twojej pożądanego skutku uczestnikami 

się stali. Który żyjesz… 

Droga do stacji II jest bardzo stroma. Można śpiewać Któryś za nas cierpiał 

rany lub iść w ciszy. 

Stacja II  

Grób Chrystusa [38] 

Rozważanie: 

Zatem, drodzy pątnicy kalwaryjscy, winniśmy uszano-

wać boleści naszej Matki, przez które, jako Współodkupicielka, 

zrodziła nas w czasie Męki Pańskiej do życia łaski. Najlepszą 

zaś formą wdzięczności okazanej naszej Niebieskiej Pani bę-

dzie codzienne, prawe, święte życie. Do tego życia zobowiązali-
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śmy się na chrzcie świętym, a obietnice te odnowiliśmy kilka ty-

godni temu w czasie wigilii Wielkiejnocy. Chrzest mistycznie zanu-

rzył nas w śmierci Pańskiej, a uśmiercił „starego człowieka”. 

Św. Paweł wzywa w liście do Kolosan: „umarliście z Chrystu-

sem żywiołom tego świata (…) Przeto jeśli wespół powstaliście 

z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus 

siedzi na prawicy bożej; co w górze jest, miłujcie, nie co na 

ziemi: Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystu-

sem w Bogu” (Kol 2, 20 i 3, 1–3). Przy tej kaplicy Grobu Pań-

skiego zadajmy sobie pytanie: czy szczerze pragniemy żyć we-

dług nowego życia, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym? 

Czy rzeczywiście nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu? 

– Prośmy Boga o łaskę wytrwania w tych świętych zamiarach! 

Modlitwa: 

V: Módl się za nami, Panno najboleśniejsza. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: O Matko Bolesna, płaczę nad boleścią 

Twoją, którą przeszyte zostało serce Twoje, gdy ciało przenaj-

świętsze Syna Twego grzebano, a Ty żegnając się z tym ciałem, 

które bez zmazy na świat wydałaś, wylewałaś łzy smutku i bole-

ści. Proszę Cię, obudź w sercu moim współczucie boleści Two-

ich, daj mi łaskę z Tobą zapłakać, racz wyjednać mi łaskę, 

abym nigdy nie wypuszczał z pamięci męki Zbawiciela mego, 

za mnie poniesionej, i boleści Twoich, któreś ofiarowała Bogu 
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za grzechy moje. O Matko najboleśniejsza, uproś dla mnie ży-

cie wierne Bogu, śmierć szczęśliwą, a po śmierci niebo. Amen. 

Stacje II–VI są położone bardzo blisko siebie, więc nie rozpoczyna się jesz-

cze różańca; w zamian można odśpiewać kilka zwrotek Stała Matka bole-

ściwa (modlitewnik Te Deum s. 245), Stabat Mater dolorosa (s. 222) lub 

Matko Najświętsza (s. 274). 

Stacja III 

Kościół Ukrzyżowania [36] 

Rozważanie: 

Męka Pana Jezusa skończyła się w chwili Jego dobro-

wolnej śmierci, jednak męka Maryi trwała aż do poranka wiel-

kanocnego. Rozważmy, ile odwagi i godności było w tym naj-

głębszym cierpieniu bez cienia rozpaczy. Oto całkowicie umę-

czone ciało Jej najukochańszego Syna jest zdejmowane z krzy-

ża, a Maryja jako pierwsza czci w bólu Mękę swego Stwórcy, 

dziękując Bogu za dzieło Odkupienia. Cóż za tajemnica: naj-

okrutniejszemu cierpieniu towarzyszy w duszy Maryi naj-

szczersze dziękczynienie. Drodzy wierni, potrafić dziękować 

Panu Bogu, będąc przezeń doświadczanym, jest oznaką bardzo 

zaawansowanej cnoty i rodzącej się heroicznej miłości, do któ-

rej zostaliśmy przecież powołani przez chrzest. 

Jeśli cierpienie Maryi, trwające aż do poranka wielka-

nocnego, było przeobfite, to jeszcze bardziej obfite były owoce 
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łaski współwyjednane przez Maryję. Niech Jej heroiczna mi-

łość będzie dla nas codziennym wzorem; niech wyjednane 

przez Nią łaski będą nam wspomożeniem w drodze do święto-

ści i heroicznej miłości. 

Modlitwa: 

V: Módl się za nami, Panno najboleśniejsza. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: O Maryjo, Matko, jedyna po Bogu nadziejo 

moja! Błagam Cię przez tę boleść, którąś wycierpiała trzymając 

na łonie Najświętsze a zranione ciało Syna Twojego, racz mi 

przybyć z pomocą w tej chwili, kiedy ciało moje na łożu choro-

bą osłabione dusza opuszczać będzie! Broń mnie wtenczas od 

napaści złego ducha, oddal wszelki smutek, bojaźń lub rozpacz, 

a kiedy już dusza moja stanie przed tronem Syna Twojego, by 

wyrok usłyszeć, pokaż w tej chwili o Maryjo Synowi Serce Two-

je siedmiu mieczami boleści przeszyte, błagając Go przez to dla 

mnie o litość i powiedz, że i ja do dzieci Twoich należę! Amen. 

Stacja IV 

Kaplica Obnażenia [35] 

Rozważanie: 

Św. Jan Apostoł, bezpośredni świadek Ukrzyżowania 

i Śmierci Pańskiej, napisał w swojej Ewangelii: „stały obok 
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krzyża Jezusowego matka jego i siostra matki jego, Maria Kleo-

fasowa, i Maria Magdalena” (Jn 19, 25). Tę stojącą pozycję Ma-

ryi pod krzyżem Kościół bardzo mocno podkreślił w słynnej 

sekwencji ku czci Jej boleści: Stabat Mater dolorosa, iuxta 

Crucem lacrimosa, dum pendebat Filius: ‘Bolejąca Matka sta-

ła, u stóp krzyża, we łzach cała, kiedy na nim zawisł Syn’. 

Być może z przyzwyczajenia do tego krótkiego, rzeczo-

wego opisu ewangelisty przestaliśmy cenić niesamowitą siłę 

ducha Tej, która pozostała obecna podczas całego horroru 

ukrzyżowania swego Syna, przez kilka godzin wytrwale stojąc 

u stóp krzyża. Niech więc to męstwo Maryi i Jej miłość do Od-

kupiciela będą dla nas lekcją wytrwania przy Chrystusie w na-

szych cierpieniach, chociażby po ludzku wydawało się, że Bóg 

o nas zapomniał. A przecież to właśnie w takich chwilach, zda-

wałoby się zupełnego opuszczenia, Bóg jest blisko i dokonuje 

swego dzieła uświęcenia dusz. To właśnie w takiej chwili Mary-

ja i św. Jan usłyszeli słowa, które ustanowiły misję naszej Mat-

ki i Jej kult po wsze czasy: „Oto syn twój – oto Matka twoja”.  

Bądźmy więc prostymi i wiernymi dziećmi Maryi, a ta 

nasza najprawdziwsza Matka wychowa nas do autentycznej 

świętości. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Panno najboleśniejsza. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
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Módlmy się: Boże, według przepowiedni Symeona pod-

czas męki Twojej miecz boleści przeszył przesłodką duszę 

Dziewicy i Matki Maryi: spraw miłościwie, abyśmy rozpamię-

tywając tę ranę Jej serca i mękę, wiernie stojąc przy krzyżu, 

osiągnęli błogosławione skutki twojej Męki. Który żyjesz… (na 

podstawie kolekty ze święta Siedmiu Boleści Najświętszej Ma-

ryi Panny, 15 września) 

Stacja V 

Kościół Trzeciego Upadku [34] 

Rozważanie: 

Drodzy pątnicy, wszystkie upadki Pana Jezusa w czasie 

drogi krzyżowej – a być może było ich więcej niż trzy – są nie-

wyczerpaną lekcją dla dusz szukających doskonałości. Pan Je-

zus, będąc skrajnie wyczerpany, po raz kolejny upada pod cię-

żarem krzyża. Po każdym jednak upadku na nowo wstaje, aby 

wypełniać wolę Ojca. Choć Pan Jezus jest Bogiem, przykład 

takiego mężnego wytrwania dostał w swoim ziemskim życiu od 

własnej Matki. Z pewnością również Maryja, mimo całej gory-

czy zalewającej Jej matczyne serce w czasie męki Jej Syna, zro-

biła wszystko, aby pomóc Jezusowi wypić do dna kielich cier-

pienia według woli Ojca. 

Drodzy wierni, nie dziwmy się, że w drodze do świętości 

krzyż staje się czasem niemiłosiernie przygniatający. Droga do 
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świętości wiedzie bowiem szlakiem przetartym przez Pana Je-

zusa, a więc nie tylko przez radości przemienia Pańskiego na 

górze Tabor, ale również przez wielkopiątkową Kalwarię. Szlak 

przetarty przez Pana Jezusa to szlak zaparcia się własnej woli 

i codziennego pełnienia woli bożej. Prośmy więc naszą niebie-

ską Matką o łaskę ochoczego wytrwania w dobrym, wytrwania 

w tych codziennych małych wyrzeczeniach, bez których nie ma 

dobrego życia chrześcijańskiego. Prośmy również Maryję o Jej 

szczególne wstawiennictwo w chwilach, kiedy krzyż wydaje się 

nam już nie do uniesienia. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Panno najboleśniejsza. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który dźwigając krzyż 

ciężki na umęczonych i zranionych ramionach Twoich, osła-

biony pod ciężarem tego krzyża trzeci raz upadłeś, daj nam 

przez zasługi Męki Twojej, za wstawiennictwem Najświętszej 

Maryi Panny wspomożycielki wiernych i pocieszycielki stra-

pionych, cierpliwie znosić wszystkie krzyże i umartwienia, jakie 

Opatrzność Boża dopuści na nas w naszym życiu. Który ży-

jesz… 

Po stacji V jest bardzo strome zejście. Można iść w milczeniu lub śpiewając 

Któryś za nas cierpiał rany. 
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Idąc do stacji VI mija się po drodze niewielką Kaplicę Płaczących Niewiast, 

nie będącą obiektem dróżek Matki Bożej; od tego miejsca można zacząć 

odmawianie różańca (I tajemnica bolesna). Stacja VI – Kaplica Drugiego 

Upadku – jest oznaczona widocznym z drogi krzyżem jerozolimskim. 

Stacja VI 

Kaplica Drugiego Upadku (Brama Zachodnia) [32] 

Rozważanie: 

Oprócz wytrwania, mimo niemocy, w dalszym niesieniu 

krzyża, w naszym, drodzy wierni, przypadku – w przeciwień-

stwie do Jezusa i Maryi – zachodzi również potrzeba powsta-

wania z upadków moralnych, czyli z grzechów. Nie chodzi tylko 

o powstawanie z grzechów śmiertelnych, co jest koniecznością, 

jeśli chcemy dostąpić zbawienia. Nie chodzi tylko o powstawa-

nie z dobrowolnych, w pełni świadomych grzechów lekkich, 

które paraliżują nasz postęp duchowy. U dusz dążących do 

doskonałości chodzi również o powstawanie z grzechów lek-

kich wprawdzie dobrowolnych, jednak w pewnym sensie „mi-

mowolnych” i tylko częściowo świadomych, które swoje główne 

źródło mają w słabości naszej natury. Są to na przykład pierw-

sze nieokiełznane odruchy zniechęcenia, irytacji, pychy, pożą-

dliwości, jedno uszczypliwe słowo wypowiedziane za dużo itd. 

Są to prawdziwe okruchy grzechów głównych – ale jednak tyl-
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ko okruchy, o których Pismo św. mówi, że „siedemkroć upad-

nie sprawiedliwy”. 

Te drobne, czasem nawet bardzo drobne upadki, służą 

m.in. do utrzymania nas w pokorze względem Pana Boga, po-

kazując nam naszą całkowitą od Niego zależność w kwestii 

uchowania się od zła. Dlatego też Pan Bóg z tych właśnie upad-

ków wyzwala dusze zazwyczaj stopniowo, wymagając od nas 

modlitwy, przyjmowania sakramentów i… dużo cierpliwości. 

Drodzy bracia, w życiu duchowym cierpliwość jest ko-

nieczna również w stosunku do samego siebie, nie mniej niż do 

czynników zewnętrznych. Odmawiając za każdym razem 

w Ojcze nasz „odpuść nam nasze winy” oraz „zbaw nas od złe-

go”, szczerze przepraszajmy za nasze ułomności, ale też cier-

pliwie prośmy Boga o zmianę nas samych. Jest to też sens ora-

cji zwieńczającej antyfonę maryjną Ave Regina coelorum, śpie-

waną w czasie Wielkiego Postu, którą zmówimy jako modlitwę 

przy tej stacji. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Panno najboleśniejsza. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Wesprzyj, miłosierny Boże, ułomność na-

szą, abyśmy cześć oddając świętej Bogarodzicy, za Jej przyczy-

ną i wstawiennictwem powstali z nieprawości naszych. Przez 

tegoż… 
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Należy odmówić Ave Regina coelorum (modlitewnik Te Deum s. 41). W Ka-

plicy Drugiego Upadku znajduje się wmurowany przy ołtarzu kamień 

z Ziemi Świętej, który pielgrzymi zbożnie dotykają, całując rękę i żegnając 

się. Idąc do stacji VII, odmawia się kolejne tajemnice bolesne. 

Stacja VII 

Kaplica Serca Maryi [29] 

Rozważanie: 

Skutkiem herezji protestanckich (zwłaszcza kalwiń-

skich) było zwątpienie w miłość Boga do grzeszników; błędy 

jansenistyczne szerzyły tę tendencję nawet wśród katolików. 

Potrzebne było specjalne objawienie Bożej miłości – i nastąpi-

ło, gdy w XVII wieku Pan Jezus za pośrednictwem św. Małgo-

rzaty Marii Alacoque dał Kościołowi kult swego Miłościwego 

Serca. Kiedy potem duch tzw. oświecenia, rewolucji francuskiej 

oraz racjonalizmu spowodował oziębłość rzesz ludzkich i ma-

sowe znieważanie boskiej miłości, litościwy Bóg dał jeszcze 

ludzkości jako ratunek kult Niepokalanego Serca N.M.Panny. 

Niech więc boża miłość, jaką darzą nas Najświętsze Ser-

ce Jezusowe oraz Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, będzie 

dla nas zachętą do nie zniechęcania się i wytrwania w dobrym, 

mimo całej naszej ludzkiej ułomności i grzeszności. Niech na-

sza cześć dla tych Serc będzie szczera i przeniknięta miłością, 

przejawiającą się zarówno w wystrzeganiu się grzechu, jak i w 
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wynagradzaniem Panu Jezusowi i Maryi za oziębłość tylu serc 

ludzkich. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Panno najboleśniejsza. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś 

w sercu błogosławionej Dziewicy Maryi zgotował godne miesz-

kanie Ducha Świętego: daj łaskawie, abyśmy czcząc Bolesne 

i Niepokalane Serca Maryi Dziewicy, żyli według serca Twego. 

Przez Pana… w jedności tegoż Ducha… (na podstawie kolekty 

z uroczystości Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, 

22 sierpnia) 

W drodze do stacji VIII odmawia się kolejne tajemnice bolesne. 

Stacja VIII 

Omdlenie Matki Bożej [23] 

Rozważanie: 

Święty Augustyn, rozmyślając nad dobrocią Bożą, która 

schyliła się do ludzkiej nędzy w tajemnicy Wcielenia Pańskie-

go, wykrzyknął: Sic nos amantem quis non redamaret! Któż 

nie odpowie miłością wobec tak nas kochającego! 

Analogicznie można by zastosować te słowa do Maryi. 

Któż wypowie, ile wycierpiała Ona w czasie Męki Pańskiej, po-
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budzona miłością do Boga, ale i do grzeszników! I właśnie ta 

figura omdlenia Matki Bożej ma nam uzmysłowić, iż cierpienie 

osiągnęło wówczas niewyobrażalny szczyt w Jej matczynym 

sercu, bowiem przy takim właśnie bólu wewnętrznym następu-

ją omdlenia. Pismo Święte naucza zaś: „Ze wszystkiego serca 

twego czcij ojca twego, a nie zapominaj jęków matki twojej” 

(Ekl 7, 29). 

Któż z nas śmiałby nie uszanować tylu cierpień naszej 

Niebieskiej Matki? Któż z nas nie odpowie miłością na taką 

miłość? Niech jednak będzie to odpowiedź płynąca z serca, 

a nie tylko z ust; niech nie będą to tylko gołosłowne deklaracje, 

za którymi nie idą czyny lub idą czyny bezduszne. Niech prze-

jawia się ona nie tylko w naszym przywiązaniu do Najświętszej 

Maryi Panny, ale również w dobrych uczynkach i dojrzałej, 

ofiarnej, serdecznej miłości bliźniego. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Panno najboleśniejsza. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste: niech się 

wstawia u Twej łaskawości teraz i w godzinę śmierci naszej 

Najświętsza Maryja Panna, Matka Twoja, której duszę naj-

świętszą przeszył miecz boleści w godzinie Męki Twojej. Który 

żyjesz… (kolekta z oracji zwieńczającej nabożeństwo Drogi 

krzyżowej). 
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Idąc do stacji IX, odmawia się IV i V tajemnicę bolesną. 

Stacja IX 

Wieczernik [20] 

Rozważanie: 

Przy tej stacji kończymy cykl boleści Matki Bożej na 

dróżkach kalwaryjskich. Wieczernik, w którym dokonał się 

jakby pierwszy etap męki Pana Jezusa, przypomina nam 

o ustanowieniu sakramentu Eucharystii. Mariolodzy pobożnie 

twierdzą, że w Wielki Czwartek Maryja przyjęła Najświętszy 

Sakrament. Jest rzeczą pewną, że mieszkając razem ze św. Ja-

nem Apostołem, któremu została dana za matkę przez umiera-

jącego na krzyżu Pana Jezusa, codziennie przyjmowała Komu-

nię świętą. Jako że Maryja była beż żadnej skazy grzechu, 

przyjmowane sakramenty osiągały swój pełny skutek w Jej 

niepokalanej duszy, codziennie pomnażając Jej miłość Boga 

i bliźniego. 

Wieczernik jest również tym miejscem, w którym Apo-

stołowie wraz z Maryją, a raczej pod przewodnictwem Maryi, 

oblubienicy Ducha Świętego, oczekiwali na tegoż Ducha 

i otrzymali Go. Maryja jest więc dla nas wzorem owocnych 

praktyk sakramentalnych. Uczmy się od Niej ducha wewnętrz-

nego przygotowania do przyjmowania sakramentów oraz 
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szczerego dziękczynienia, które umożliwia łasce sakramental-

nej kształtowanie w nas nowego człowieka według Ducha Świę-

tego – zesłanego Apostołom, a nam udzielonego w sakramen-

tach chrztu i bierzmowania. 

Nie zapominajmy przy tym, że Maryja, będąc z woli Bo-

żej pośredniczką wszelkich łask, jest również pośredniczką łask 

sakramentalnych. Prosimy więc naszą Matkę przy tej wieczer-

nikowej kapliczce, aby swoim wstawiennictwem ukształtowała 

w nas coraz owocniejsze życie sakramentalne. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Tyś przez płodne dziewictwo Naj-

świętszej Maryi Panny zgotował dla rodu ludzkiego łaskę zba-

wienia wiecznego: daj, prosimy Cię, abyśmy doznali skuteczne-

go pośrednictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia, 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje… (kolekta 

z Oktawy Bożego Narodzenia). 

W tym miejscu dobrze jest zrobić przerwę – przy domu położonym naprze-

ciw kaplicy są stoły i ławki, a u gospodarza można kupić zupę, kawę itp. 
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Stacja X 

Domek Matki Bożej [21] 

Rozważanie: 

Przy domku Matki Bożej – tzw. domku loretańskim – 

rozpoczynamy cykl zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. 

W XIII wieku domek, w którym Najświętsza Rodzina mieszka-

ła w Nazarecie, został przewieziony z Ziemi Świętej do Loreto 

we Włoszech i tam odtworzony; w następnych wiekach wokół 

niego zbudowano bazylikę Świętego Domu. Kopie domku lore-

tańskiego budowano w krajach chrześcijańskich; jedna z nich 

znajduje się w Krakowie przy klasztorze oo. kapucynów, a sam 

domek nadał nazwę tamtejszej ulicy, zwanej do dziś Loretań-

ską. W Loreto ułożono litanię do Matki Bożej, znaną nam pod 

nazwą litanii loretańskiej. 

Sam domek loretański wymownie podsumowuje ciche, 

cnotliwe, pobożne życie Najświętszej Maryi Panny. Rozważanie 

Jej ziemskiego życia będzie w naszym przypadku poprzedzało 

rozważanie Jej życia niebieskiego, wraz z tajemnicą Jej chwa-

lebnego Wniebowzięcia. Warto tu może podkreślić, jak bardzo 

codzienna prostota tego ziemskiego życia Maryi była ważna 

w Jej uświęceniu prowadzącym do niepowtarzalnej niebieskiej 

chwały. Maryja spełniała swe codzienne obowiązki z miłością 

i cierpliwie, z nadzieją przezwyciężając trudy każdego dnia. 
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Prowadziła życie wewnętrzne oparte na wierze: tak samo jak 

my musiała przyjąć „na wiarę” prawdy objawione przez Boga. 

Przede wszystkim zaś w rzeczach małych i dużych poddawała 

się w swej prostocie woli Bożej. I właśnie ta Jej osobista świę-

tość była Bogu najmilsza; bez niej nie otrzymałaby Ona wszyst-

kich innych swoich chwalebnych przywilejów. Prośmy więc 

Boga o łaskę naśladowania cnót Maryi w prostocie życia co-

dziennego. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Wszystkie sprawy nasze, prosimy Cię Pa-

nie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby za 

przykładem Twej Świętej Rodzicielki wszelka modlitwa i praca 

nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa… (na podstawie kolekty z lita-

nii do WW. Świętych). 

Przy domku loretańskim można odśpiewać Magnificat (modlitewnik Te 

Deum s. 173). W drodze odmawia się tajemnice radosne. 
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Stacja XI 

Kaplica Aniołów [18] 

Rozważanie: 

Pod koniec życia św. Teresa od Dzieciątka Jezus zwie-

rzyła się swej rodzonej siostrze, również karmelitance: „Aby 

podobało mi się kazanie o Matce Bożej, i aby było dla mnie 

z korzyścią, trzeba abym ujrzała Jej rzeczywiste życie, a nie Jej 

życie domniemane. I jestem pewna, że Jej rzeczywiste życie 

było bardzo proste. Przedstawia się Ją jako nieosiągalną, trze-

ba by pokazać Ją jako możliwą do naśladowania, wykazać Jej 

cnoty, powiedzieć, że tak jak my żyła z wiarą, i dać ku temu 

dowody z Ewangelii, w której czytamy m.in.: «nie zrozumieli 

słowa, które im powiedział»”. 

Papież Pius XI nazwał św. Tereskę największą świętą 

swoich czasów, a to dlatego, że żyła ona prostotą Ewangelii jak 

autentyczne dziecko Boże. Jej delikatna krytyka „nierzeczywi-

tego” spojrzenia na Maryję powinna dać nam do myślenia. 

Choć dusza Maryi była niepokalana, obdarzona pełnią łaski, 

nie bójmy się dopatrywać w Niej postępów życia moralnego, 

przede wszystkim cnót teologicznych. Cnoty te rozwijają się 

w każdej duszy stopniowo, rozdzielając pobudki boskie od po-

budek ludzkich. Dojrzewanie tych cnót miało również miejsce 

w duszy Maryi, wynikało ono bowiem nie z grzechu, ale z prze-
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paści, jaka istnieje pomiędzy światem natury a światem łaski. 

Wierzącemu rozumowi, w którym rozwija się wiara, unaocznia 

się coraz bardziej nieoczywistość dogmatów, nieoczywistość 

jawiąca się nawet jako ciemność – do tego stopnia, że dusza 

dochodzi do heroicznej wiary, uznając prawdę objawioną tylko 

i wyłącznie dlatego, iż objawia ją autorytet Boży. Dusza staje 

się w pełni świadoma, że siłami czysto ludzkimi nie jest w sta-

nie osiągnąć celu wiekuistego. Odczuwając całą swoją osobistą 

niemoc dochodzi do heroicznej cnoty nadziei, ufając jedynie 

wspomożeniu i miłosierdziu obiecanymi przez Boga, który do-

trzymuje swoich obietnic. Na koniec zaś dusza doświadczona 

przez wiele cierpień miłuje Boga nie ze względu na dobra, które 

od Niego otrzymuje, ale ze względu na samą dobroć Bożą, któ-

ra jest godna miłości ponad wszystko. 

W trakcie dojrzewania duchowego w miejsce czysto 

ludzkich, subiektywnych upodobań pojawia się coraz wyraźniej 

obiektywny, nadprzyrodzony powód do wierzenia, ufania i mi-

łowania. Co ciekawe, dusza Pana Jezusa – będąc od samego 

początku duszą uwielbioną – nie posiadała ani cnoty wiary, ani 

nadziei, gdyż tych w niebie już nie ma. Maryja jest więc dla nas 

pod tym względem najlepszym przykładem, ponieważ zanim 

Jej dusza została uwielbiona, osiągnęła cnoty wiary i nadziei 

w stopniu najwyższym. Pamiętajmy jednak, że na tej drodze do 

uwielbienia została Ona przez Boga szczególnie doświadczona, 

gdyż człowiek poznaje wartość wszystkich rzeczy właśnie przez 
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cierpienie. Niech więc Maryja nie będzie dla nas tylko piękną 

figurą bożych cnót, ale i żywą ikoną do naśladowania. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Wszechmocny, wiekuisty Boże, daj nam za 

wstawiennictwem Twojej Świętej Rodzicielki wzrost wiary, 

nadziei i miłości; byśmy zaś wysłużyli sobie szczęście i chwałę, 

które obiecujesz, daj nam za Jej przykładem kochać, co rozka-

zujesz. Przez naszego Pana... (na podstawie kolekty z 13. Nie-

dzieli po Zesłaniu Ducha Świętego). 

Po stacji XI odmawia się kolejne tajemnice radosne. 

Stacja XII 

Kaplica Uwielbienia Duszy Maryi [17] 

Rozważanie: 

Rozważając, jak bardzo Maryja w swoim ziemskim ży-

ciu jest dla nas przykładem możliwym do naśladowania, zasta-

nówmy się chwilę nad charyzmatami w życiu Matki Bożej. 

O charyzmatach mówi się dziś bardzo dużo, nie czyniąc nieste-

ty rozróżnienia między prawdziwą działalnością bożą a szatań-

skim zwodzeniem wiernych, zwykłą ludzką iluzją lub szarlatań-

stwem. Charyzmaty są to dary czynienia nadprzyrodzonych 
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znaków, czyli cudów, w celu potwierdzenia wiary. Św. Tomasz 

naucza, że są one dane aby potwierdzić wiarę, jak i wiarygod-

ność jej krzewicieli. Charyzmatami byli obdarzeni Apostołowie; 

charyzmaty występowały  również w ciągu wieków tam, gdzie 

po raz pierwszy było głoszone chrześcijaństwo lub gdzie było 

ono jeszcze mało ugruntowane. Z tego powodu te szczególne 

znaki potwierdzające wiarę zdarzają się również i obecnie na 

misjach, o czym wielokrotnie świadczyli misjonarze. Jednak 

tam, gdzie wiara była już głoszona i nieraz potwierdzona nie 

tylko charyzmatami, ale zwłaszcza krwią męczenników, tam, 

gdzie już rozkwitło chrześcijaństwo, Pan Bóg pragnie dusz, 

„które uwierzyły, choć nie ujrzały”, sam nazywając te dusze 

„błogosławionymi”. 

Ta ogólna zasada bynajmniej nie wyklucza wyjątków, 

ponieważ bywa, iż Pan Bóg obdarza swych świętych nadprzy-

rodzoną mocą – czyni to jednak zawsze dla dobra dusz, jak to 

było w przypadku np. świętego proboszcza z Ars, św. Jana Bo-

sko, czy też jeszcze nie tak dawno o. Pio. Duch Święty nie 

udziela swoich darów dla zaspokojenia pychy ludzkiej, ani dla 

wykorzystania tam, gdzie wystarczy światło samego rozumu 

ludzkiego. Innymi słowy, podchodźmy z nieufnością do nad-

zwyczajnych zjawisk, przyciągających rzesze a budzących nie-

zdrową ciekawość, unikajmy ekscytacji towarzyszącej zjawi-

skom nadnaturalnym, a przede wszystkim pamiętajmy, że 

mamy wierzyć w duchu i w prawdzie, w ciszy naszych serc. 
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Maryja jest dla nas w tym względzie najpewniejszym 

przykładem, gdyż mimo cudów związanych z tajemnicą Wcie-

lenia, mimo cudu w Kanie Galilejskiej (który Pan Jezus doko-

nał na prośbę swej Matki), Ewangelia przedstawia nam Jej 

życie osobiste jako pozbawione wszelkich nadzwyczajnych zda-

rzeń. I choć po swym uwielbieniu Maryja wyprosiła dla swoich 

dzieci niezliczone cuda, Jej ziemskie życie prowadzące do nie-

bieskiej chwały odznaczało się czystą wiarą, bez próżnej cieka-

wości czy płytkiej egzaltacji. Świętość nie polega bowiem na 

czynieniu cudów, ale na całkowitym poddaniu naszej woli 

i umysłu działaniu Ducha Świętego. 

Maryjo, Naczynie duchowne, Naczynie osobliwe nabo-

żeństwa, Ty, która gromisz wszystkie herezje, uproś nam łaskę 

głębokiej wiary i autentycznego życia duchowego. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, ku 

obronie narodu naszego ustanowiłeś dla nas przedziwną po-

moc w Najświętszej Maryi Pannie: spraw miłościwie, abyśmy 

taką opieką wsparci, walcząc za życia, przy śmierci zdołali od-

nieść zwycięstwo nad wrogiem przewrotnym. Przez Pana… 

(kolekta ze święta Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja). 

Po stacji XII odmawia się kolejne tajemnice radosne. 
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Stacja XIII 

Kaplica Zgromadzenia Apostołów [16] 

Rozważanie: 

Oprócz duchowości opartej na wierze, unikającej ekscy-

tacji objawieniami, przesłaniami – tak jakby najważniejsze w 

naszej religii nie było już objawione Słowo Boże i wiernie wy-

kładające je Magisterium Kościoła – prostota życia i niezrów-

nana świętość Najświętszej Maryi Panny są również przykła-

dem autentycznej nadziei. Człowiek, który narzeka, który ma-

rudzi, który zawsze ma pretensje i ciągle coś krytykuje, nie po-

kłada swej nadziei całkowicie w Bogu. Dusza, która złożyła swą 

nadzieję w Bogu, dostrzega bowiem, że wszystko, co Bóg do-

puszcza w jej życiu – nawet cierpienie, nawet błędy przełożo-

nych, nawet jawne niesprawiedliwości, których doświadcza – 

może przysłużyć się jej uświęceniu i zbawieniu. Nade wszystko 

zaś dusza, która ufa Bogu wie, że Bóg nie odmówi jej swej łaski 

nawet w najciemniejszych chwilach egzystencji. 

Nie oznacza to, że pokładając w Panu nadzieję, nie mo-

żemy w pewnych chwilach cicho się użalić, czego przykłady 

mamy w wielu psalmach. „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 

opuścił” – zapytał na krzyżu Pan Jezus, cytując psalm 21. „Ja 

zaś do Boga wołałem, i Pan wybawi mię (…) Przerzuć na Pana 

troskę twoją, a on cię podtrzyma, nie dopuści na wieki za-
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chwiać się sprawiedliwemu” – głosi z kolei psalm 54. Pamię-

tajmy, że nasze sądy ludzkie są ułomne, że to, co postrzegamy 

jako wyrządzoną nam krzywdę czasem nie jest niczym innym 

niż sprawiedliwością, a nadto że „bojowaniem jest żywot czło-

wieczy na ziemi”, jak mawiał święty człowiek, Hiob. Jeśli więc 

skarżymy się Bogu, czyńmy to zawsze w pokorze i duchu pod-

dania. Innymi słowy – bądźmy realistami co do niedoskonało-

ści ziemskiego życia ludzkiego i nadprzyrodzonych konse-

kwencji naszego chrześcijańskiego powołania. Nie ma fiat Ma-

ryi akceptującego wolę Bożą bez wytrwania aż do stóp krzyża 

Zbawiciela na Golgocie. Nie ma chwalebnego Chrystusa zmar-

twychwstałego bez wcześniejszego posłuszeństwa Bogu aż do 

śmierci krzyżowej. Nie ma autentycznych uczniów Chrystuso-

wych bez codziennych przeciwności. Nie ma świętych bez nie-

porozumień. Nie ma prawdy bez prześladowań, czasem nawet 

ze strony najbliższych. 

Jako dzieci Maryi, tak jak uczy nas nasza Matka, wyna-

gradzajmy za zło, które widzimy, a któremu nie możemy zapo-

biec. Miłujmy wolę Bożą, której nie rozumiemy. Błogosławmy 

naszych nieprzyjaciół, a także bądźmy cierpliwi wobec naszego 

otoczenia, tak jak Bóg i Maryja byli cierpliwi wobec nas, kiedy 

jeszcze nie byliśmy dziećmi bożymi lub kiedy przez grzech 

godność dzieci bożych dobrowolnie zhańbiliśmy. Godzenie się 

w ten sposób z wolą Bożą to jedyna droga do prawdziwego po-

koju duszy. 
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Modlitwa 

V: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, od którego pochodzą święte pra-

gnienia, dobre rady i sprawiedliwe uczynki, racz za wstawien-

nictwem Królowej Pokoju obdarzyć sługi Twoje takim poko-

jem, jakiego świat dać nie może, a poddawszy serca nasze 

przykazaniom Twoim i oddaliwszy trwogę nieprzyjaciół, niech 

pod Twą opieką czasy nasze będą spokojne. Przez Chrystusa… 

(na podstawie kolekty z litanii do WW. Świętych) 

Po stacji XIII odmawia się V tajemnicę radosną. 

Stacja XIV 

Brama Wschodnia [14] 

Rozważanie: 

Zbliżamy się do końca rozważań o ziemskim życiu Naj-

świętszej Maryi Panny. Ogłaszając dogmat o Jej wniebowzięciu 

Pius XII nie rozstrzygnął kwestii śmierci Matki Bożej i wśród 

teologów nadal istnieją na ten temat dwie opinie. Jedni twier-

dzą, że Maryja, podobnie jak Jej boski Syn, doznała prawdziwej 

śmierci i zmartwychwstania, przy czym Jej śmierć była tak ła-

godna jak zaśnięcie. Drudzy utrzymują, że zaśnięcie Matki Bo-

żej było dosłowne, a Jej dusza nigdy nie odłączyła się od ciała; 
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i tak jak Bóg zachował Ją miłosiernie od grzechu, tak też udzie-

lił swej Matce przywileju uniknięcia kary za grzech, jaką jest 

śmierć. 

Tradycja grobu Matki Bożej łączy te dwie opinie odno-

śnie do zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, nie rozstrzygając 

tej spornej kwestii. Zresztą najistotniejsze w rozważaniu za-

śnięcia Maryi jest właśnie Jej przejście z ziemskiego życia do 

życia wiekuistego. Maryja, choć była bez grzechu pierworodne-

go i uniknęła wszelkiego grzechu w swym życiu, należy również 

do dusz zbawionych, a to dlatego, że otrzymała ten niesłychany 

przywilej z zasług Męki Pańskiej. Wszystkie łaski, jakie otrzy-

mała od początku swego istnienia, wynikały bowiem z Ofiary 

Krzyżowej Jej Syna, Ona zaś wiernie te łaski przechowywała 

i rozwijała. Dlatego też zaśnięcie Maryi, czyli przejście Jej du-

szy z życia ziemskiego do życia chwalebnego, do życia ogląda-

nia Boga „twarzą w twarz”, jest dla nas prawdziwym pociesze-

niem i bodźcem do jeszcze głębszej nadziei. Naśladując cnotli-

we życie Maryi, Jej wierność Bogu, wierność łasce uświęcają-

cej, wierność Duchowi Świętemu, który stopniowo będzie 

obejmował we władanie całą naszą duszę, możemy być pewni, 

że po śmierci dostąpimy nagrody wiekuistego szczęścia obieca-

nego przez Zbawiciela swoim wiernym sługom i uczniom. 

Pamiętając, że Maryja nie doznała czyśćca, uzmysłów-

my sobie, że pobyt w nim nie jest wcale czymś normalnym dla 

dusz, które na chrzcie świętym doznały odrodzenia we krwi 
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Chrystusa, a w sakramencie bierzmowania zostały utwierdzone 

Duchem Świętym. Innymi słowy, zwykłą drogą dla dusz katoli-

ków jest pójście do nieba bez potrzeby oczyszczenia czyśćcem. 

Jeśli zaś wiele dusz nie idzie do nieba bezpośrednio po śmierci, 

to wynika to z braku ich współpracy z łaską bożą, nie zaś z bra-

ku łaski, którą otrzymały w wystarczający sposób na chrzcie 

świętym. Prośmy więc przy tej stacji Maryję o łaskę poznania 

godności, do jakiej zostaliśmy na chrzcie powołani oraz o łaskę 

współpracy z Duchem Świętym tak, aby mimo naszej ułomno-

ści coraz bardziej dokonywało się w naszym życiu dzieło uświę-

cenia rozpoczęte na chrzcie świętym. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, pośredniku nasz u Oj-

ca, któryś Najświętszą Pannę, Matkę swoją uczynił i naszą 

Matką oraz pośredniczką u siebie! Spraw, by ktokolwiek, kto 

zwróci się do Ciebie z prośbą o dobrodziejstwa, z radością 

otrzymał je przez tę Pośredniczkę. Który żyjesz… (kolekta ze 

święta Matki Bożej Pośredniczki wszystkich łask). 

Przed stacją XV następuje przejście przez ruchliwą ulicę.  
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Stacja XV 

Kaplica Żydowin [12] 

Rozważanie: 

Ta stacja kończy cykl Zaśnięcia Najświętszej Maryi 

Panny w ramach dróżek kalwaryjskich. Kaplica, przy której się 

znajdujemy, przypomina nam o cudzie uzdrowienia przez Pana 

Jezusa ślepego od urodzenia Żyda. Alfons Ratisbonne porów-

nał swoje cudowne nawrócenie właśnie do niewidomego od 

urodzenia, który nagle ujrzałby światło dzienne, które go 

oświeca i w którym widzi przedmioty swego podziwu. Ratis-

bonne był to zobojętniały religijnie francuski Żyd, wrogo na-

stawiony do chrześcijaństwa. Przebywając w Rzymie zimą 1840 

r. otrzymał od pewnego konwertyty z protestantyzmu cudowny 

medalik Matki Bożej, który jednak przyjął z ogromną niechę-

cią. W tym czasie kilka osób gorliwie modliło się o jego nawró-

cenie. Gdy kilka dni później Ratisbonne wszedł do kościoła św. 

Andrzeja delle Frotte, objawiła mu się Matka Boża w takiej 

postaci, w jakiej widnieje na cudownym medaliku. W jednej 

chwili Alfons ujrzał całą swoją grzeszność, poznał prawdę 

o grzechu pierworodnym i o Chrystusie Zbawicielu rodzaju 

ludzkiego; zapałał wielką miłością do Maryi i ze wstrętem od-

rzucił swe bluźnierstwa i błędy. Niedługo potem został 

ochrzczony, wstąpił do zakonu jezuitów, został kapłanem, a po 
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kilku latach dołączył do swego brata, również kapłana konwer-

tyty, by w Palestynie gorliwie pracować nad nawróceniem ży-

dów i opieką nad sierotami. 

Nie sposób policzyć samych nawróceń i po ludzku nie-

wytłumaczalnych przemian moralnych wciąż dokonywanych 

przez Maryję, choć nie każde z nich jest tak spektakularne jak 

w przypadku Alfonsa Ratisbonne’a. Jednak przypadek tego 

żyda-konwertyty ukazuje nam, jak wiele może zdziałać zwykłe 

apostolstwo wiernych przesiąkniętych miłością do Maryi. 

W tym przypadku wystarczył cudowny medalik ofiarowany 

Ratisbonne’owi oraz modlitwa kilku osób połączona z modli-

twą Kościoła. Tak więc – choć nie zawsze widzimy skutki na-

szych próśb do Maryi – bądźmy pewni, że Ona, jako najlepsza 

Matka, obraca je zawsze ku większej chwale Bożej i dla zbawie-

nia dusz. Skutki naszej współpracy z łaską bożą dla zbawienia 

innych dusz poznamy dopiero w Niebie, a wówczas wpadniemy 

w zachwyt nad Bożym miłosierdziem, zachwyt, który będzie 

trwał wiecznie. Nie zmarnujmy więc tej przepięknej łaski, jaką 

otrzymaliśmy od Boga, że możemy przez nasze zbożne życie, 

modlitwę i ofiarowane cierpienia współuczestniczyć z Chrystu-

sem i Jego Najświętszą Matką w dziele Odkupienia. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Królowo Wniebowzięta. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
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Módlmy się: Prosimy Cię wszechmogący Boże, abyśmy 

za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny odnowieni ła-

skami tajemnic paschalnych i zesłania Ducha Świętego nie 

przestawali w duchu tych łask żyć i postępować. Przez Chrystu-

sa… (na podstawie kolekty z Niedzieli Przewodniej). 

Droga do stacji XVI jest krótka, odmawia się jedną tajemnicę chwalebną. 

Jeśli główne wejście do kościoła Grobu Matki Bożej jest zamknięte, można 

spróbować bocznego, z lewej strony budynku. 

Stacja XVI 

Kościół Grobu Matki Bożej [8] 

Rozważanie: 

Uroczystość Wniebowzięcia jest największym i najstar-

szym świętem Matki Bożej, choć uroczyste ogłoszenie tej 

prawdy wiary w formie dogmatu nastąpiło nie tak dawno, bo 

dopiero w 1950 roku. W ogłaszającej dogmat bulli Munificenti-

ssimus Ojciec Święty Pius XII napisał: „Maryja, dzięki osobli-

wemu przywilejowi niepokalanego swego poczęcia, zwyciężyła 

grzech i dlatego nie była podległą owemu prawu pozostawania 

w stanie rozkładu grobowego i nie miała powinności wyczeki-

wania na odkupienie swego ciała aż do końca czasów”. Wynika 

stąd, że Wniebowzięcie jest nie tylko ukoronowaniem ziem-

skiego życia Maryi, ale również podsumowaniem głównych 
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prawd naszej wiary. Najpierw o grzechu pierworodnym, od 

którego Maryja została zachowana przez wgląd na przyszłe 

łaski Zbawiciela. Potem o zbawczym odkupieniu dokonanym 

przez Słowo Wcielone, którego Maryja została Matką. W końcu 

o wiekuistej szczęśliwości dusz wiernych Bogu, a także i o 

zmartwychwstaniu naszych ciał. 

Niech ta wielka prawda wiary o tryumfie Maryi zabra-

nej do Nieba z duszą i ciałem u kresu Jej ziemskiego życia po-

budzi więc nasze pragnienie życia wiecznego. Niech chwała, 

w której uczestniczy już i ciało Maryi, będzie dla nas zachętą do 

wytrwania w koniecznym doczesnym umartwieniu naszych 

ciał, aby na końcu czasów i one zmartwychwstały! 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Królowo Wniebowzięta. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, Tyś wziął 

Niepokalaną Dziewicę Maryję, Matkę Syna Twego, wraz z cia-

łem i duszą do chwały niebieskiej: spraw, prosimy Cię, abyśmy 

zwracając się nieustannie ku sprawom nadziemskim, godni 

byli wziąć udział w Jej chwale. Przez tegoż Pana… 

W kościele Grobu Matki Bożej pielgrzymi przechodzą na kolanach przed 

dolnym ołtarzem, dotykając kamienia z Ziemi Świętej, po czym wstają, 

wchodzą po schodach na górę i ponownie na klęczkach obchodzą górny 
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ołtarz. Następnie wychodzą na zewnątrz bezpośrednio z piętra, tylnymi 

schodkami. Stacja XVII jest położona nieopodal, przy drodze. 

Stacja XVII 

Pożegnanie Chrystusa [7] 

Rozważanie: 

Pan Jezus wstąpił do nieba 40 dni po swym Zmar-

twychwstaniu. Najprawdopodobniej przy tej okazji zabrał On 

tam ze sobą sprawiedliwych, którzy zmartwychwstali w dniu 

Jego męki, o czym wspomina w swej Ewangelii św. Mateusz. 

Tak więc wniebowzięta Najświętsza Maryja Panna została po-

witana przez całą świtę niebieską, otrzymując od swego Syna 

tytuł Królowej Nieba i Ziemi. I choć Jej wniebowzięcie spowo-

dowało wśród Apostołów i ówczesnej wspólnoty wiernych ból 

tęsknoty, to jednak przecież zyskali oni, a my wraz z nimi, po-

tężną orędowniczkę w niebie, mogącą jeszcze skuteczniej i ob-

ficiej wypraszać nam potrzebne łaski. Zresztą nawet określenie 

„potężna orędowniczka” jest za słabe, gdyż jak naucza św. Lu-

dwik Maria Grignon de Monfort, cytując śś. Bernarda, Bernar-

dyna i Bonawenturę, „wszystko poddane jest mocy Bożej, na-

wet Najświętsza Maryja Panna; Najświętszej Maryi Pannie 

wszystko jest poddane, nawet Bóg”. Wynika to stąd, że Jej po-

kora uczyniła Ją wszechmocną wobec serca Bożego, które „uni-

ża pysznych, a wywyższa pokornych”. 
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Z tego względu prawda o wniebowzięciu Maryi powinna 

nas napawać wielką ufnością. Oto bowiem nasza Matka może 

obecnie uczynić wszystko dla naszego zbawienia – i z pewno-

ścią to uczyni, jeśli będziemy i pozostaniemy do naszej śmierci 

Jej wiernymi dziećmi. Wspomniany św. Ludwik Maria naucza 

również, że nawet zatwardziały heretyk czczący z szacunkiem 

Maryję nie zazna ognia piekielnego – i wiele spektakularnych 

nawróceń to potwierdza. Jakże bardziej więc dzieci Maryi po-

winny śmiałym krokiem dążyć przez życie na wiekuiste spo-

tkanie ze swoją niebieską Królową! Wytrwajmy więc w naszym 

codziennym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. 

Choćby nie było to po naszej myśli, dajmy Jej ukształtować 

w naszych duszach cnoty Jej Boskiego Syna. Ufni w Jej niebie-

ską pomoc spełniajmy wiernie nasze ziemskie obowiązki wobec 

Boga i bliźniego, a z pewnością dostąpimy wielkiej chwały 

w niebie, ciesząc się Bogiem na wieki. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Królowo Wniebowzięta. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, któryś przez Zmartwychwstanie Sy-

na swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uszczęśliwić 

raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję 

Pannę radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chry-

stusa… (kolekta z modlitwy Regina coeli). 
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Idąc do stacji XVIII odmawia się kolejne tajemnice chwalebne. 

Stacja XVIII 

Kaplica Apostołów Tryumfujących [4] 

Rozważanie: 

Zarówno Pan Jezus, jak i Najświętsza Maryja Panna są 

już obecni w niebie duszą i ciałem. Zadajmy sobie pytanie, czy 

żyjemy tą prawdą, że naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo, 

a życie ziemskie jest do niej mniej lub bardziej krótką wędrów-

ką? Czy wierzymy w zmartwychwstanie ciał i oczekujemy, że 

odkupienie będzie dotyczyło również naszych ciał? Czy tryumf 

zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa oraz tryumf 

uwielbienia i wniebowzięcia Maryi wzbudzają w nas radość 

i entuzjazm na drodze do Królestwa Niebieskiego? Czy obec-

nie, gdy chrześcijaństwo jest na każdym kroku upokarzane, 

poważnie traktujemy słowa Christus vincit, Christus regnat, 

Christus imperat! – ‘Chrystus zwyciężył, Chrystus króluje, 

Chrystus władcą nam!’? Czy ostateczne zwycięstwo Niepokala-

nego Serca Maryi jest dla nas pobudką do żywej ufności i wy-

trwania w dzisiejszym kryzysie wiary? 

Rozważana przez nas tajemnica Wniebowstąpienia oraz 

powiązane z nią tajemnice zbawienia i uwielbienia powinny nie 

tylko być przedmiotem naszej wiary, ale też ich kontemplacja 



 39 

powinna odbijać się w naszej postawie życiowej. Nie chodzi tu 

bynajmniej o zewnętrzną egzaltację, nie mającą nic wspólnego 

z charyzmatami Ducha Świętego. Nie chodzi również o nego-

wanie istnienia w naszym życiu cierpienia, smutku, czy też bo-

leści duchowych związanych z postępem życia łaski w naszej 

duszy. Chodzi natomiast o pewne nastawienie ducha i zbożny 

entuzjazm, które powinny wynikać z obecnej chwały Jezusa 

i Maryi oraz z pewności o Ich ostatecznym zwycięstwie nad 

złem i wrogami Boga. Nie pozwólmy zatem, aby nasi nieprzyja-

ciele zarzucali nam, że być może mamy prawdę, ale nie przyno-

si ona owoców w naszym życiu. Wznieśmy w górę serca, wzno-

śmy zawsze je do Pana i Matki Jego, królujących już teraz 

w niebie! 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Królowo Wniebowzięta. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty jedną wolą obdarzasz dusze wier-

nych Twoich, daj ludom Twoim, za przyczyną i przykładem 

Twej Najświętszej Matki, miłować co rozkazujesz i pragnąć 

tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności tego świata tam 

serca nasze utkwili, gdzie prawdziwe są radości. Przez naszego 

Pana... (na podstawie kolekty z 4. niedzieli po Wielkanocy). 

Przy tej kaplicy można zmówić modlitwy za zmarłych (odmawiane trady-

cyjnie w ramach ostatniego cyklu rozważań). 

 40 

Droga do stacji XIX pozwala na dokończenie tajemnic chwalebnych; później 

można odmówić litanię loretańską lub śpiewać pieśni maryjne, np. My 

chcemy Boga (modlitewnik Te Deum s. 275). 

Stacja XIX 

Kaplica Weselących Się Patriarchów [3] 

Rozważanie: 

„Wy jesteście solą ziemi (…) wy jesteście światłością 

świata” – te słowa Pan Jezus wypowiedział do Apostołów, ale 

dotyczą one wszystkich chrześcijan według miary łaski i powo-

łania, jakie otrzymali od Boga. Jednym ze sposobów wypełnia-

nia woli Bożej jest świadectwo naszego cnotliwego życia, na-

szych dobrych uczynków, naszej chrześcijańskiej radości wyni-

kającej ze Zmartwychwstania Pańskiego i Jego obecnej chwały, 

co rozważaliśmy przy poprzedniej stacji. Św. Piotr wzywa nas, 

abyśmy byli gotowi wytłumaczyć proszącym nas powody naszej 

chrześcijańskiej nadziei. I choć głoszenie nauki katolickiej jest, 

z woli Pana Jezusa, zarezerwowane dla biskupów, teologów 

i duszpasterzy, to jednak każdy bierzmowany powinien dobrze 

znać katechizm i być w stanie podać podstawowe racje prze-

mawiające za naszą wiarą. 

Jako naród skłonny do zbożnych uczuć, lubujący się 

w ludowych nabożeństwach, my Polacy powinniśmy być szcze-
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gólnie wyczuleni, aby nie zaniedbywać tego zadania. Im więk-

sze budzą się w nas uczucia religijne, tym bardziej winniśmy 

być świadomi prawd naszego credo. Umiłowawszy melodie 

naszych pieśni religijnych, zwracajmy również uwagę na głę-

boki sens ich słów, zazwyczaj napisanych przez teologów dla 

nauki rzesz wiernych. Nasza wiara ma być bowiem nie tylko 

zakorzeniona w sercu, ale i w umyśle, Chrystus zaś ma być dla 

nas nie tylko życiem, ale również drogą oraz prawdą. 

Akt dania świadectwa wierze nie pociąga za sobą auto-

matycznie nawrócenia niewierzącego, bowiem to nawrócenie 

zależy od wolnej woli człowieka oraz łaski bożej. Trzeba nam 

jednak pamiętać, że łaska nie zastępuje natury, a do wielu na-

wróceń dochodzi, gdy niewierzący widzą dobre uczynki bądź 

słyszą wyznanie autentycznej wiary katolików świadomych 

swojej religii. Niech Maryja, która jak nikt inny umiłowała na 

ziemi prawdę objawioną, a teraz najdoskonalej ze wszystkich 

świętych kontempluje ją w niebie, wyjedna nam łaskę głębsze-

go zrozumienia naszej wiary i roztropnego jej wyznawania! 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Królowo Wniebowzięta. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli 

zbawieni i doszli do poznania prawdy, poślij prosimy, za przy-

czyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej wyznawców, robot-
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ników na żniwo Twoje i daj im moc głoszenia z całą ufnością 

Twego słowa, aby radosna wieść Twoja szła w dal i była wsła-

wiona, iż żeby wszystkie narody poznały Ciebie, Boga prawdzi-

wego, i także Syna Twego, przez Cię zesłanego, Jezusa Chrystu-

sa, Pana naszego. Który z Tobą żyje… (kolekta z Mszy dla roz-

krzewienia wiary). 

Stacja XX 

Kaplica Umieszczenia Tronu [2] 

Rozważanie: 

Zbliżamy się do końca kalwaryjskich dróżek Matki Bo-

żej. Aby nasze rozważania przyniosły trwały skutek, powinni-

śmy dokonać pewnych postanowień – może niekoniecznie tu 

i teraz, ale koniecznie w najbliższych dniach, po należytym 

przemyśleniu. Rozważaliśmy dotychczas życie i przykład Mary-

i, Jej zasłużoną chwałę oraz Jej wszechpotężne wstawiennictwo 

u Boga. Czas, abyśmy się zastanowili, jakimi jesteśmy czcicie-

lami Maryi, jak wygląda nasze nabożeństwo do Niej. Nie cho-

dzi tu wcale o to, abyśmy z dnia na dzień zaczęli praktykować 

wszelkie istniejące nabożeństwa maryjne, żebyśmy zmieniali 

dotychczasowe praktyki lub też dodawali nowe do tego stopnia, 

że zaczną kolidować z naszymi obowiązkami. Chodzi o to, aby 

nasze nabożeństwo odpowiadało zarówno prośbom Maryi, jak 

i naszej dojrzałości duchowej. 
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Nieustająca prośba, a raczej zalecenie Maryi, obecne we 

wszystkich Jej objawieniach, brzmi: „odmawiajcie różaniec!”. 

Codzienne odmawianie różańca jest więc podstawowym 

i  głównym nabożeństwem maryjnym. Chodzi o pięć tajemnic 

różańca przewidzianych na dany dzień tygodnia, chociaż jest 

wskazane, aby osoby mające więcej czasu próbowały odmówić 

cały różaniec. Inne osoby mogą starać się to czynić przy okazji 

pielgrzymek, dłuższych podróży, rekolekcji, kiedy rzeczywiście 

mają więcej czasu. Aby nie zniechęcić się, najlepiej aby począt-

kujący zaczęli od kilku dziesiątek różańca dziennie oraz by roz-

łożyli różaniec na kilka części w ciągu dnia. Nie należy również 

przejmować się rozkojarzeniami w czasie modlitwy różańco-

wej, choć jest bardzo ważne, aby na początku każdej dziesiątki 

precyzować w duchu intencję, najczęściej związaną z rozważa-

ną tajemnicą i jej owocem, i wracać do niej, kiedy spostrzeże-

my nasze roztargnienie. Matka Boża, widząc nasze powroty do 

świadomej modlitwy, wynagrodzi nam tę wierność, nie zważa-

jąc na nasze ludzkie słabości. 

Innymi dodatkowymi nabożeństwami maryjnymi są li-

tanie ku Jej czci, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu, nieszpory 

z okazji Jej świąt i wiele innych. Jeśli odmawiamy różaniec, 

możemy dołączyć do niego litanię loretańską, np. z okazji świąt 

maryjnych czy też w miesiącach październiku i maju, a nawet 

codziennie. Godzinki są piękną formą pamięci o świętach ma-

ryjnych, nieszporami zaś czcimy Maryję słowami samej liturgii. 
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Tak więc postarajmy się o to, aby przedłużyć owoce dzisiejsze-

go pielgrzymowania rozsądnym postanowieniem, które roz-

pocznie, poprawi tudzież uświetni nasze nabożeństwo maryjne. 

Rada kapłana bądź wskazówki pobożnych autorów mogą tu być 

pomocne, abyśmy nie popadli w faryzeizm ani nie przesadzili 

w naszych postanowieniach, ze szkodą dla innych naszych obo-

wiązków. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Królowo Wniebowzięta. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko 

Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie 

opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, 

łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego 

miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, 

którzy nabożnym sercem rozpamiętywamy Tajemnice Twego 

życia, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać 

mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn 

Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem 

Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki 

wieków.  
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Stacja XXI 

Kaplica św. Rafała (plac Rajski) [1] 

Rozważanie: 

Kolejną rzeczą, o której nie powinniśmy zapomnieć po 

powrocie z Kalwarii, to nasza codzienna postawa. Pielgrzymki, 

rekolekcje budzą w nas zazwyczaj święty zapał, zbożne zadowo-

lenie, które często mylimy z dobrem moralnym, które mamy 

czynić. Odczucia te mają nam ułatwić postępowanie w cnocie, 

ale dobro winniśmy czynić nawet wówczas, gdy tych odczuć nie 

doświadczamy. Gdy powróćmy z Kalwarii Zebrzydowskiej do 

naszych domów, do naszych zajęć, co nam pozostanie z dzisiej-

szego dnia? Oprócz wytrwałości w nabożeństwie do Najświęt-

szej Maryi Panny weźmy więc sobie do serca również codzien-

ną wierność przyrzeczeniom chrztu świętego, które odnawiamy 

co roku podczas wigilii paschalnej. Wierność ta jest sensem 

wielu zawierzeń Matce Bożej, widać to szczególnie w akcie od-

dania się Maryi według św. Ludwika Grignon de Monfort, któ-

rego centralną częścią jest właśnie odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych. Oznacza to, że tak naprawdę wszelka duchowość 

maryjna winna nas prowadzić do coraz pełniejszego wyrzecze-

nia się wszelkiego zła, do coraz lepszego praktykowania cnoty, 

do coraz ściślejszego zjednoczenia naszych dusz z Bogiem po-

przez modlitwę, kontemplację i sakramenty. 
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Bez tych postępów, które, choć konkretne, bynajmniej 

nie są sentymentalne, nasze nabożeństwo maryjne byłoby albo 

faryzejską rutyną, albo pewnym religijnym folklorem. Dlatego 

też jeśli już ugruntowaliśmy w sobie praktyki nabożeństwa 

maryjnego i jesteśmy im wierni, warto rozważyć możliwość 

dokonania takiego aktu zawierzenia, które jeszcze bardziej zo-

bowiąże nas do wierności Bogu, a Maryi ułatwi uformowanie 

w  nas nowego człowieka, aż do doskonałości, której zalążek 

otrzymaliśmy na chrzcie. Ponieważ taki akt nie jest jakąś bła-

hostką, a przeciwnie – wymaga on odpowiedniego przygoto-

wania i rad kapłańskich – dlatego jest to oznaka zaawansowa-

nego stopnia postępu duchowego wraz z Maryją. Niezależnie 

jednak od tego, czy wybralibyśmy ten chwalebny „skrót” ma-

ryjny do świętości, czy nie, pamiętajmy u kresu tych rozważań, 

że próżne byłoby nasze dzisiejsze pielgrzymowanie, gdybyśmy 

wracając do domu nie starali się odtąd żyć w duchu naszych 

przyrzeczeń chrzcielnych. 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Królowo Wniebowzięta. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, wszystko co dobre od Ciebie pocho-

dzi; za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Stolicy mądrości, 

wysłuchaj błagania nasze, byśmy z natchnienia Twego rozmy-
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ślali co prawe i pod Twoim kierownictwem takoż czynili. Przez 

Pana… (na podstawie kolekty z 5. niedzieli po Wielkanocy). 

Stacja XXII 

Kaplica Chwały w Niebiesiech Najświętszej Maryi Panny  

(w bazylice) 

Ponieważ w bazylice zazwyczaj są jakieś nabożeństwa, rozmyślanie i modli-

twę najlepiej jest odmówić na placu przed świątynią; po nich kapłan udzie-

la pielgrzymom błogosławieństwa. Potem wszyscy udają się do kaplicy 

cudownego obrazu Matki Bożej na indywidualną modlitwę. 

Rozważanie: 

Ostatnia rzecz, o której nie powinniśmy zapomnieć, 

o której nie powinny zapomnieć zwłaszcza te dusze, które już 

stały się dziećmi Maryi przez gorliwe do Niej nabożeństwo 

i które żyją w duchu zawierzenia Maryi, to dziękczynienie. 

Dziękczynienie Panu Bogu za otrzymane łaski, dziękczynienie 

Maryi za Jej duchową macierzyńską opiekę i nasze postępy 

w cnocie. Najpiękniejszy przykład tego dziękczynienia znajdu-

jemy w Magnificat Matki Bożej, gdy z najgłębszą pokorą potra-

fiła Ona dostrzec wartość darów Bożych, śpiewając: „Wielbi 

dusza moja Pana (…) Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, któ-

ry możny jest, i święte imię jego (…) oto bowiem odtąd błogo-

sławioną zwać mnie będą wszystkie narody”.  
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Otrzymaliśmy od Boga wielkie rzeczy, począwszy od na-

szego istnienia, naszego odkupienia i uświęcenia łaską chrztu 

świętego, a także nadziei życia wiecznego. Skoro niewdzięcz-

ność potrafi niezmiernie ranić w relacjach międzyludzkich, 

jakże bardziej jest ona raną na Sercu Bożym – Sercu Jezuso-

wym, od którego wszelkiego dobra pochodzą, którego miło-

sierdzie wobec nas nie zna granic. Za przykładem Maryi, dzię-

kując Bogu w chwilach radości, ale i w cierpieniu, pozostanie-

my zawsze u źródła dobroci Bożej, pokorni w sukcesach, wy-

trwali w znużeniu, stali i równi w codziennym życiu. 

Maryjo, dziękujemy Ci za dar dzisiejszego pielgrzymo-

wania Twoimi kalwaryjskimi dróżkami! 

Modlitwa 

V: Módl się za nami, Królowo Wniebowzięta. 

R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie nie ma granic, 

a dobroci skarb jest nieprzebrany, za pośrednictwem Twej 

wniebowziętej Rodzicielki składamy dzięki najświętszemu ma-

jestatowi Twemu za otrzymane łaski, nie przestając błagać do-

broci Twojej, abyś tych, których przyjmujesz, nigdy nie opusz-

czał i do wiecznej doprowadził nagrody. Przez Pana… (na pod-

stawie kolekty z Mszy dziękczynnej). 


