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1. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE. 
 
Panie Jezu Chryste, który narodziłeś się w Betlejem, wierzymy, że i narodziłeś się w 
naszych sercach. Twoje narodziny dwa tysiące lat temu przyniosły światu nadzieję 
na zbawienie, tak i teraz przynosisz i nam nadzieję na zbawienie, jeśli tylko 
podążymy za Tobą przez życie, naśladując Ciebie i słuchając Twoich słów. 
 
Wiesz, Boże, że naśladowanie Ciebie nam grzesznym jest trudne, wiesz, że dla wielu 
nawet nie jest możliwe ze względu na stan w jakim się z powodu grzechu znaleźli. Ty 
to wszystko wiesz. 
 
Wyciągasz do nas dłoń, przychodzisz pod postacią anioła i pytasz, czy zechcemy 
przyjąć Twoją wolę w naszym życiu, czy zechcemy Ci zaufać, czy zechcemy 
podążyć za Tobą. A my, za Maryją odpowiadamy: „Tak, Panie, niech mi się stanie 
według Słowa Twego.” 
 
I to jest początek naszej drogi ku zbawieniu, drogi, u której kresu oczekuje nas Ojciec 
Niebieski. Ty Panie Jezu będziesz przemierzał tę drogę razem z nami, aż dojdziemy 
do bram nieba. 
 
„Tak, Panie, niech mi się stanie według Słowa Twego”. 
 
 
 
2. NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY PRZEZ NAJŚWIĘTSZĄ PANNĘ MARYJĘ. 
 
„Wielbi dusza moja Pana” i jest Mu wdzięczna, „że wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny”. Pragniemy dziękować i wołać do Niego wielbiąc Go. Ale też wiemy, 
że niestety wielu jest takich, co tego nie pragną. I właśnie za nich, chcemy 
wynagradzać Tobie Boże, przez Niepokalane Serce Tej, którą ukochałeś najbardziej. 
Przez Serce Twojej i naszej Matki. 
 
Wynagradzając Niepokalanemu Sercu Maryi sprawiamy, że ten świat staje się nieco 
bardziej piękny, nieco bardziej bliższy Bogu. Nasze wynagrodzenie przechodząc 
przez Serce Niepokalane dociera do Ciebie Panie w najpiękniejszej postaci. Kojąc 
ból Najświętszej Matki, sprawiamy Ci radość, Panie, bo Twoje pragnienie z krzyża, 
aby wszyscy ludzie byli zbawieni, staje się coraz bardziej realne. 
 
To Ty nas, Panie, zapraszasz do tego aktu, abyśmy współuczestniczyli razem z Tobą 
w wielkim dziele ratowania ludzi, abyśmy wspierali naszą Matkę, Matkę Kościoła, w 
Jej macierzyńskiej trosce o losy świata. 
 
„Miłosierdzie Boże, z pokolenia na pokolenia, nad tymi, którzy się Go boją.” 
 
 
 



3. NARODZINY PANA JEZUSA Z ŁONA MARYI DZIEWICY. 
 
„Pokój ludziom dobrej woli.” Istotnie, Twoje narodziny, Panie, przynoszą pokój 
całemu światu, ale tylko tym, którzy widzą w Tobie Pana i Zbawiciela. Ludzie dobrej 
woli to ludzie Bożej woli. Boża wola realizuje się w ich życiu. Wierzymy, że i w 
naszym życiu wola Boża się realizuje. A jeśli nie, to pragniemy, aby tak było. 
 
Czasami tak trudno nam uwierzyć, że tego chcesz, Panie, a tamtego nie, że to, co 
nas dotyka jest zgodne z Twoją wolą. Czasami nawet już nie wiemy co jest, a co nie 
jest Twoją wolą. Ale ufamy, że nie zostawiasz nas samych w tym wszystkim. Wszak 
narodziłeś się w naszym życiu, otworzyliśmy Ci serca, a Ty, Panie, raczyłeś się w 
nich narodzić. I jesteś tu. Jesteś w nas. I prowadzisz nas. I przymnażasz nam 
nadziei, ufności, wiary. Miłości. 
 
Choć jesteś nowo narodzonym Dzięciątkiem, to rzucamy Ci się w ramiona jak dzieci, 
pełne ufności i nadziei. Pragniemy stać się jak dzieci, aby w końcu wejść do 
królestwa niebieskiego. 
 
Bądźmy ludźmi dobrej woli, woli Bożej. Pokój nam od Zbawiciela świata całego. 
 
 
 
4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA PRZEZ NAJŚWIĘTSZĄ MATKĘ. 
 
„Oto światło na oświecenie pogan” (Łk 2,32). Panie Jezu, ofiarowujemy Ci wszystko, 
nasze serca i dusze, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Podajemy ci nasze 
życie przez Niepokalane Serce naszej Matki, abyś mógł je oświecić i wskazać nam 
Prawdę i drogę. Tyś naszą Światłością i Zbawieniem naszym. Twoja droga jest 
prosta, a brzemię lekkie i słodkie, bo Serce Twe, Panie, jest ciche i pokorne. W Nim 
nasze ukojenie. 
 
Wynagradzając Niepokalanemu Sercu Maryi, niejako dajemy ukojenie naszej Matce 
w Jej bolesnej trosce o zbawienie wszystkich ludzi. Ona troszczy się o każdego i o 
każdego zabiega, zwłaszcza o tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego 
miłosierdzia, aby odnaleźć drogę i nawrócić się ku Bogu. Wstawiamy się za naszymi 
braćmi i siostrami. 
 
Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. 
Wynagradzam Tobie, Panie, za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie 
uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. 
 
Nasza Światłości na oświecenie serc, racz przyjąć to wynagrodzenie za zniewagi, 
świętokradztwa i obojętność, którymi nieustannie jest obrażana nasza Matka, a tym 
samym i Ty jesteś obrażany. 
 
 
 
5. ZNALEZIENIE PANA JEZUSA PRZEZ NAJŚWIĘTSZĄ PANNĘ. 
 
„Czy nie wiedzieliście, że jestem w tym, co należy do Mego Ojca?”. Dlaczego 



szukamy Boga tam gdzie jest trudno Go znaleźć, a nie szukamy Go tam, gdzie On 
jest najbardziej, to jest w domu Ojca, podczas Eucharystii, w Najświętszym 
Sakramencie. 
 
Chcemy odnaleźć drogę, pragniemy uświęcać się tu na ziemi, a nie pielęgnujemy 
naszego „życia w nas”. Bóg w Najświętszym Ciele i Przenajdroższej Krwi Swojej w 
Najświętszym Sakramencie jest Zaczynem życia wiecznego, jego zapowiedzią, ale i 
Zadatkiem koniecznym. Wszak „kto spożywa Ciało Moje i pije Moją Krew, ten ma 
życie w sobie, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.” (J 6,54) A oni zwyciężą 
„dzięki Krwi Baranka”, jako że „opłukali swoje szaty i w Krwi Baranka je wybielili.” (Ap 
7,14) 
 
Panie, poprowadź wszystkich ludzi do źródeł wód życia i każdą łzę otrzyj z naszych 
oczu. Tobie Panie zaufaliśmy i nie zawiedziemy się na wieki. Amen. 
 


