PROGRAM ŚWIATOWYCH WARSZTATÓW RÓŻAŃCOWYCH
MATER FATIMA
4-ty Różaniec Światowy MATER FATIMA - 13-ty maja 2022

I WSTĘP
Świętujmy disiaj sto piątą rocznicę objawienia się Błogosławionej Dziewicy Maryi
w Fatimie, w Portugalii.
Z tej okazji MATER FATIMA zaprasza i zachęca wiernych aby zgromadzili się jako
Kościół, Pasterze i wierni, jeszcze raz wokół naszej Matki, zanieść przez Nią naszą
modlitwę uwielbienia i błagania do Boga, naszego Ojca, za potrzeby świata i
Kościoła, pamiętając, że Ona przygotowuje tryumf królestwa Chrystusa.

II WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

III WYZNANIE WIARY
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa
Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który sie począł z Ducha Świętego.
Narodzil się z Maryi Panny, umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i
pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych
i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kosciół powszechny, świętych
obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

IV MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, przeciw zlości i zasadzkom złego
ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkarze Bóg, pokornie o to prosimy. A Ty,
Książę wojska niebieskiego, Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusc ludzkich
krążą po świecie, mocą Bożą strąc do piekła. Amen.
Chwalebny Archaniele, broń przed nim Polske i Kościół, chroń Papieża, abyśmy
mogli wkrótce ujrzeć tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Amen.

V MODLITWY OTRZYMANE OD ANIOŁA POKOJU
„Boże mój, wierzę Ci, wielbię Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę o
zmilowanie dla tych co nie wierzą, nie wielbią, nie mają nadziei i nie kochają
Ciebie”.
„Najświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Ciebie i ofiaruję Ci
Najświętsze Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, obecne
we wszystkish tabernakulach na ziemi, jako zadośćuczynienie za skandale,
świętokradztwa i obojętność, którymi jest obrażany. A przez nieskończone zasługi
Najświętszego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników”

VI RÓŻANIEC ŚWIĘTY, TAJEMNICE BOLESNE
TAJEMNICA PIERWSZA: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

W pierwszej tajemnicy rozważamy jak Jezus modli się do Ojca w Ogrodzie
Oliwnym: nasz Zbawiciel przygotowuje sie do swojej Męki w postawie synowskiej
prośby.
List do Hebrajczyków (10, 1-10) mówi nam, że Chrystus, Najwyższy i Wieczny
Kapłan, przychodząc na świat, w chwili Wcielenia, czyni swoimi słowa psalmu 40
(7-9):
7 Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; calopalenia i żertwy za
grzech nie żądałeś.
8 Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę; w zwoju ksiegi o mnie napisano:
9 Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoja wolę, a prawo Twoje mieszka w moim
wnętrzu”.

Znaczenie życia wierzącego polega na „pełnieniu woli Bożej” z uległością,
zarówno w zaakceptowaniu, jak i w czynach.
Dla każdego człowieka, a także dla świata, podporządkowanie się Woli Bożej jest
jedyną drogą do szczęścia, bo Bóg jest jedynym dobrem, źródłem wszelkiego
dobra, który zechciał być naszym Ojcem.
Dlatego w Modlitwie Pańskiej Jezus uczy nas mówić: „Ojcze... bądź wola Twoja”.
Błogosławiona Dziewica Maryja powtarzała te słowa naszego Pana Jezusa
Chrystusa i odpowiedziała Aniołowi: „Niech mi sie stanie według twego slowa”.
Tak właśnie uczą nas wszyscy Święci, szczególnie mali pastuszkowie, Łucja,
Hiacynta i Franciszek, posłańcy Dziewicy, którzy zawsze okazywali taką uległość
w podporządkowaniu się poleceniom Anioła Pokoju i Matki Bożej.
W tej tajemnicy módlmy się aby Kościół Katolicki mógł w świętości stawiać czoła
wyzwaniom, które stają przed jego misją ewangelizacyjną, oraz roztropnie

zaspokajać potrzeby najbiedniejszych i najbardziej uciśnionych, aby idąc za
przykładem Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, mogli oni znaleźć umocnienie w
chwilach bólu i w modlitwie, najdoskonalszych sposobach rozmowy z Bogiem.

TAJEMNICA DRUGA: Biczowanie Jezusa

W drugiej tajemnicy rozważamy jak Jezus poddany został zniewagom i
okrucieństwu swoich wrogów, sług kapłanów Żydowskich, w nocy, oraz
pogańskich żołnierzy podczas procesu przed prokuratorem rzymskim.
Psalm 129 mówi (1-4):
1 Bardzo mnie gnębili od mojej młodości, niech powie Izrael,
2 bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc.
3 Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy,
4 Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych.

Dla nas, którzy z powodu dziedziczenia grzechu osłabiliśmy naszą wrażliwość,
niemożliwe jest zmierzenie bólu Chrystusa, nie tylko bólu Jego duszy, ale i bólu
jego ciała. On jest niewinny, a delikatność jego wrażliwości zwiększa skutek
uderzeń.
Grzech otępia, zaciemnia umysł, zamyka w egoizmie i zmniejsza wrażliwość nawet
dobrych ludzi.
W Męce ból Matki i Syna idą w parze, i każda rana, którą otrzymuje Jezus,
wstrząsa Maryją.
Święci to ci, którzy otwierają się na miłość i dlatego oni chętniej przyjmują ból,
swój własny i innych. Św. Paweł mówi: „Dopelniam w moim ciele to, czego brakuje
w cierpieniach Chrystusa” (Kol 1.24).
Święci pastuszkowie, będąc tak małymi, zostali wybrani aby być ofiarami z
Jezusem w chorobie. Gdy Łucja spytała Franciszka czy cierpiał, odpowiedział po
prostu: „Dość mocno, ale to nieważne. Cierpię aby pocieszyc naszego Pana”. Jesli
chodzi o Hiacyntę, musiała ona przejść bolesne operacje: usunięto jej dwa żebra i
pozostała duża dziura. A co więcej, ból umierania w samotności, jak sama
Dziewica jej oznajmiła, chociaż sama Matka Niebieska nie przestała jej odwiedzać.
W tej tajemnicy módlmy sie za nas wszystkich, abyśmy mogli zawsze życ w
postawie nawrócenia i, karmieni Słowem i Eucharystią, przygotowali sie do
świętowania prawdziwego pojednania, rozwijali sie w świętości i wzrastali w
świadomości bycia umiłowanymi dziećmi Boga.

TAJEMNICA TRZECIA: Ukoronowanie Jezusa koroną cierniową
W trzeciej tajemnicy rozważamy Jezusa ukoronowanego cierniem, bitego pałkami
trzcinowymi, upokarzanego i maltretowanego.
Psalm 21 wychwala zwycięstwo króla wybranego przez Boga mówiąc ( 4-6, 8):
4 Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz
mu na glowę.
5 Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
6 Wielk jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.
8 Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego sie nie zachwieje.

W swojej męce Jezus otrzymuje od wrogiego świata koronę cierniową: w Niedzielę
Palmową jest pozdrawiany przez tłum, który wita Go jak króla, a w Wielki Piątek,
zdradzony i opuszczony przez swoich uczniów, ten sam tłum wybiera Barabasza.
W całej historii wielu krzyczy, jak buntownicy w przypowieści: „Nie chcemy aby ten
był naszym Królem” (Łuk 19, 14). Na pytanie Piłata Chrystus odpowiada
zdecydowanie: „Jestem Królem” (Jan 18, 37). Jego królestwo nie jest z tego świata,
ale jest przeznaczone aby być w nim wszczepione aby dać pokój i dobrobyt, ktore
można znaleźć jedynie w Chrystusie.
Najświętsza Maryja Panna mówiła do pastuszków o klęskach, które cierpi świat:
wojny i błędy Rosji, które powodują ogromne cierpienia dobrych ludzi i
prześladowanie Kościoła. I dlatego prosi o poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu,
zapewniające Jej tryumf i czasy pokoju.
W tej tajemnicy módlmy się za rodziny, aby przekazywały ogień i nadzieję Miłości
Boga dla tych, których serca są puste i zimne, i w ten sposób odkrywały prawdziwe
szczęście miłości bliźniego jako prawdziwi Chrześcijanie; aby idąc za przykładem
Chrystusa cierniem ukoronowanego były obrońcami życia i przyjmowały
przeciwności z wyrozumiałością i miłością.

TAJEMNICA CZWARTA: Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię

W czwartej tajemnicy rozważamy jak Jezus niesie ciężar krzyża na Via Dolorosa i
znajdujemy Go z Jego Matką, Dziewicą Bolesną.
Chrystus, łagodny Baranek, przeznaczony na ofiarę za zbawienie ludzkości, idzie
ścieżką na Kalwarię, nękany prze swych wrogów, jak opisano w psalmie 22 (12-13):
12 Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela.
13 Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki Baszanu.

Ten psalm, którego słowa Jezus wypowiada na krzyżu, opisuje przygnębienie duszy
Chrystusa w Jego męce. Chociaż towarzyszy Mu kilka osób, które opłakują Jego
ból, nie wystarcza to aby pocieszyć Jego serce: tylko obecność Jego Matki daje Mu
zachętę aby kontynuować swoją ofiarę.
Jezus solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy kroczą przez dzieje niosąc swój krzyż
bez spotkania z jakimś Cyrenejczykiem i których bólu nikt nawet nie zna.
Bóg zastrzega sobie, że będzie jedyną podporą dla tych, którzy są wezwani aby
przyłączyć się do Baranka Bożego jako ofiary za zbawienie świata.
W Fatimie i w każdym z miejsc, gdzie Matka Boża dała nam pewny znak swojej
obecności, oferuje nam Ona swoja macierzyńską miłość aby otrzeć nasze łzy swoim
płaszczem i obmyć krew i kurz z drogi. Jak pozdrawiamy Ją w Litanii Loretańskiej,
jest Ona Pociechą zmartwionych, Ucieczką grzesznych i Pomocą Chrześcijan;
„Nasze życie, słodycz i nadzieja”, jak wzywamy w „SALVE”.
W Niej znaleźli pastuszkowie radość i siłę na drogę poświęcenia, do kroczenia którą
zaprosił ich Bóg. Od Jej pierwszego objawienia się Hiacynta nieustannie wołała:
„Ach, jaka ładna Pani”.
W tej tajemnicy módlmy się aby miłość Maryi w Jej Niepokalanym Sercu mogła
zatryumfować, pocieszać i być przykładem i schronieniem dla serc na całym
świecie; aby przez Jej wstawiennictwo ludzkość zaufała planom Bożym, wzrastając
w pokorze i prostocie, przyjmując z miłościa krzyż każdego dnia.

TAJEMNICA PIĄTA: Ukrzyżowanie Jezusa

W piątej tajemnicy wpatrujemy się w Jezusa przybitego do krzyża na szczycie
Kalwarii, ofiarującego swoje życie w posłuszeństwie Ojcu za zbawienie wszystkich
ludzi.
„Ojcze, w ręce twoje oddaje ducha mego”.

Po tych słowach Jezus umiera składając swoje życie, swoją śmierć i swoją ofiarę w
ręce Ojca. To są słowa psalmu 31 (31, 10-12), w którym Król Prorok odkrywa z
wyprzedzeniem synowskie zaufanie Zbawiciela w trakcie swego cierpienia:
10 Zmiłuj się nade mna, Panie, bo jestem w ucisku, od smutku słabnie me oko, a także
moja siła i wnętrzności.
11 Bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie – moje lata. Siłę moją zachwiał ucisk i
kości moje osłabły
12 Stałem się znakiem hańby dla wszystkich moich wrogów, dla moich sąsiadów
przedmiotem obrazy, dla moich znajomych – postrachem; kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka
ode mnie.

Siłą swojej miłości Jezus przemienił krzyż z narzędzia tortury i śmierci w źródło
życia; jest on Drzewem Życia, które odnawia i żywi każdego, kto zbliża sie do Niego
z ufnością, jak dobry łotr, którego wina została odpuszczona i któremu obiecano raj
Ale jest to nie tylko obietnica Nieba, ale równiez przemiana tego świata, który Bóg
chce uratować, likwidując zło, grzech, śmierć, zniszczenie i cały ból. Juz przez
proroka Ezechiela Bóg powiedział: „Nie chcę śmierci grzesznika, ale aby sie nawrocił
i żył” (Ez 33,11)
Siostrze Łucji, już młodej zakonnicy, Matka Boża i sama Trójca Święta ukazały się w
klasztorze w Tuy pokazując jej krzyż i „pod jej lewym ramieniem jakieś duże litery,
jak gdyby zrobione z krystalicznie czystej wody, które biegły w stronę ołtarza,
utworzyły słowa „Łaska i Miłosierdzie”, to właśnie Chrystus i jego Matka chcą nam
dać.
Bóg Ojciec chce tryumfu Niepokalanego Srca Maryi, jako przygotowania do
ustanowienia królowania Jezusa.
W tej tajemnicy prośmy Pana o pokój na świecie, aby rządzący mogli kroczyć
ścieżką prawa Bożego i otwierali nowe możliwości dialogu i porozumień, które
prowadzą do budowy społeczeństwa, które będzie żyło w braterstwie i wspólnocie,
unikając krzywd i prześladowań, których skutki dotykają najbardziej bezbronnych i
niewinnych.

Trzy Zdrowaś Maryjo ku czci Błogosławionej Dziewicy Maryi i za Ojca
Świętego aby otrzymać odpust zupełny

VII MODLITWA PAPIEŻA LEONA XIII DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Do Ciebie, świety Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej
Najświętszej Oblubienicy z ufnościa również błagamy o twoja opiekę. Przez miłość,
która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na
dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym
wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa
Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.
Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce
z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,
które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich
zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,
abyśmy za twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli życ świątobliwie,
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen

VIII OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI I
ŚWĘTEGO JÓZEFA (Św. LUDWIK MARIA GRIGNON DE MONTFORT)
O, ODWIECZNA, wcielona Mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu,
prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca
Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i
chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, twej
najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by
mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we
wszystkim poddać sie raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez nią
wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i
niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy
chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się
dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie
zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego
Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do
wstawiennictwa Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniszkę u
siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie
skruchę i przebaczenie grzechów, oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym
odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi.
Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko
jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie
zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej
mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
1. Zainspirowane modlitwą poświęcenia Świętego Ludwika Marii Grignon de
Montfort
Ja, .... grzesznik niewierny,odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby
chrztu świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a
oddaję siebie, Rosję i cały świat całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości
wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia i być
wierniejszym Mu niż kiedykolwiek przedtem.
W obliczu całego dworu niebieskiego, obieram Cię dziś, Maryjo, za swą Matkę i
Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra
wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość moich dobrych uczynków, zarówno
przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne
prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według
Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i
naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu
okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym

robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cieę
Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy
Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny.
Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego
niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć raczył.
Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do
grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak
dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak
doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa
Chrystusa, Syna Twego, abym za twym pośrednictwem i za Twoim przykładem
doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.
TOTUS TUUS!
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