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Psalmy miłosierdzia

UFNOŚĆ WŚRÓD 
NIEBEZPIECZEŃSTW 

Psalm 25(24) 
Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, 

mój Boże, 
Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! 
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną! 
Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje 

wstydu; 
doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla 

marności. 
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, 
i naucz mnie Twoich ścieżek! 
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, 
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, 
i w Tobie mam zawsze nadzieję. 
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, 
na łaski Twoje, co trwają od wieków. 
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Nie wspominaj grzechów mej młodości 
<ani moich przewin>

ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości 
ze względu na dobroć Twą, Panie! 
Pan jest dobry i prawy: 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom; 
rządzi pokornymi w sprawiedliwości, 
ubogich uczy swej drogi. 
Wszystkie ścieżki Pana – to łaskawość 

i wierność 
dla tych, co strzegą przymierza i Jego 

przykazań. 
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, 
odpuść mój grzech, a jest on wielki.
Kim jest człowiek, co się boi Pana? 
Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. 
Będzie on przebywał wśród szczęścia, 
a jego potomstwo posiądzie ziemię. 
Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się 

Go boją, 
i powierza im swoje przymierze. 
Oczy me zawsze zwrócone na Pana, 
gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła. 
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PSALMY MIŁOSIERDZIA

Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, 
bo jestem samotny i nieszczęśliwy. 
Oddal uciski mojego serca, 
wyrwij mnie z moich udręczeń! 
Spójrz  na udrękę moją i na boleść 
i odpuść mi wszystkie grzechy! 
Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu 
i gwałtownie mnie nienawidzą. 
Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, 
bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do 

Ciebie. 
Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, 
bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. 
Boże, wybaw Izraela 
ze wszystkich jego ucisków! 

W CIĘŻKIEJ CHOROBIE 
Psalm 41(40) 

Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym 
<i o nędzarzu>, 

w dniu nieszczęścia Pan go ocali. 
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
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RÓŻANIEC DO MATKI 
BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

WSTĘP

„Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, 
życie słodyczy i  nadziejo nasza witaj. Do 
Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do 
Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym 
łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, 
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, 
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Two-
jego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaska-
wa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo”. 

CZĘŚĆ RADOSNA
1. Zwiastowanie Maryi

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i  moc 
najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Świę-
te, które się narodzi, będzie nazwane Sy-
nem Bożym” (Łk 1,35). Cały świat zastygł 
przy Twoich ustach, wyczekując ufnego 
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INNE MODLITWY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„fiat”. „Maryjo, dotrzymał Bóg swego sło-
wa, Ty w sobie Je nosisz, bo Ten, co włada 
wszechświatem, w  Twym czystym łonie 
spoczywa” (por. hymn brewiarzowy). Naj-
milsza Matko, dziękuję Ci za Twoje „tak”. 
Ono przyniosło ludziom Zbawiciela świata.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
„A skądże mi to, że matka mojego Pana 

przychodzi do mnie?” (Łk 1,43). Maryjo, 
cała jesteś przepełniona miłością. Zawsze 
pojawiasz się tam, gdzie inni wyczekują po-
mocy. Przenikasz swym wejrzeniem wnę-
trze każdego człowieka, który znajduje się 
w potrzebie, a czynisz to z wielkim miłosier-
dziem, które uczy nas służebnego działania 
i wrażliwości serca na potrzeby innych.

3. Narodzenie Pana Jezusa
„Przebudź się, człowiecze, dla cie-

bie, powtarzam, dla ciebie – Bóg stał się 
człowiekiem!” (św. Augustyn). Tak długo 
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wyczekiwany przez ludzkość Bóg – nad-
szedł. Lecz nie w  majestacie, jak się spo-
dziewano, tylko w  skrajnym ubóstwie. 
Z miłosierdzia ku ludziom „Słowo stało się 
Ciałem”, a Ty, Maryjo, drogą, po której na 
ziemię zstąpiła Miłość. Naucz nas zawie-
rzenia miłości Bożej.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
„Matka szczęśliwa niesie w  swych ra-

mionach Boga zakrytego pod zasłoną ciała; 
w czystych objęciach tuli swoje dziecię, które 
jest w  pełni Bogiem i  człowiekiem” (hymn 
brewiarzowy). Wielkie szczęście dotknęło 
Cię, Matko, nie zatrzymujesz go jednak dla 
siebie. W całości należysz do Boga i Jemu od-
dajesz wszystko, co najcenniejsze. Całkowicie 
zdana na Jego łaskę, oddajesz Bogu Jezusa. 

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Służebnico pokorna, nadludzko zatro-

skana o Syna, nieustannie czuwająca nad 
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DROGA KRZYŻOWA 
O MIŁOSIERNYM ZBAWICIELU

Wstęp

Mój Mistrzu, jakże pragnę powtórzyć 
w sobie Twoje życie, bo tylko w ten spo-
sób, upodabniając się do Ciebie w szarej 
codzienności, pozwolisz dostąpić łaski 
wielkiego Twojego miłosierdzia. Przepeł-
nia mnie pragnienie, by żyć tak jak Ty, 
po Kalwarię, po krzyż – z  miłości. Pra-
gnę się pokrzepiać Twoim Słowem, Two-
im Ciałem, wpatrując się w Twoje Serce, 
z wielką delikatnością i wrażliwością peł-
nić wolę Twojego Ojca. Pragnę oddychać 
Twoją miłością – niech pochłonie mnie 
gorliwość o  dom Twój, Panie, a  troska 
o zbawienie dusz niech będzie polem co-
dziennej mojej pracy.
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INNE MODLITWY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Stacja I
Jezus skazany na śmierć

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło-
gosławimy Ciebie, że przez krzyż i mękę swoją 
odkupiłeś świat.

Panie, Ty znałeś bieg mających nastąpić 
wydarzeń... Popatrz na mnie – co zwycięży: 
strach czy miłość do Ciebie, która pozwo-
li trwać u  Twego boku? Błagam, wesprzyj 
mnie swą łaską i  ogarnij swoim miłosier-
dziem niezależnie od tego, co uczynię.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami!

Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i bło-
gosławimy Ciebie, że przez krzyż i mękę swoją 
odkupiłeś świat.

Panie, to jakaś pomyłka! Dlaczego 
się nie buntujesz? Dlaczego milczysz? Ja 
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