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Godzinki 
O PANU JEZUSIE MILATYŃSKIM 
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Obraz Chrystusa Konającego, czczony pierwotnie w 

kościele w Milatynie pod Buskiem, 40 km od Lwowa, został 
przywieziony z Rzymu około roku 1700. Pozostawał najpierw 
w rękach prywatnych, zaś do kościoła karmelitów w Milatynie 
Nowym przeniesiono go dopiero pól wieku później, po orze-
czeniu przez biskupa cudowności tego wizerunku. Po skaso-
waniu karmelitów nad sanktuarium sprawowali pieczę różni 
zakonnicy, w tym w latach 1840-1847 jezuici. Ostatni opieku-
nowie sanktuarium, księża misjonarze, zabrali ze sobą obraz 
do Krakowa. Kościół w Milatynie przeszedł burzliwe dzieje i 
popadł w ruinę, aż w latach dziewięćdziesiątych opiekę nad 
nim przejęła cerkiew prawosławna. Obecnie na Ukrainie 
znajduje się kopia obrazu milatyńskiego, który Jan Paweł II 
poświęcił podczas wizyty w Krośnie w 1997 roku i który 
umieszczono w kościele w Kamionce Buskiej. Piękne Godzinki 
o Panu Jezusie Milatyńskim powstały prawdopodobnie około 
roku 1770. 

 
JUTRZNIA 

Zacznijcie, wargi moje, chwalić Pańskie rany, 
Uważ, serce, jak Jezus był ukatowany. 
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą swoją męką, 
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
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Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 
 

Hymn  Witaj, Jezu, sczerniały krwią w sinej postawie, 
 Łaskami-ś świat oblewać zaczął w Nowym stawie. 
 Dziecina pana tego, w którego mieszkaniu 
 Raz tylko życie światu dałeś w Palestynie,  
 Tu zmarłych nieustannie wskrzeszasz w Milatynie.  
 Na górze kalwaryjskiej wypłynęła z boku  
 Krew najświętsza i dała wzrok Longina oku;  
 Tu ciemnych światło oczu odebrało wielu,  
 Tak na reformowanym cudowny-ś Karmelu.  
 Umarła dusza moja w łasce Twojej, Panie,  
 Więc ożyw ją, nim przyjdzie ostatnie skonanie. 
 

P.  Zmiłuj się nade mną, Panie, bo chory jestem, ulecz mnie, 
Panie, bo słabe są kości moje.  

W. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uleczyłeś mnie. 
 

Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę 

Twoją między sądem Twoim i duszami naszymi – teraz i w 
godzinie śmierci naszej – i racz nam, żywym, udzielić łaski 
miłosierdzia, a zmarłym odpoczynku i odpuszczenia grze-
chów, zaś Kościołowi świętemu jedności i pokoju, a nam, 
grzesznym, żywota i chwały wiecznej, który z Bogiem Ojcem 
w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy 
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jedyny na wieki wieków.  
W. Amen. 
 

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. 
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
P. Błogosławmy Panu. 
W. Bogu chwała. 
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju. 
W. Amen. 

 

LAUDESY 
 

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą swoją męką... 
 

Hymn  Zdybał Cię Piotr apostoł, Jezu, w samej bramie, 
 Żeś cierpieć szedł do Rzymu, krzyż biorąc na ramię;  
 Z Rzymu do nas przyszedłeś już ukrzyżowany,  
 Duszy mej na mieszkanie dając swoje rany.  
 Pięć miast ucieczki, w których gdy się grzesznik chroni, 

Miłość go Twa od śmierci wiekuistej broni;  
Tu czart wpaść nie potrafi i wyważyć wrota, 
Zawsze na głowę starty tym drzewem żywota.  
Niech i ja w nieustannym życia mego boju  
W najświętszym Serca Twego zamknę się pokoju.  

 

P.  Wejdź w skałę i ukryj się w dole.  
W.  Od twarzy Pańskiej i od chwały majestatu Jego. 
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Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę Twoją...  
 

P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.  
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  
P.  Błogosławmy Panu... 

 
PRYMA 
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą swoją męką... 
 

Hymn  Spuszczał na Filistynów Bóg różne choroby,  
 Że u nich Arka Pańska nie znała ozdoby.  
 W Arce krzyżowej obraz, gdy Twój, Dawco prawa,  
 Prochem w kącie przypadły, na ścianie zostawa, 
 Dziecina pana tego, w którego mieszkaniu 
 Stał Twój obraz, o Jezu, już była w skonaniu,  
 Który gdy nad kolebką kładą w żywej wierze,  
 W tym momencie niemowlę pierwsze zdrowie bierze. 
 Niech Twe rany najświętsze trzymamy w pamięci, 
 Niech będziem z świata tego do wieczności wzięci. 
 

P.  Wyciągałem cały dzień ręce Moje do ludu.  
W.  Lud zaś Mój zapomniał o Mnie. 
 

Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę Twoją... 
 

P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.  
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  
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P.  Błogosławmy Panu... 

 

TERCJA 
 

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą swoją męką... 
 

Hymn  Żeś miał na krzyżu zleczyć świat w ludzkim narodzie, 
 Pierwej wiele wylałeś krwi kropel w ogrodzie;  
 Łask Twych na nas płynących z tej krzyżowej męki  
 Były znakiem widomym krople z lewej ręki;  
 Krople jasno bieżące niejednego razu  
 Z tego tu cudownego Twojego obrazu.  
 Boś chciał światu pokazać, że z rąk Twoich płynie 
 Nieprzebranych dobrodziejstw źródło w Milatynie.  
 W wielkich grzechów malignie świat zostaje cały, 
 Spuśćże te nam najświętsze ran Twych kordyjały. 
 

P.  Stal się pot Jego jako krople krwi bieżącej na ziemię. 
W  Oblubieńcem krwi Ty dla mnie jesteś. 
 

Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę Twoją. 
 

P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.  
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
P.  Błogosławmy Panu... 
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SEKSTA 
 

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą swoją męką... 
 

Hymn  Na węża miedzianego patrzał lud wybrany,  
 Wnet wszystkie uleczone miał na ciele rany.  
 Człowiek w piersiach utopił nóż z trzonkiem głęboko, 
 Ten, Jezu, gdy na Ciebie obrócił swe oko  
 I z płaczem przed obrazem prośbę swoją składa,  
 W momencie nóż mu z piersi z impetem wypada  
 Tak mocno, że bliską aż uderzył ścianę,  
 A przebity wziął życie z zdrowiem niespodziane. 
  Uleczyłeś człowieka Twojego widoku,  
 Nam miłości serdecznej ranę zadaj w boku. 
 

P.  Zawiążę blizny twoje.  
W.  I uzdrowię cię z ran twoich. 
 

Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę Twoją... 
 

P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.  
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  
P.  Błogosławmy Panu... 

 

NONA 
 

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą swoją męką... 
 

Hymn  Słysząc, Jezu, na górze głos Ojca do siebie, 
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 Jasność miała twarz Twoja jak słońce na niebie.  
 Gdyś w tym słyszał obrazie Matki Twojej chwałę, 
 Jasny promień otoczył oblicze Twe całe.  
 „Gospodzie uwielbiona“ - to były te słowa – 
 Na nie się rozjaśniła Twa najświętsza głowa.  
 Niechże wtenczas łaskawej doznamy pomocy.  
 Kiedy zewsząd śmiertelne nas ogarną nocy,  
 By w skonaniu wzywając Maryi Imienia,  
 Zostali od wiecznego wolnymi płomienia. 
 

P.  Niech zabrzmi glos Twój w ustach moich.  
W.  Głos, bowiem Twój słodki, a twarz Twoja wdzięczna. 
 

Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę Twoją... 
 

P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.  
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  
P.  Błogosławmy Panu... 

 

NIESZPORY 
 

Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą swoją męką... 
 

Hymn  Gdy widział Mojżesz w polu (zadrżał nad tym cały) 
 Krzak w środku ognia, jednak najmniej niezgorzały. 
 Przyszedł bliżej oglądać tak wielkie widzenie,  
 Skąd drzewu nie szkodziły wyniosłe płomienie. 
 Słyszał, że tam Bóg mieszkał dla pociechy ludu; 
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Podobnego Turynką, wieś doznała cudu 
Płomienie były wielkie, przysięgą zeznali,  
Twój obraz papierowy wśród nich się nie pali.  
Spraw, Jezu, niech to samo i z nami się dzieje,  
Dusza nasza niech w ogniu żądzy nie goreje. 

P.  Uwolniłeś mnie od ucisku ognia, który otoczył mnie.  
W.  Pośrodku ognia nie opaliłem się. 
 

Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę Twoją... 
 

P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.  
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  
P.  Błogosławmy Panu... 

 

KOMPLETA 
 

Nawróć nas do siebie, Jezu, Zbawco drogi,  
Oddal od nas za grzechy karę i gniew srogi.  
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą swoją męką... 
 

Hymn  Sadzawka w Jeruzalem tej była natury, 
 Ledwo, co w nią spuszczony z chorych został, który, 
 Natychmiast uleczenia swego brał dowody.  
 Gdy tam anioł zstępował z nieba mieszać wody,  
 Był Twój obraz cudowny, Jezu, w Nowymstawie, 
 Gdzie zlewać chorym zdrowie zacząłeś łaskawie: 
 Życie - zmarły, wzrok - ciemny, wiek – stary i młody, 
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 Spragniony w Milatynie nie jest bez ochłody.  
 Niech i z nas nie osycha każdy w swej potrzebie,  
 Aby Cię tu docześnie wielbił - potem w niebie. 
 

P.  Cały lud chciał się Go dotknąć. 
W.  Bo moc wychodziła z Niego i uzdrowiła wszystkich. 
 

Módlmy się. 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, połóż mękę Twoją... 
 

P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.  
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  
P.  Błogosławmy Panu... 

 

OFIAROWANIE GODZINEK 
Sercem upokorzonym, przez najświętsze rany  
Przyjmij, Jezu, godzinki te za wszystkie stany.  
Niechaj nas zasłaniają w tej krzyżowej męce  
Od zguby Twe najświętsze wyciągnięte ręce.  
Wszak się przybić do drzewa z tej przyczyny dały,  
Więc nas nimi pociągnij do niebieskiej chwały. 
 

Tekst opracowany na podstawie: Opis cudów i łask 

wsławionego obrazu Pana Jezusa ukrzyżowanego, 

znajdującego się w kościele parafialnym w Milatynie 

z dodatkiem nabożeństwa i pieśni, Lwów 1880. 
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GODZINKI 
O MIŁOSIERNYM 

ZBAWICIELU 
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Mel i opr. Jerzy Kosko 

NA JUTRZNIE 
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H y m n  

 
Nowe miłosierdzia dziwy: 
Gdy człek pychą uwiedziony. 
Sądem Twoim sprawiedliwym, 
Z raju został wypędzony. 

Ty opuścić go nie chciałeś, 
Zbawiciela obiecałeś. 
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Boże jeden i Troisty, 
W miłosierdziu nieprzebrany. 

Ku Twej chwale hymn wieczysty, 
W niebie nucą Ci wybrani. 
Wraz z niebieskim Jeruzalem, 
My głosimy Twoją chwałę. 

 
W.  Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. 
P.  O Krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 
W.  Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. 

 
Módlmy się: 
Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze 
cudowniejszy sposób go odkupiłaś, spraw, abyśmy siłą ducha 
opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej 
radości. Przez Chrystusa fana naszego. 

/Z Wigilii Paschalnej/. 
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NA PRYME 
Miłosierdzie Twoje, Panie.../jak na Jutrznię/ 

Hymn Pośród nocy zła i grzechu, 
Miłosierdzia lani Jutrzenka, 
Bogu, ludziom na pociechę, 
Maryja, czysta Panienka. 

W Niej się spełnił cud miłości, 
Bóg pojednał się z ludzkością. 

Oto Jezus, Bóg Zbawiciel, 
Miłosierdzie w Nim wcielone, 
Za nas oddał swoje życie. 
Na haniebnym drzewie skonał. 

Taką ceną odkupieni, 
Znów jesteśmy dziećmi Twymi. 

W Sercu Twoim Jezu Chryste, 
Tyś nam skarbiec łask otworzył. 
Niech, więc płynie hymn wieczysty, 
Na Twą cześć, Baranku Boży. 

Miłosierdzia Twego chwałę. 
Chcemy głosić życiem całym. 

P. Miłosierdzie Boże + usprawiedliwia nas przez Jezusa  
Chrystusa, naszego Pana. 

W. Bądźmy także miłosierni, + jak nasz Bór jest miłosierny. 
P. O Krwi i Wodo, + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 
B. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. 



 16

P. O, Boże nasz, składamy Ci dzięki, 
W. Hymnami chwały Cię wywyższamy. 

Ps 117/118/,28. 
Módlmy się: 
Boże, Z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne 
Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, ze 
nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez 
Chrystusa Pana naszego. /Z Urocz. Zwiastowania/. 

 
NA TERCJE 

Miłosierdzie Twoje, Panie... /jak na Jutrznię/. 
Hymn  By obdarzyć świat pokojem, 

 Z Serca włócznią otwartego, 
 Wytrysnęły te dwa zdroje, 
 Miłosierdzia niezmiernego. 

   Woda na grzechów obmycie, 
   Krew, by karmić nasze życie. 
  I jak w arce Twej zbawienia, 
  Skarb ten złożon jest w Kościele. 
  Aby wszystkie pokolenia, 

 Zeszły się w Mistycznym Ciele. 
   By wysławiać całym życiem, 
   Miłosierdzia tajemnicę. 

 W Sercu Twoim Jezu Chryste, 
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 Tyś nam skarbiec łask otworzył, 
 Niech, więc płynie hymn wieczysty, 
 Na Twą cześć, Baranku Boży. 

   Miłosierdzia Twego chwałę, 
   Chcemy głosić życiem całym. 
P.  Miłosierdzie Boże + koi serca udręczone. 
W.  Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. 
P.  O Krwi i Wodo, + któraś wypłynęła s Serca Jezusowego. 
W.  Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. 
P.  Skosztujcie i zobaczcie jak nasi Pan Jest dobry. 
W.  Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 

Ps 34/35,9 
Módlmy się: 
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pa-
miątkę Swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemni-
ce Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owo-
ców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. 

/Z Urocz. Najśw. Olała i Krwi Chrystusa/. 
 
NA SEKSTE 

Miłosierdzie Twoje, Panie... /jak na Jutrznię/. 
Hymn Z wodą chrztu na świat spływają, 

Miłosierdzia hojne zdroje. 
Dzieci gniewu przemieniając, 
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W ukochane dzieci Twoje. 
   Co przez wieczność będą całą, 
   Miłosierdzia głosić chwałę. 

Lecz Zbawiciel miłosierny, 
Znając słabość naszą wielką, 
Wie jak łatwośmy niewierni, 
Jak cofamy się przed walką. 

Więc moc daje do działania, 
W sakramencie Bierzmowania. 

W Sercu Twoim Jezu Chryste, 
Tyś nam skarbiec łask otworzył. 
Niech, więc płynie hymn wieczysty. 
Na Twą cześć. Baranku Boży. 

Miłosierdzia Twego chwałę, 
Chcemy głosić życiem całym. 

P. Miłosierdzie Boże + w wierze nas utwierdza. 
W. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. 
P. O Krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 
W. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. 
P. Błogosław duszo moja Pana. 
W. I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

Ps 103/102/.2 
Módlmy się: 
Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś 
ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia, 
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prosimy Cle, zachowaj dary Swojej łaski w tych, których 
odrodziłeś przez sakrament Chrztu świętego. Przez Chrystusa 
Pana naszego. 

/Czwartek IV tygodnia W.N./. 
 

NA NONE 
Miłosierdzie Twoje, Panie.../jak na Jutrznię/. 

Hymn  Oto źródło łaski wszelkiej, 
Zbawcza Męka na ołtarzach, 
Uobecnia się przez wieki, 
Miłosierdziem wszystkich darząc. 

Msza - w niej uczta zgotowana, 
Ciało, Krew Chrystusa Pana. 

Przez sakrament Twój Kapłaństwa, 
Miłosierdzia narzędziami, 
Czynisz, Panie, swych wybrańców, 
Sam w nich jesteś między nami. 

Za te cuda, o zaiste! 
Któż Ci dzięki odda Chryste. 

W Sercu Twoim Jezu Chryste, 
Tyś nam skarbiec łask otworzył, 
Więc niech płynie hymn wieczysty, 
Na Twą cześć, Baranku Boży. 

Miłosierdzia Twego chwałę, 
Chcemy głosić życiem całym. 
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P.  Miłosierdzie Boże + dźwiga nas z wszelkiej nędzy. 
W.  Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. 
P.  O Krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. 
W.  Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. 
P.  Błogosław duszo moja Pana, 
W.  Który okazuje Swoje miłosierdzie w sakramencie Kapłań-

stwa. 
Módlmy się: 
Boże, Ty ustanowiłeś swojego Syna najwyższym i wiecznym 
Kapłanem, spraw, aby ci, których On wybrał na sługi i szafa-
rzy Twoich sakramentów, wiernie wykonywali powierzoną im 
służbę. Przez Chrystusa Pana naszego. 

/Ze Mszy św. za kapłanów/. 
 
 
NA NIESZPORY 

Miłosierdzie Twoje, tanie... /jak na Jutrznię/. 
Hymn A kto duszę grzechem zmaże, 

Niech się rzuci do stóp Pana, 
Jeśli z żalem się oskarży. 
Wina będzie darowana: 

W miłosierdzia sakramencie, 
Łaskę zyska w tym momencie. 

Tak Zbawiciel miłosierny, 
Łask udziela przeobficie 



 21

I w chorobie krzepi wiernych, 
I rodzinne święci życie. 

W miłosierdzia, więc promieniach, 
Całe życie nam się zmienia. 

W Sercu Twoim Jezu Chryste, 
Tyś nam skarbiec łask otworzył, 
Niech wiec płynie hymn wieczysty, 
Na Twą cześć, Baranku Boży. 

Miłosierdzia Twego chwałę. 
Chcemy głosić życiem całym. 

P.  Miłosierdzie Boże + winy nam przebacza. 
W.  Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. 
P.  O Krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 
W.  Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. 
P.  Dziękujmy Panu za Jego miłosierdzie. 
W.  Za Jego cuda dla synów ludzkich. 

Ps 106/107/, 31. 
Módlmy się: 
Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, 
którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim 
miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów 
trwali w świętym życiu 1 otrzymali obiecane dziedzictwo. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 

/Czwartek V Tygodnia W.p./ 
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NA KOMPLETE 
Miłosierdzie Twoje, Panie... /jak na Jutrznię/. 

Hymn Nie wypowie ludzka mowa 
I nie pojmie ludzkie serce, 
Jaki bezmiar łask się chowa, 
W miłosiernym Sercu Zbawcy. 

Więc niech nam Niepokalana, 
Dopomoże wielbić Pana. 

Z Matką Bożą się radujmy. 
Że doznaliśmy zbawienia. 
Pieśń wdzięczności wyśpiewujmy, 
Z pokolenia w pokolenie. 

Aż przez wieczność będziem całą, 
Miłosierdzia śpiewać chwałę. 

W Sercu Twoim Jezu Chryste, 
Tyś nam skarbiec łask otworzył. 
Niech, więc płynie hymn wieczysty, 
Na Twą cześć. Baranku Boży. 

Miłosierdzia Twego chwałę. 
Chcemy głosić życiem całym. 

P.  Miłosierdzie Boże + towarzyszy nam przez całe życie. 
W.  Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. 
P.  O Krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego,  
W.  Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. 
P.  Udziel nam pomocy przeciw nieprzyjacielowi, 
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W. Bo daremna jest pomoc ludzka. 
Ps 107/108/,1 

Módlmy się: 
Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu. Ty umacniasz 
wiarę swojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby 
wszyscy wierni głębiej pojęli, jak nieskończona jest Miłość, 
przez którą zostali stworzeni, jak cenna Jest Krew, przez którą 
zostali odkupieni, jak potężny jest Buch, który ich odrodził do 
życia i nimi kieruje. Przez Chrystusa Pana naszego. 

/Ze Mszy św. O miłosierdziu Bożym/ 
P.  Szczęśliwy człowiek, 
W.  Który pokłada nadzieję w Panu. 
P.  Błogosławmy Panu, 
W.  Bogu niech będą dzięki. 
P.  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, 

niech odpoczywają w pokoju, 
W.  Amen. 
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POZDRAWIAM CIĘ, ŚWIĘTA ANNO
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POZDRAWIAM CIĘ, ŚWIĘTA ANNO 
Pozdrawiam Cię. Święta Anno,  
Wierna Małżonko Joachima,  
Umiłowana Matko Maryi,  
Święta Babuniu Jezusa. 
 

Pozdrawiam Cię, Święta Anno,  
Wspomożycielko Kościoła Chrystusowego,  
Opiekunko katolickich rodzin,  
Apostołko ludzi świeckich. 

Y 

Pozdrawiam Cię, Święta Anno,  
Wzorze życia ukrytego,  
Cichego i pokornego,  
Ubogiego i modlitewnego. 
 

Pozdrawiam Cię, Święta Anno,  
Zawsze skupiona, pogodna, uśmiechnięta,  
Łagodna, wyrozumiała, współczująca,  
Milcząca, rozmodlona, zatroskana. 

 

Pozdrawiam Cię, Święta Anno,  
Spiesząca skwapliwie z pomocą,  
Wypraszająca Boże miłosierdzie,  
Katująca ginących w rozpaczy. 
 

Pozdrawiam Cię. Święta Anno,  
W tym sławnym Sanktuarium, 
Na miejscu mego wygnania,  
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W sercu rozradowanym.  
I w chwale nieba. Amen. 

 
 
ŚWIĘTA ANNO! 
Święta Anno! 
Potężna i wywyższona przez. Boga, 
A cicha i ukryta w swej chwale, 
Najbliższa Jezusowi j Maryi 
I najmilsza w Ich oczach. 
Oto ja grzeszny, zwracam sit; do Ciebie 
w moim uścisku i wielkiej potrzebie. 
Wstaw się za mną przed Bożym obliczem. 
Uproś mi miłosierdzie u Boga 
I wysłuchaj moja modlitwę! 
Proszę Cię przez Twoją miłość do Jezusa i Maryi. 
W Jezusie, Synu Człowieczym, 
Tyś moja Babcią Ukochaną. 
Nie gardź moim wołaniem, 
a do końca życia będę Ci dziękował 
za Twoją dobroć. Amen. 
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ŚWIĘTA ANNO, SAMOTRZECIA! 
Święta Anno, Samotrzecia.  
Zawsze u boku świętego Joachima, 
I zawsze z Maryją i Jezusem. 
Błogosławione Twoje oczy, 
Które oglądały Jezusa i Maryję. 
Błogosławione Twoje uszy. 
Które słuchały Jezusa i Maryi. 
Błogosławione Twoje ręce, 
Które piastowały Jezusa i Maryję. 
Błogosławione Twoje serce. 
Które tuliło Jezusa i Maryję. 
Błogosławione Twoje kolana, 
Na których trzymałaś Jezusa i Maryję. 
Błogosławiony Twój dom rodzinny, 
W którym chowałaś Jezusa i Maryję. 
Błogosławiona Twoja modlitwa, 
Z Jezusem i Maryją wielbiąca Boga. 
Bądź błogosławiona Ty Najszczęśliwsza! 
Umiłowana i wybrana przez. Boga, 
Zawsze zanurzona w Jego Obecności. Amen. 
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WEZWANIA DO ŚWIĘTEJ ANNY 
Święta Anno, 
Wybrano przez Boga na matkę Najświętszej Maryi Panny 
MÓDL SIĘ ZA NAMI. 
Wzorze wszystkich żon i matek. 
Patronko kobiet pragnących potomstwa, 
Opiekunko matek oczekujących narodzenia dziecka, 
Przykładzie dobrego wychowania dzieci, 
Orędowniczko więzi pokoju i zgody między pokoleniami, 
Opiekunko starszych kobiet oddanych wychowaniu wnuków, 
Pocieszycielko smutnych i strapionych.  
Nadziejo do Ciebie się uciekających.  
Patronko błogosławionej śmierci.  
W. Módl się, za nami. Święta Anno.  
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych  
 

 
Módlmy się. 
Chwalebna i Święta Anno, wielka jest cześć, jakiej doznajesz 
w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Ciebie, 
jako Matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela, 
Ludzie wzywają Ciebie jako potężna, orędowniczkę u Boga. 
Przez Twoje, bowiem wstawiennictwo sprawiedliwi spodzie-
waj się pomnożenia laski, a pokutujący grzesznicy odpuszcze-
nia grzechów. Prosimy Cię przez miłość, jaką miałaś tu na 
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ziemi do Jezusa i Jego Matki, abyśmy wspierani modlitwą i 
zasługami Twoimi, szczęśliwie doszli do życia wiecznego. 
Amen. 
 
PROSIMY CIĘ, ŚWIĘTA ANNO 
1. Aby w rodzinach szanowano Sakrament małżeństwa. 

PROSIMY CIĘ, ŚWIĘTA ANNO. 
2. Aby rodziny żyły w miłości, wierności i zaufaniu, 
3. Aby tworzyły zawsze kościół domowy, 
4. Aby się łączyły we wzajemnej miłości, 
5. Aby ożywiała je wspólna modlitwa, 
6. Aby promieniowały duchem apostolstwa, 
7. Aby się stały kolebką powołań kapłańskich, 
8. Aby wydały misjonarzy duchownych i świeckich, 
9. Aby spełniały misje, uświęcenia świata, 
10. Aby szerzyły królestwo Chrystusa na ziemi. 
 
WSPIERAJ NAS, ŚWIĘTA ANNO 
1. W pielęgnowaniu życia chrześcijańskiego, 

WSPIERAJ NAS, ŚWIĘTA ANNO. 
2. W umiłowaniu milczenia i skupienia, 
3. W dążeniu do pokory i umartwienia, 
4. W zdobywaniu czystości duszy i ciała, 
5. W wierności natchnieniom Ducha Świętego, 
6. W odczytywaniu Bożych planów i zamiarów, 
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7. W niesieniu pomocy potrzebującym, 
8. W żarliwej modlitwie za potrzeby świata, 
9. W trosce o uświęcenie naszych rodzin, 
10. W szukaniu chwały Boga i zbawienia ludzi. 
 
PROŚ BOGA, ŚWIĘTA ANNO 
1. O liczne powołania kapłańskie i zakonne, 

PROŚ BOGA, ŚWIĘTA ANNO. 
2. O wierność powołaniu kapłańskiemu, 
3. O wdzięczność za powołania zakonne, 
4. O świętość dla ludzi poświęconych Bogu, 
5. O gorliwość w sprawowaniu kultu Bożego, 
6. O poświęcenie dla chorych i cierpiących, 
7. O chętne niesienie pomocy ubogim, 
8. O ducha ofiary za grzesznych i upadłych. 
9. O miłość braterską i siostrzani 
10. O ukochanie tajemnicy milczenia. 
 
DZIĘKUJEMY CI, ŚWIĘTA ANNO 
1. Za światło w ciemnościach, 

DZIĘKUJEMY CI, ŚWIĘTA ANNO. 
2. Za nadzieją w rozpaczy, 
3. Za uśmiech w smutku, 
4. Za jedność w rodzinie, 
5. Za zgodę, w sąsiedztwie, 
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6. Za wolność w Ojczyźnie, 
7. Za świętość w Kościele, 
8. Za pokój wśród ludzi, 
9. Za miłość w rozterce, 
10. Za Maryję i Jezusa. 
 
ŚWIĘTA ANNO, MATKO MARYI, WEJRZYJ 
NA DZIECI W POTRZEBIE 
1. Wspieraj dzieci osierocone, 

ŚWIĘTA ANNO, MATKO MARYI. 
WEJRZYJ NA DZIECI W POTRZEBIE. 

2. Wspomagaj dzieci porzucone, 
3. Ochraniaj dzieci zaniedbane, 
4. Daj wyżywienie dzieciom głodnym,  
5. Otocz opieką dzieci zagrożone,  
6. Oświeć dzieci zgorszone,  
7. Umocnij dzieci upośledzone, 
8. Pociesz dzieci płaczące, 
9. Uzdrów dzieci chore, 
10. Obroń dzieci osamotnione. 
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ŚWIĘTA ANNO, BABCIU JEZUSA,  
WSPOMAGAJ LUDZI W PODESZŁYM 
WIEKU. 
1. W domach społecznej opieki. 

ŚWIĘTA ANNO, BABCIU JEZUSA, 
WSPIERAJ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU. 

2. W szpitalach i sanatoriach, 
3. W chorobach nieuleczalnych, 
4. W inwalidztwie wojennym, 
5. W wypadkach drogowych, 
6. W rodzinach rozbitych, 
7. W domach zniewolonych pijaństwem, 
8. W opuszczeniu i osamotnieniu, 
9. W grzechach i zwątpieniu, 
10. W agonii i rozpaczy. 


