Różaniec Pokutny
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen (znak krzyża)

1. Modlitwy początkowe:
✝ Modlitwa ochronna
W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie
słuchajcie, nie niszczcie, nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i planów, które poddajemy zbawczemu projektowi
Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazujemy wam: Oddalcie się i nie wracajcie tu więcej. Amen.
Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów! Święty Michale Archaniele,
który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężać go na ziemi. Amen.

✝ Modlitwa do świętego Józefa
Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w
dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu
Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod
swoją opiekę i wstawiennictwo Święty Różaniec Pokutny, który Tobie polecamy. Niech jego skutek będzie na chwałę Bożą i na
pożytek naszych dusz. Amen

✝ Modlitwa do świętego Jana Chrzciciela
Chrzcicielu Chrystusa, pomnij o nas wszystkich, byśmy oczyszczeni zostali z nieprawości naszych; tobie, bowiem została dana
łaska wstawiania się za nami.
Prosimy ciebie, Chrzcicielu, prawodawco sprawiedliwego życia, bądź naszym orędownikiem, który niszczy strzały śmierci.
Heroldzie Chrystusa, Janie, okazicielu Baranka Bożego, chrzcicielu Zbawiciela, poleć nas Bogu: proś Chrystusa za nami. Amen

✝ Hymn do Ducha Świętego
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych
rąk. Pocieszycielem jesteś zwan, i Najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem
rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej, i wątłą słabość naszych ciał, pokrzep stałością mocy Twej. Nieprzyjaciela
odpędź w dal, i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym, miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez
Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, i Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu
Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i Temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

✝ Akt skruchy
Przebacz mi grzechy moje, o Panie, przebacz mi moje grzechy - grzechy mojej młodości, grzechy mojej dojrzałości, grzechy
mojego ciała, grzechy mojej duszy, moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy, które pamiętam,
grzechy, których nie pamiętam, grzechy, które tak długo taiłem i które uszły mojej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech,
śmiertelny powszedni, za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Wiem, że moje grzechy zraniły Twoje
czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny! Racz mnie uwolnić od więzów złego przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne
Ran Oblicze, którego Obraz pozostał na Całunie. O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj, jakim byłem, daruj i oczyść moją duszę z
błędów i wad. Wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twej łaski i bądź Miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki
wieków. Amen.
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2. Różaniec Pokutny:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen (znak krzyża)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził 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 Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

1 x Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i
na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.Amen.

3 x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

1 x Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

1 x O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i
dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wypowiadamy tajemnicę Różańca (oraz ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tej tajemnicy).

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):

Tajemnice światła (czwartek):

- Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

- Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

- Nawiedzenie świętej Elżbiety

- Objawienie się̨ Jezusa w Kanie Galilejskiej

- Narodzenie Pana Jezusa

- Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

- Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

- Przemienienie Pańskie na górze Tabor

- Odnalezienie Jezusa w Świątyni

- Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

- Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

- Biczowanie Jezusa

- Wniebowstąpienie Pana Jezusa

- Cierniem ukoronowanie Jezusa

- Zesłanie Ducha Świętego

- Dźwiganie krzyża na Kalwarię
- Ukrzyżowanie i śmierć́ Jezusa
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Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

- Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- Ukoronowanie Maryi na Królową̨ nieba i ziemi

Następnie na początku każdej tajemnicy (duży paciorek):

1 x Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził 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 Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na każdym małym paciorku 5 modlitw:

- 1 x Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na
ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i
nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

- 1 x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego,
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

- 1 x Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

- 1 x O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i
dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

- 1 x O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy
się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Na koniec każdej tajemnicy:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Na zakończenie różańca:

- Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od
wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas
oddawaj. Amen.

- 3 x Maryjo Królowo Różańca Świętego - módl się za nami.

- Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
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3. Modlitwy na zakończenie:
✝ Modlitwa o wstawiennictwo ojca Pio
Święty ojcze Pio ,naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na
nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego
wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w
Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas
żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.
✝ Modlitwa do trzech Archaniołów
- Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
- Boże, Ty spośród wszystkich Aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia, spraw
łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na ziemi, doznali jego opieki z Nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
- Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc świętego Rafała Archanioła, ponieważ jak wierzymy, przebywa on zawsze w
obecności Twego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen
✝ Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy,
ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen
✝ Modlitwa Anioła z Fatimy
O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w
Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu
Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa
Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest
On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę
Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen

Tę pokutną modlitwę, o którą prosi Maryja we wszystkich objawieniach podjęli Wojownicy Maryi oraz ich sympatycy.
Modlimy się różańcem pokutnym za grzechy swoje i całego Świata. Kiedy każdy dzień w Medziugorie rozpoczyna się
różańcem dziękczynnym, my zakańczamy go różańcem pokutnym.

Wojownicy Maryi Londyn 01.01.2021
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