Je sli naboŜeństwo wypada w Pierwszy Piątek Miesiąca odmawia się Litanie do Serca
Pana Jezusa str. 8

PIĄTEK
NOWENNA DO PANA JEZUSA PIĘCIORAŃSKIEGO

LITANIA DO PANA JEZUSA PIĘCIORAŃSKIEGO

NaboŜeństwo moŜe być poprzedzone Koronką Do Miłosierdzia BoŜego.

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson
Chryste ukrzyŜowany,
wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba BoŜe,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata BoŜe,
Duchu Święty BoŜe,
Święta Trójco, Jedyny BoŜe,

K. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen

MODLITWA POJEDNANIA
Ojcze Święty, Ty chciałeś pojednać ze sobą wszystkie swoje dzieci
przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
i doprowadzić je do jedności między sobą. Nasze codzienne niewierności
udaremniły zamiary Twojej miłości. Prosimy, abyś nam przebaczył.
Pragniemy uczestniczyć w Twoim dziele jedności i budowania
Kościoła; prosimy o łaskę, abyśmy odtąd szli za Tobą i kochali Cię nowym
sercem. Aby w ten sposób współdziałać z Tajemnicą Odkupienia w drodze
na Kalwarię
Będziemy powtarzać: chcemy iść za Tobą, Panie.
•
•
•
•

Dzieląc z Dziewicą Maryją i św. Janem u stóp KrzyŜa głębokie
cierpienie Twego zranionego Serca
Aby wszędzie głoszono orędzie Twego zbawienia
W zjednoczeniu ze wszystkimi naszymi braćmi zdąŜającymi do
Ciebie
I Ŝeby zgromadzili się w Twojej miłości ci wszyscy, którzy się od
niej oddalają

Módlmy się
Panie Jezu, któryś się wydał za nas i obdarzyłeś nas swoim Ciałem i
Krwią, niech Twoja miłość miłosierna i Twoja eucharystyczna obecność
trwa w naszej pamięci. Daj nam o kaŜdej godzinie i przez całe Ŝycie udział
w Twoim planie powszechnego zbawienia. Spraw, abyśmy - jak Twoje
Serce tego pragnie - zjednoczyli się kiedyś z Tobą w chwale i radości
niebieskiej. Amen.
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Rany Chrystusa, ubóstwione,
zmiłujcie się nad nami.
Rany Chrystusa, nieskończonego miłosierdzia,
Rany Chrystusa, darzące pokojem,
Rany Chrystusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Rany Chrystusa, słodyczy serc naszych,
Rany Chrystusa, krwawe rubiny zdobiące ciało Jezusa,
Rany Chrystusa, światłości największa,
Rany Chrystusa, Nowe Przymierze we Krwi Baranka,
Rany Chrystusa, znaku BoŜej Mądrości,
Rany Chrystusa, Bramo Niebieska,
Rany Chrystusa, zdroju wód Ŝywych,
Rany Chrystusa, Ŝycie i zmartwychwstanie nasze,
Rany Chrystusa, pełne zasług Zbawiciela,
Rany Chrystusa, nieprzebrana skarbnico łask Odkupiciela,
Rany Chrystusa, pokoju i pojednanie nasze,
Rany Chrystusa, obrono wszystkich w Was nadzieję pokładających,
Rany Chrystusa, odkupienie nasze,
Rany Chrystusa, opoko wiary świętej,
Rany Chrystusa, znaku zwycięstwa Baranka,
Rany Chrystusa, chwało wiekuista,
Rany Chrystusa, zwierciadło Miłości Boga,
Rany Chrystusa, mistrzynie doskonałości,
Rany Chrystusa, ucieczko grzeszników,
Rany Chrystusa, pięć kamyków Dawidowych,
Rany Chrystusa, pięć przedsionków sadzawki Jerozolimskiej,
Rany Chrystusa, uzdrowienie chorych,
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Rany Chrystusa, pociecho strapionych.
Rany Chrystusa, wspomnienie wiernych,
Rany Chrystusa, wesele Aniołów,
Rany Chrystusa, radości Patriarchów,
Rany Chrystusa, obietnico Proroków,
Rany Chrystusa, utwierdzenie Apostołów,
Rany Chrystusa, zwycięstwo Męczenników,
Rany Chrystusa, mistrzynie uczniów Pańskich,
Rany Chrystusa, nadziejo Wyznawców,
Rany Chrystusa, ozdobo Dziewic,
Rany Chrystusa, korono Wszystkich Świętych,

MODLITWA WIECZORNA
Panie Jezu, wszystko, co mamy i czym jesteśmy pochodzi od
Ciebie. Ty stałeś się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu,
abyśmy odkryli w sobie Obraz i Podobieństwo do naszego Niebieskiego
Ojca. Tobie BoŜe chcemy zanosić nasze dziękczynienie.
Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci Jezu
•
•
•

Od grzechu kaŜdego,
wybawcie nas Rany Jezusowe.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od głodu, moru, ognia i wojny,
Od gniewu BoŜego,
Od ducha nieczystego,
Od sideł i pokus szatańskich,
Od wiecznego potępienia,
My grzeszni wołamy,
wysłuchajcie nas Rany Jezusowe.
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata,
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata,

•
•
•

przepuść nam Panie.
wysłuchaj nas Panie.
zmiłuj się nad nami.

•

Jezu, który aŜ do końca nas umiłowałeś
zmiłuj się nad nami nam
Jezu, który zechciałeś stać się naszym bratem
Jezu, przez którego rany zostaliśmy uzdrowieni

K Przebodli ręce moje i nogi moje.
W. Policzyli wszystkie kości moje.
Módlmy się
Wszechmogący, wieczny BoŜe, z Twojej woli Jednorodzony Syn
Twój - Jezus Chrystus zawisł na KrzyŜu dla naszego zbawienia, wejrzyj na
Pięć Ran, które są znakami Jego męki, śmierci i chwalebnego
zmartwychwstania i spraw, byśmy dostąpili odkupienia. Który Ŝyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
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Ŝe uczyniłeś nas swoimi dziećmi
Ŝe wyryłeś w nas swój obraz i podobieństwo
za echo miłości, które moŜe rozbrzmiewać w naszych duszach i
udzielać się na zewnątrz ilekroć nasłuchujemy uderzeń Twego
Serca...
za poznanie Twojej nieskończoności, które pogłębiasz w nas z
chwili na chwilę i z dnia na dzień według miary naszej dobrej woli
w szukaniu Ciebie
za przykłady Twojej łagodności, pokory i posłuszeństwa, które
znajdujemy w Ewangelii
za daną nam moŜliwość uświęcenia cierpień przez połączenie ich z
cierpieniami Twojego Ŝycia doczesnego, z Twoją męką i śmiercią...
i za to, Ŝe nas tak bardzo umiłowałeś,
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Bądź błogosławiony za nasze ziemskie wygnanie, które przygotowuje
nas do spotkania z Tobą.
Będziemy powtarzać: Błogosławiony bądź, Panie,
•
•
•
•
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dlatego, Ŝe jesteś dobry i sprawiedliwy
dlatego, Ŝe nam dałeś wszystko
dlatego, Ŝe Twoja Opatrzność objawia nam się na kaŜdym kroku
dlatego, Ŝe nas stworzyłeś, byśmy Cię kochali, słuŜyli Tobie i
chwalili Imię Twoje modlitwami i najmniejszymi nawet uczynkami
Klasztor OO Paulinów w Wieruszowie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dlatego, Ŝe bardzo nas umiłowałeś,
za rozczarowania Ŝycia doczesnego, które budzą naszą nadzieję na
szczęście wieczne
za minione dni naszego Ŝycia i za te, które nadejdą
za łaski dnia dzisiejszego i za te, które uzyskamy jutro
za śmierć, która będzie jutrzenką naszego narodzenia w niebie
za nasze biedne słowa ludzkie, którymi wyraŜamy Ci nasze
potrzeby, a których Ty słuchasz łaskawie
za nasze sam na sam z Tobą w naszych gorących modlitwach
za milczenie, w jakim trwamy przed Tobą, kiedy juŜ nie wiemy, co
Ci powiedzieć
za to, Ŝe dajesz nam trwać w czystości i szczerości serca przed
Twoim Boskim obliczem
za całe nasze Ŝycie
i za to, Ŝe bardzo nas umiłowałeś,

Jezu, który cały świat krwią Twoja pojednałeś
zmiłuj się nad nami nam
Jezu, z którego rozwartego boku wypłynęły krew i woda
Jezu, który nas krwią na Twoich rekach zapisałeś

•
•
•
•

abyśmy wznosili radość, gdzie jest smutek;
abyśmy wpatrzeni w Twoje Boskie Serce otwarte miłosierdziem nie
szukali pocieszenia, lecz pocieszali innych,
abyśmy nie szukali zrozumienia, lecz rozumieli drugich,
abyśmy nie szukali miłości, lecz miłowali i w ten sposób szerzyli i
utrwalali Twoje Królestwo miłości i pokoju w duszach i na ziemi.

Miłosiernemu Jezusowi przedstawmy teŜ i nasze prośby i błagania
Odczytujemy intencje z kartek oraz zachęcamy ludzi do przedstawiania własnych próśb

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
zmiłuj się nad nami nam
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Jeśli naboŜeństwo wypada w Pierwszy Piątek Miesiąca odmawia się Akt Poświęcenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu sercu Pana Jezusa str.10 , a modlitwę na zakończenie po
pieśni, a przed błogosławieństwem

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE
PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Najświętsze Serce Jezusa, rozlej obfite błogosławieństwo swoje na
Kościół św., na Ojca Świętego, na całe duchowieństwo, na Ojczyznę naszą
i wszystkie dzieci BoŜe. Przez Twe Najświętsze Rany daj wytrwanie
sprawiedliwym, nawróć grzeszników, oświeć niewierzących. Błogosław
nasze rodziny, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców. Przybądź z pomocą
umierającym, wyzwól dusze czyśćcowe, a nas uczyń narzędziem miłości.

Panie Jezu Chryste, błagam Cię, aby Twoja męka stała się moją
mocą, która by mnie umacniała, osłaniała i broniła. Rany Twoje niech będą
moim pokarmem i napojem, które by mnie oŜywiały, upajały i napełniały
rozkoszą. Pokropienie krwią Twoją niech mi się stanie obmyciem
wszystkich moich grzechów. Śmierć Twoja niech mi będzie Ŝyciem
niewyczerpanym. KrzyŜ Twój niech mi będzie chwałą wiekuistą. W tym
wszystkim niech znajduję pokrzepienie, radość, zdrowie i słodycz mego
serca. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Będziemy powtarzać: Prosimy Cię Jezu
lub:
•
•
•
•

Panie BoŜe, prosimy Cię, udziel nam sługom Twoim prawdziwej
miłości, a przez zasługi męki, śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna,
oraz za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy i wszystkich świętych
Twoich, zachowaj nas, rodziny nasze i nasz dom w świętości, do której nas
powołałeś. Oddal od nas wszelkie zło, nie pozwól byśmy ulegli pokusom i

abyśmy nieśli przebaczenie, gdzie jest nienawiść;
abyśmy mówili prawdę, gdzie jest zakłamanie;
abyśmy wzbudzali nadzieję, gdzie jest zwątpienie;
abyśmy wnosili światło, gdzie są ciemności;
Klasztor OO Paulinów w Wieruszowie

5

6

Klasztor OO Paulinów w Wieruszowie

ratuj nas od wszelkiego niebezpieczeństwa. Czuwaj nad Kościołem
Świętym i naszą Ojczyzną. Błogosław nam, rodzinom naszym,
przyjaciołom i wszystkim potrzebującym Twego Miłosierdzia. Wiernym
zmarłym daj pokój wieczny w Twoim Królestwie. Spraw, abyśmy wszyscy
wysławiali Cię kiedyś w niebie, razem z Synem Twoim Jezusem
Chrystusem, Który Ŝyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg Przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
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LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA
Kyrie eleison, Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba BoŜe,
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe
Duchu Święty, BoŜe
Święta Trójco, jedyny BoŜe

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone
Serce Jezusa, ze Słowem BoŜym istotowo zjednoczone
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu
Serce Jezusa, świątynio Boga
Serce Jezusa, przybytku NajwyŜszego
Serce Jezusa, domie BoŜy i bramo niebios
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
Serce Jezusa, źródło Ŝycia i świętości
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
Serce Jezusa, zelŜywością napełnione
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte
Serce Jezusa, aŜ do śmierci posłuszne
Serce Jezusa, włócznią przebite
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
Serce Jezusa, Ŝycie i zmartwychwstanie nasze
7
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Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO

przepuść nam Panie
wysłuchaj nas Panie
zmiłuj się nad nami

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się
Wszechmogący, wieczny BoŜe, wejrzyj na Serce najmilszego Syna
swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci
składa; daj się przebłagać tym, którzy Ŝebrzą Twego miłosierdzia i racz
udzielić przebaczenia w imię tegoŜ Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z
Tobą
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K. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas
korzących się u stóp Twego ołtarza.
W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie naleŜeć chcemy;
K. Oto dzisiaj kaŜdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu
Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie
wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami
Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy i pociągnij
wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam o Panie, nie tylko
wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym,
którzy Cię opuścili.
W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z
nędzy i głodu.
K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda
oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło
nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich,
którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz
ich przywieść do światła i Królestwa BoŜego. Wejrzyj wreszcie okiem
miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem
szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia
i Ŝycia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół
Swój, o Panie, i uŜycz mu bezpiecznej wolności. UŜycz wszystkim
narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca
jeden brzmiał głos:
W. Chwała bądź BoŜemu Sercu, przez które stało nam sie zbawienie:
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
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PIEŚNI
Jezu,W nim się topią nasze złości, o
Zbawicielu drogi.

Pobłogosław Jezu Drogi
1. Pobłogosław Jezu drogi,
tym co Serce Twe kochają,
Niechaj skarb ten cenny, drogi,
na wiek wieków posiadają.
2. Za Twe łaski dziękujemy,
które Serce Twoje dało,
W dani duszę Ci niesiemy,
by nas Serce Twe kochało.
3. Trzykroć święte Serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matko droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.
4. Nie opuszczaj nas, o Panie,
odpuść grzesznym liczne winy,
Daj nam w Serca Twego Ranie,
błogosławieństw zdrój jedyny.

Ref. Chwała niech będzie …

Ty nie odrzucisz ludu swojego,
Tyś niezgłębioną przepaścią łask.
A naszą nędzę tak dobrze znasz,
my bardzo biedni, o Panie nasz.
Serce Jezusa, ucieczko nasza
Zlituj się, zlituj nad ludem Swym

4. Gdy nas ciśnie utrapienie, o Jezu nasz,
o Jezu, W Nim ucieczka, w Nim
schronienie, o Zbawicielu drogi.
Ref. Chwała niech będzie …
5. Gdy kto grzeszy, a Ŝałuje, o Jezu nasz,
o Jezu. Twoje Serce go przyjmuje, o
Zbawicielu drogi.
Ref. Chwała niech będzie …
6. Ono mieszka zawsze z nami, o Jezu
nasz, o Jezu, Rozkosz Jego z
grzesznikami, o Zbawicielu drogi.
Ref. Chwała niech będzie …

5. Zostań, słodki Jezu z nami,
świeć nam Serca promieniami,
Świeć nam słońcem Twej miłości,
na tej ziemi i w wieczności.

7. Więc do Niego się udajmy, o Jezu
nasz, o Jezu,I ratunku tam szukajmy, o
Zbawicielu drogi.
Ref. Chwała niech będzie …

Twemu sercu cześć składamy
1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu
nasz, o Jezu: Twej litości przyzywamy,
o Zbawicielu drogi.
Ref. Chwała niech będzie zawsze i
wszędzie Twemu Sercu, O mój Jezu!
2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz,
o Jezu,Włócznią na krzyŜu zranione, o
Zbawicielu drogi

Z tej biednej ziemi
1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny
Tęskny się w niebo unosi dźwięk:
O Boskie Serce, skarbie jedyny
wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.
Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
bo Twej litości błagamy w niej.
Serce Jezusa, ucieczko nasza,
Zlituj się, zlituj nad ludem Swym.

Ref. Chwała niech będzie …
3. Ono głębią jest miłości, o Jezu nasz, o

2. W Tobie, o Serce Króla naszego,
świeci nam słodkich nadziei blask.
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