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Przez Najświętszy 

Sakrament 

 
Polska  

będzie uratowana   

papież Pius IX   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

 

„RÓŻANIEC DO GRANIC”, 7 października 2017 

Coraz szerzej rozchodzi się po świecie wiadomość o polskiej inicjatywie – 

przygotowanej na 7 października – dzień, związany z zakończeniem 

obchodów 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Wzdłuż granic 

naszego kraju stanie szpaler ludzi odmawiających różaniec w intencji 

Polski i całego świata. Jak mówią organizatorzy, akcja ta będzie nazywać 

się „Różaniec do granic”. 

Inicjatywa zostanie podjęta przez 22 polskie diecezje, przez które 

przebiega granica państwa. W każdej diecezji zostaną wyznaczeni księża 

koordynatorzy, a także kościoły stacyjne, których będzie około 200. Wzdłuż 

całej granicy Polski powstaną sektory – będzie ich ok. 3,5 tys.  

RRRÓÓÓŻŻŻAAANNNIIIEEECCC   iii    LLLIIITTTAAANNNIIIAAA   dddooo   BBBOOOGGGAAA   OOOJJJCCCAAA   

OBIETNICA DLA TEGO, KTO ODMAWIA TEN RÓŻANIEC:  

Ojciec udzieli szczególnych łask rodzinom, w których będzie odmawiany ten Różaniec  
[z poniższą Litanią]. 

RRRÓÓÓŻŻŻAAANNNIIIEEECCC   BBBOOOGGGAAA   OOOJJJCCCAAA (Rozpoczynamy znakiem Krzyża Świętego) 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu... 

„Ojcze mój, dobry Ojcze, Tobie ofiaruję siebie, Tobie oddaję siebie, Twojej poddaję się opiece” 

Aniele Boży... Po każdej tajemnicy powtarza się następującą modlitwę: 

1 x Zdrowaś Maryjo…, 10 x Ojcze nasz…, 1 x Aniele Boży, Stróżu mój… 

W Pierwszej Tajemnicy…..  kontempluje się triumf Ojca w ogrodzie Eden,  

kiedy po grzechu Adama i Ewy obiecuje On przyjście Zbawiciela. 

W Drugiej Tajemnicy……... kontempluje się triumf Ojca  

w chwili wypowiadania przez Maryję „Fiat” podczas zwiastowania. 

W Trzeciej Tajemnicy…….  kontempluje się triumf Ojca w ogrodzie Getsemani,  

kiedy całą swoją moc daje Synowi. 

W Czwartej Tajemnicy……. kontempluje się triumf Ojca w chwili sądu szczegółowego. 

W Piątej Tajemnicy……….  kontempluje się triumf Ojca w chwili sądu powszechnego. 

LLLIIITTTAAANNNIIIAAA   DDDOOO   BBBOOOGGGAAA   OOOJJJCCCAAA   

O Boże, Ojcze Nieba Zmiłuj się nad nami 

Ojcze, Stworzycielu wszechświata  

Ojcze, Stworzycielu człowieka  

Ojcze Odwieczny  

Ojcze Wszechmocny  

Ojcze Wszechwiedzący  

Ojcze nieskończonego majestatu  

Ojcze niezmierzonej dobroci  

Ojcze bezgranicznego miłosierdzia  

Ojcze nieograniczonego pokoju  

Ojcze wszystkich  

Ojcze, źródło wszelkiego dobra  

Ojcze, głębino miłości  

Ojcze, wspaniałości Kościoła  

Ojcze, radości chrześcijan  

Ojcze, nadziejo proszących  

Ojcze, pocieszenie narodów  

Ojcze, pomocy nieszczęśliwych  

Ojcze, pocieszenie ubogich  

Ojcze, radości zgnębionych  

Ojcze, podporo sierot  

Ojcze, zbawienie dobrych  

 

Przyjdź Duchu Święty  

i osłoń nas, i okadź 

wszystkimi kadzidłami  

z Pańskich Ołtarzy 

wszystkie miejsca  

kultu szatana  

w naszej Ojczyźnie  

i wszystkie miejsca, 

przez które zło  

ma do nas dojście. 
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Ojcze, chwało Świętych  

Ojcze, ochrono umierających  

Ojcze, nasza miłości  

Ojcze, nasze światło  

Ojcze, nasze szczęście  

Ojcze Najświętszy, Przebacz nam 

Ojcze Najmilszy, Wysłuchaj nas 

Ojcze Najlitościwszy, Spełnij nasze błagania 

Ojcze, błagamy Cię za nas i za wszystkie Twoje 

dzieci: daj pokój i ocalenie całemu światu, prosimy 

Cię o to w imię Syna Twojego Syna Jezusa i 

cierpiącego Serca Jego Matki Maryi. 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu za Papieża. 

Z publikacji: rycerki Marii z Warszawy 

Uwielbienia Boga Ojca 

 



NAJBLIŻSZE SPOTKANIA LEGIONU MAŁYCH RYCERZY  

►28-31.08.2017 – rekolekcje w Koszalinie (od 15:00 w poniedziałek do obiadu w czwartek)  

►26-28.09.2017 – Pokutna uczta duchowa w Koszalinie, 40 godzinna Adoracja w milczeniu i o 
poście razem z Archaniołami i Aniołami (od 15:00 we wtorek do obiadu w czwartek) 

►18.11.2017 – planowany jest V Pielgrzymka Miłosierdzia Legionu MRMSJ w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Tym razem uczta duchowa – w ramach powtórzenia Aktu 
Jubileuszowego Intronizacji Chrystusa Króla Miłosierdzia i Polski. Jak zawsze liczymy na pomoc 
organizacyjną rycerzy z Bochni. 

NA ZAKOŃCZENIE ROKU FATIMSKIEGO 

NOWENNA FATIMASKA PRZED 13.X.2017 

13 maja 2017 r., minął cały wiek od wysłuchania papieża Benedykta XV przez niebo i przyjścia Matki Bożej 

Fatimskiej na ziemię. 13 października 2017 r. minie 100 lat od jakże ważnego szóstego z kolei objawienia 

Matki Bożej w Fatimie. Wielkimi krokami kończy się setna rocznica objawień fatimskich. Czy nie jest 

słusznym zakończyć ten jubileusz w Kościele nowenną przywołującą kolejny cud z nieba? Więcej na str. 20 

KKKOOORRROOONNNKKKAAA   NNNAAA   UUULLLIIICCCAAACCCHHH   MMMIIIAAASSSTTT   ŚŚŚWWWIIIAAATTTAAA   

Szczęść  Boże! 
Zorganizuj  „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” 

w swoim mieście, miasteczku, w swojej wsi! 

Koronka na ulicach miast świata to coroczne wydarzenie, które w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika 

św. Faustyny skupia tysiące ludzi na całym świecie. Od dziewięciu lat, 28 września spotykamy się o godzinie 15.00 na 

skrzyżowaniach i placach naszych miast i miasteczek, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego  Miłosierdzia. 

Organizujemy się spontanicznie, zapraszamy się nawzajem przy pomocy plakatów, e-maili, sms-ów, ogłoszeń w 

lokalnej prasie, przez portale społecznościowe w internecie, także przez ogłoszenia parafialne. Każdy może się 

przyłączyć. 

Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i łącząc się duchowo z innymi odmówić samotnie lub w grupie 

koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

http://www.youtube.com/watch?v=jgWxmCVvIOk&feature=em-share_video_user  

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie www.iskra.info.pl  

Zespół Iskra jako koordynator modlitwy na całym świecie prosi tylko o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tej modlitwie 

przesyłając e-mail na adres: iskra111@onet.eu  

Z modlitewnym pozdrowieniem 

Zespół Iskra Bożego Miłosierdzia  

wraz z opiekunem duchowym  

Ojcem Remigiuszem Recławem SJ 

Kościół oo. Jezuitów 

ul. Sienkiewicza 60  90-058 Łódź, Polska 

tel. 694 292 093 

 

FOTORELACJA Z XIX TRIDUUM 

KU CZCI BOGA OJCA, 

4-6.08.2017 W NIEPOKALANOWIE 

http://www.youtube.com/watch?v=jgWxmCVvIOk&feature=em-share_video_user
http://www.iskra.info.pl/
mailto:iskra111@onet.eu

