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Procesja Różańcowa za Polskę -Jaczów: 

Dzisiejsza data nie jest przypadkowa bowiem łączy dwa niezwykle ważne święta. 

14 maja przypada święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Natomiast 

16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i 

patrona Polski. 

Dlatego podczas procesji różańcowej  (zakończymy przy kapliczce na wjeździe do Jaczowa) 

będziemy: 

• wynagradzać i pokutować za grzechy przeciwko życiu; 

• odmawiać Różaniec za Polskę. 
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Akt poświęcenia Polski Bożemu Miłosierdziu  

Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych - Ojcze 

Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte 

błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy - z 

nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę 

przebaczenia za grzechy naszego Narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz 

naszych w Twój święty Majestat padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy 

prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, 

Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, 

zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak, Ojcze nasz, 

zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie 

Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz 

- Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia nad Narodem naszym! 

W pokorze serca naszego -Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie 

rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry panie Boże, Ojcze 

nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, 

naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. 

Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny Naród, skłócony 

nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli 

swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym 

przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego 

przykazania! Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i 

wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. 

Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, 

daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój - pokój w duszy i 

sercach - pokój między wszystkimi narodami. O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie 

bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia.  

Wszyscy powtarzają:  

(3 x). Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie!  

(3 x) Jezu, ufam Tobie!  

(Tekst tego Aktu jego autor – Bł. ks. Michał Sopoćko). 
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AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ  

"Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa, miej w opiece naszą  Ojczyznę! Strzeż 

obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali 

zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do 

ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo Twojemu 

ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca niebieskiego i 

dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno 

świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija ożywiane łaską 

Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach.  

Amen."             

 (Jan Paweł II, Warszawa, 13 czerwca 1999 r.) 
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RÓŻANIEC: 

• Rozważamy tajemnice Chwalebne Różańca Świętego za 

wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli męczennika i patrona Polski  

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się 

zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych 

trudów, aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swoje apostolskie 

życie, błagamy cię przez twe zasługi u Boga i miłość jaką ku Niemu pałałeś, 

wyjednaj nam łaski, o które tak bardzo prosimy.  

Wspieraj nas także w ciągu całego życia, abyśmy za twoim przykładem 

zawsze pozostawali w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki 

Niepokalanej. 

 

Wierzę w Boga … 

Ojcze nasz … 

(o wiarę, nadzieję i miłość) 3x Zdrowaś Maryjo… 

Chwała Ojcu i Synowi... 

 

• Tajemnica 1, Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego 

Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie  

i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez 

niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę 

Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami, udzielasz. Spraw, prosimy 

abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego 

mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszym 

bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego.  

 

Ojcze nasz … 

Zdrowaś Maryjo x10 

Chwała Ojcu i Synowi... 

O mój Jezu … 
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• Tajemnica 2, Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Obrońco wiary, Pański Apostole 

Błogosławiony Polski Męczenniku, 

Któremu na skroń sam Bóg aureolę 

Włożył za trudy i męki bez liku 

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą 

Patronie Polski, Andrzeju Bobolo! 

 

Ojcze nasz … 

Zdrowaś Maryjo x10 

Chwała Ojcu i Synowi... 

O mój Jezu … 

 

• Tajemnica 3, Zesłanie Ducha Świętego 

Tyś niebu życie swe poświęcił całe 

Zwracając dusze do prawdziwej wiary, 

Wszędzieś gorliwie szerzył Bożą chwałę, 

Gotów na wszelkie dla Boga ofiary… 

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą 

Patronie Polski, Andrzeju Bobolo! 

 

Ojcze nasz … 

Zdrowaś Maryjo x10 

Chwała Ojcu i Synowi... 

O mój Jezu … 
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• Tajemnica 4, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Okrutne razy, męki i cierpienia 

Zniosłeś w najwyższej ducha cierpliwości, 

Stałeś się dla nas wzorem poświęcenia, 

Wzorem – dla Boga i bliźnich miłości; 

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą 

Patronie Polski, Andrzeju Bobolo! 

 

Ojcze nasz … 

Zdrowaś Maryjo x10 

Chwała Ojcu i Synowi... 

O mój Jezu … 

 

• Tajemnica 5, Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi 

Teraz za nami, orędujesz w niebie, 

Byśmy w twe ślady wszyscy wstępowali, 

Byśmy za przykład biorąc sobie Ciebie, 

Boga i Polskę z całych sił kochali. 

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą 

Patronie Polski, Andrzeju Bobolo! 

 

Ojcze nasz … 

Zdrowaś Maryjo x10 

Chwała Ojcu i Synowi... 

O mój Jezu … 

Pod Twoją obronę… 
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…. Przy kapliczce …. 

 

Modlitwa za Ojczyznę 

 

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach 

wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać 

pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę 

Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli 

dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii 

Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec 

zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo 

ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen. 
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Litania do św. Andrzeja Boboli 

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! 

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. 

Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się 

za nami. 

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za 

nami. 

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za 

nami. 

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami. 

Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami. 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga. 

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga. 

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga. 

Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga. 

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga. 

Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga. 
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Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga. 

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga. 

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga. 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, 

 

Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić 

rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał 

życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 

 

 

 

 


