
Komentarz na wstęp: 

 

 

 

 

Mój Jahwe jest wielki i powinno Go otaczać najwyższe uwielbienie. Tak! 

Niech moje wargi posiądą mądrość, aby wypowiadać słowa jedynie dla Jego 

Chwały. Niech moje serce szuka jedynie roztropności i niech mojego ducha 

pochłania słodka rozmowa z Nim, aby Twą Miłość, Ojcze, któryś jest tak 

wysoki jak Niebo, poznali trwający w niewiedzy, aby i oni rozradowali się i 

chodzili w Twej obecności (…).1  

(…) Składam dziękczynienie i uwielbiam Pana budzącego bojaźń, tak 

cudownie potężnego! Patrzcie! Ten, który zsyła Swe promienie oślepiające mi 

oczy, nie jest nikim innym jak moim Ojcem! O, Promienna Ozdobo Niebios! 

Wielkość Twego Imienia uwolniła mnie i skłaniając lekko moje ucho, 

otrzymałam Słowo z Twoich Ust. A teraz śpiewam z radości dla Boga, mojego 

Ojca!2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wasze modlitwy mogą zmienić świat… (Modlitwy pochodzą z książki Prawdziwe Życie w Bogu (Zeszyty 1-92), 
zawierającej Orędzia podyktowane Vassuli Ryden w latach 1986-1997), VOX DOMINI, Katowice 1998, s. 207. 
2 Tamże, s. 209. 



Komentarz przed aktem pokutnym: 

 

 

 

 

 

Jahwe, mój Ojcze, którego uwielbiam i za którym tęsknię, Ty, który 

wydobyłeś mnie z otchłani i który wywyższyłeś moją duszę przenikając ją, 

obejmując ją Twoim Ogniem i pozostawiając mnie w całkowitym zachwycie dla 

Ciebie. Jahwe, Majestacie i Królu Królów, Ty, który prowadzisz mnie tą 

cudowną drogą, zachowaj mnie od grzechu i upadków. Jestem grzesznicą 

bardziej zdolną do grzechu, niż do czynienia dobra. Umocnij Twoje miasto...3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tamże, s. 145-146. 



Akt pokutny: 

 

 

1. Ojcze Sprawiedliwy, nie mogę zaprzeczyć, że się lękam. Pomóż mi. Daj 

mi Twą Siłę, pozwól mi wzrastać w Twym Świetle, w Tobie. Nie 

opuszczaj mnie! Jeśli taka jest Twoja Wola, uczyń mnie godną tego, byś 

mógł się mną posłużyć i abym mogła uczestniczyć w wypełnieniu 

Twoich pragnień. Proszę Twoje Miłosierdzie o przebaczenie mi słabości 

i braków. Uczyń to, czego pragnie Twoje Serce. Nie moja, lecz Twoja 

Wola niech się stanie.4 

Przepraszamy Cię, Ojcze, za lęk przed przyjęciem Twojej Woli 

oraz za brak wiary w to, że Ty najlepiej wiesz, co jest dla nas dobre. 

 

 

2. Panie,  przebacz mój brak ufności wobec Ciebie i wobec wszystkich 

obfitych łask,  jakie dałeś mi darmo,  mimo mojej całkowitej 

niegodności. Ukrywałam Twoje łaski z lęku,  co inni o mnie powiedzą.5 

Przepraszamy Cię, Ojcze, za brak ufności wobec Ciebie oraz za 

ukrywanie Twoich łask z obawy przed opinią ludzką. 

 

 

3. Dzieła Twoje, Jahwe,  są błogosławieństwami, bogactwem i lampą. 

Przebacz nam, że nie przyjmujemy ich z całego naszego serca jako 

pochodzących od Ciebie.6 

Przepraszamy Cię, Ojcze, za to, że tak wiele Twoich łask i dzieł 

zostało odrzuconych. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Tamże, s. 110. 
5 Tamże, s. 223. 
6 Tamże, s. 202. 



4. Mój Panie?  Spojrzyj z Nieba,  z Twojej świętej i chwalebnej Siedziby.  

Jestem tu pomiędzy Twoimi dziećmi,  a jednak tak wiele z nich nie zna 

Ciebie,  najbardziej współczującego z ojców. Ojcze, spraw, by poznano 

Twoje Imię.  Niech Twój Duch prowadzi Twoje dzieci,  bo Ty jesteś 

naszym Ojcem. Otwórz teraz Niebiosa i zstąp do nas.  W Twojej 

obecności każdy naród wzruszy się i odrzuci trzymającą go moc 

grzechu.7 

Przepraszamy Cię, Ojcze, za to, że jesteś jeszcze tak mało znany. 

Przepraszamy, że przez tak wiele Twoich dzieci nie jesteś kochany. 

 

 

5. Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i przeciw wszystkim potęgom Nieba.  

Przestaliśmy żyć, bo odrzuciliśmy Twoje Święte Imię, które jest Źródłem 

Życia, pozwalającym nam być sobą. Ten wielki bunt, to 

odstępstwo pożera teraz Twój Dom jak rak. O, mój Jahwe jaśniejący 

bardziej niż milion słońc,  jakże ludzie mogą nie zauważać Twego 

blasku, kiedy przechodzisz blisko nich?8 

Przepraszamy Cię, Ojcze, za to, że Twoje Święte Imię zostało 

odrzucone. 

 

 

6. Panie, mojej duszy brak mądrości, wytrwałości, żarliwości i 

cierpliwości.  Potrzebuję Twojej siły, aby kontynuować.  Wiem, że 

wystarczy powiedzieć:  "Oddalam się od Ciebie, potykam się z dala od 

Ciebie", a Twoja Miłość przybywa natychmiast mnie podtrzymać,  

Twoja Ręka podnosi mnie.9 

Przepraszamy Cię, Ojcze, za to, że oddalamy się od Ciebie i nie 

wierzymy, że bez Twojej pomocy nic nie jesteśmy w stanie zrobić. 

 

 

                                                           
7 Tamże, s. 192. 
8 Tamże, s. 189. 
9 Tamże, s. 120-121. 



Komentarz przed modlitwą wiernych: 

 

 

 

 

 

 Chcę iść za Tobą, Panie, i być tam, gdzie Ty chcesz, bo kocham Cię. 

Uchwycę się więc Twoich szat i nawet jeśli moje stopy nie będą posuwały się 

naprzód, pociągnij mnie. Mogę mieć chwile słabości, ale naprawdę chcę, abyś 

mnie zaprowadził tam, dokąd chcesz, abym poszła. Mówię Ci to wszystko 

właśnie teraz, kiedy czuje się silna. W Twoim współczuciu zapomnij o mojej 

słabości. Proszę Cię o to teraz, o Panie, niech to będzie moja umowa z Tobą 

(…).10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Tamże, s. 107. 



Modlitwa wiernych: 

 

 

1. Jahwe, mój Boże, Ty, który jesteś tak Czuły i tak blisko mnie, posłuchaj 

cierpienia Tego, który jest Radością Twojej Duszy: Jezusa Chrystusa, 

Twego Syna. Wszystkie bramy Kościoła są opuszczone, a kapłani jęczą 

nad jego pustką. Miasto niegdyś napełnione wiernymi trwa w 

samotności, jakby nagle owdowiało. Świątynie giną jedna po drugiej w 

poszukiwaniu pokarmu, aby utrzymać się przy życiu, lecz zamiast 

kadzidła wdychają opary szatana. Gdzież są posiadłości podobne do 

ogrodów? Gdzie kwitnące winnice, niegdyś rozlewające swój zapach? 

Dlaczego zwalone są Twoje ołtarze?11 

Ojcze, prosimy Cię ratuj i odnów Twój Kościół. Pociesz Twoje 

dzieci, które cierpią z powodu stanu w jakim znalazło się Mistyczne Ciało 

Chrystusa. 

 

 

 

2. Boże Wszechmogący,  pozwól mojej duszy zakorzenić się w Tobie. Ojcze, 

w Tobie znalazłam prawdziwy Pokój.  Jahwe, mój Panie,  Władco od 

początku, rano, w południe i wieczór, kocham, pragnę Najwyższego,  

którego Palec dotknął mojego serca i który jednym Swoim Spojrzeniem 

oczarował moje serce.12 

Ojcze, prosimy Cię za papieża, biskupów i kapłanów. Spraw, aby 

ich serca płonęły z miłości do Ciebie i nieustannie pragnęły Ciebie. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Tamże, s. 158-159. 
12 Tamże, s. 166. 



3. Jahwe, mój Abba, przypomnij mi Twoje Przykazania, abym mogła 

podążać za nimi i pozostać wierna Tobie.  Wiem, że Twoje nakazy są 

sprawiedliwe, mój Abba. Wiem i wierzę, że Ty pozwalasz mi cierpieć z 

powodu wierności. To było dobrem dla mnie skosztować i pić z Twego 

gorzkiego Kielicha. Teraz, Panie, proszę Cię, pozwól Twojej Miłości 

pocieszyć mnie; przyjdź i bądź dla mnie czuły, a będę żyła,  bo Twoje 

Prawo jest moim życiem i moją rozkoszą.  Skieruj moje kroki do Twego 

Domu, jak mi to obiecałeś. Pragnę Cię, Ojcze Niebieski czekam na 

Ciebie, Jahwe, mój Abba,  czekam na Ciebie.13 

Ojcze, prosimy Cię za Księdza Piotra. Niech Twoja Miłość 

pociesza Go, a doświadczenie Twojej Ojcowskiej Czułości będzie 

nagrodą za cierpienie z powodu wierności Tobie. 

 

 

 

4. Ojcze Święty, nie modlę się tylko za mnie, ale również za całą ludzkość. 

Wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, dlatego modlę się i proszę, abyś 

potraktował nas miłosiernie. Ojcze Wieczny, naucz nas wzajemnej 

miłości, byśmy czynili Twą Świętą Wolę i stawali się godni imienia 

Twoich dzieci.14 

Ojcze, prosimy Cię za tymi, którzy jeszcze nie doświadczyli Twojej 

Ojcowskiej Miłości. Miej miłosierdzie dla nich, przytul ich do Swojego 

Serca i pozwól im poczuć się dziećmi Najwspanialszego z ojców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Tamże, s. 119. 
14 Tamże, s. 138. 



5. Jahwe, mój Boże,  Ty zlewasz na mnie obficie Twoje wonności.  Bądź 

uwielbiony, mój Jahwe.  Ty jesteś mój, a ja jestem Twoja.  Użycz mi 

Twojego Ramienia, abym mogła się na nim wesprzeć.  Jestem niegodna, 

podobna do powiewu,  który przechodzi nie zauważony, aby już nigdy 

nie powrócić,  do ziarnka pyłu zmywanego przez pierwsze krople 

deszczu. Pozwól mi znaleźć się w Obliczu Twej Wspaniałości. O, 

Umiłowany, prowadź mnie bezpieczną ręką przez tę pustynię.15 

Ojcze, prosimy Cię, weź nas za rękę i prowadź po drogach naszego 

życia. W Tobie cała nasza nadzieja. 

 

 

 

6. Spójrz, Ojcze, na to, co masz przed Sobą. Widzisz Nędzę.  Przebacz mi, 

Ojcze, bo nie jestem godna otrzymania wszystkich tych łask. Na nic nie 

zasługuję, bo jestem Nicością.  Pozwól tej Nicości wesprzeć się na 

Tobie,  na Twojej nieskończonej Dobroci.  Kocham Cię, Ojcze 

Umiłowany, pomimo mojej nędzy i nicości.  Potrzebuję Twojej Siły, aby 

móc pracować i wypełnić wszystko,  co z Twojej Łaski powinno zostać 

wypełnione.16 

Ojcze, prosimy Cię, dodaj nam Twojej Siły i udziel potrzebnych 

łask, abyśmy mogli wypełnić Twoją Świętą Wolę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Tamże, s. 143-144. 
16 Tamże, s. 35. 



Komentarz na ofiarowanie: 

 

 

 

 

 

Ojcze, powierzam Ci się zupełnie. Wiem, że jestem niczym, ale to nic 

należy do Ciebie. Chcesz mnie odrzucić w kąt, uczyń to. Chcesz mnie podeptać, 

zrób to. Pragniesz zadać mi cierpienie, uczyń to. Chcesz mnie mieć w Swoim 

Sercu, to więcej od tego, na co kiedykolwiek zasłużyłam. Choćbyś wymagał nie 

wiem czego, Panie, ja nie będę chciała nic innego, jak tylko dziękować i kochać 

Cię. Jeśli tego pragniesz, posługuj się mną, aż do wyczerpania moich sił, aby 

pomóc innym. Uczyń mnie godną, abyś w pełni mógł się mną posługiwać. 

Jestem Twoja i tylko Twoja, nędzna, ale kocham Cię.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Tamże, s. 108. 



Komentarz przed dziękczynieniem: 

 

 

 

 

 

Chwała niech będzie Bogu! Dziękuję Ci z całego serca. Dziękuję. 

Ożywiłeś mnie i dałeś mi serce z ciała, moje ciało na nowo rozkwitło. Wybrałeś 

mnie i podniosłeś, abym cieszyła się Twoją łaską. Pozwoliłeś mi żyć w Twoim 

Domu przez wszystkie dni mego życia. Niech będzie błogosławiony Bóg, który 

pozwala mi cieszyć się w każdym czasie Swą słodyczą, Czułością i Swymi 

Łaskami. Słowo Boga jest życiem. Naucz mój język ogłaszać Twoją dobroć i 

uwielbiać Twoje Święte Imię teraz i na wieki.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Tamże, s. 193. 



Dziękczynienie: 

 

1. Dziękuję Ci z całego serca,  Ojcze Kochający, Najczulszy z wszystkich 

ojców.  Twoja miłość do mnie jest tak wielka,  tak widoczna, że 

chciałabym mówić o Twojej Miłości wszędzie, gdzie mnie posyłasz.19 

Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś dla nas Najczulszym ze 

wszystkich ojców. 

 

 

 

2. Mój Jahwe jest dla mnie Dobry,  Jego Miłość trwa na wieki.  Jego 

Wierność rozciąga się z pokolenia na pokolenie.  On wydobył mnie z 

otchłani i uleczył.  On postawił moje stopy na skale i podtrzymuje me 

kroki.  Jakie cuda uczyniłeś dla nas,  mój Panie!20 

Ojcze, dziękujemy Ci za ogrom łask, którymi nas obdarzasz, a na 

które niczym sobie nie zasłużyliśmy. 

 

 

 

3. Dziękuję Ci, Ojcze (…)za Miłość, jaką masz dla mnie. Mimo mojej winy 

wzniosłeś mnie do Swego Serca. Pozwól mi mieszkać przy Tobie, u 

Twych Stóp. Pozwalanie na to przekracza moje zasługi. Dopuszczenie 

do rozmowy z Tobą przekracza moje zasługi: na nic nie zasługuję.21 

Ojcze, dziękujemy Ci za Miłość, jaką masz dla nas, pomimo tego, 

że jesteśmy słabi i grzeszni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Tamże, s. 171-172. 
20 Tamże, s. 122. 
21 Tamże, s. 108. 



4. Jakże ogarnia mnie Miłość i Miłosierdzie i jakże mnie nieustannie 

błogosławi!  Mądrość jest moim osobistym Nauczycielem i poucza nas: 

mnie i innych. Twoja Święta Obecność, nieustannie u mego boku,  

bardziej niż kiedykolwiek umacnia mnie, dodaje nadziei i odwagi.  Ach! 

Jahwe, mój Ojcze, tęsknię za Tobą.  Jakże tęsknię za Tobą! Jahwe, mój 

Abba,  zdobyłeś mnie całą...22 

Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś tak blisko nas. Dziękujemy za 

to, że nas umacniasz, dodajesz nadziei i odwagi. 

 

 

 

5. Moja dusza tęskni dziś za Tobą.  Oddałam Ci moje serce i moją duszę do 

uformowania.  Mój Pan przyszedł do mnie,  w całej Swojej Wspaniałości 

i Majestacie,  aby wznieść moją duszę do Siebie i ukazać mi Swoją 

Wielką Miłość oraz Miłosierdzie.  Wychowywał mnie z Czułością,  abym 

ogłaszała wszystkim narodom Jego Nieskończoną Miłość i Jego 

Miłosierdzie.  Wieczna jest Jego Miłość.23 

Ojcze, dziękujemy Ci za Orędzia na Czasy Ostateczne, które 

właśnie nadeszły, w których dajesz nam się poznać jako Najczulszy i 

Najbardziej Kochający ze wszystkich ojców. 

 

 

 

6. Jahwe, Ojcze!  Rozmawiałeś ze mną jak Tatuś,  jak przyjaciel.  

Błogosławię Twe Imię Trzykroć Święte. Twoja czułość ogarnęła mnie i 

ukazała mi Drogę Życia. Odtąd wzniosłeś w mojej duszy Twój Pałac i 

Twoje Panowanie. Tak! Potraktowałeś mnie czulej,  niż ojciec traktuje 

swe dziecko.  Jak ktoś,  kto trzyma w ręku delikatną porcelanę,  z taką 

troską Ty mnie nosiłeś.24 

Ojcze, dziękujemy Ci za to, że troszczysz się o każdego z nas z taką 

miłością i czułością, jakbyśmy byli Twoimi jedynymi dziećmi. 

 

 

 

                                                           
22 Tamże, s. 144-145. 
23 Tamże, s. 125. 
24 Tamże, s. 202-203. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

Przyjdź, Jezu, przyjdź, Ty, który jesteś Żyjący! O, Emmanuelu, przebacz 

mi, obejmij moją słabość Twoją Mocą, ogarnij moje wysuszenie Twoim 

Zdrojem; weź moją duszę w Swoje Ręce. Wieczne Źródło Miłości, pochłoń 

każde włókno mojego serca, aby Cię kochało, uwielbiało i aby ogłosiło 

wzniosłość Twojego Imienia. Spraw, by mój duch pragnął mego Stworzyciela, 

aby ten proch, z którego ukształtowałeś Swoje dziecko, stał się gorejącym 

płomieniem miłości, ponieważ Ty posiadasz władzę nad życiem i śmiercią. 

Twoje Spojrzenie ma moc stopić żelazo, Twoja Zazdrosna Miłość może 

sprawić, że moje życie zostanie uznane za szaleństwo przez mądrych. Nakieruj 

zatem znowu Twoją strzałę i przeszyj Swój ulubiony cel.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Tamże, s. 56-57. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

Jahwe, kocham Cię. Jahwe, adoruję Cię. Jahwe, moja Niebieska Miłości, 

wiem, że jesteś ze mną. Jahwe, mój Ojcze, mój Abba, powiedz Twemu tak 

Umiłowanemu Synowi, że moje serce żyje tylko dla Niego; powiedz Mu, że jest 

Powietrzem, którym oddycham, że jest moim Życiem. Powiedz Mu, że ze 

względu na miłość do Niego, mój głos będzie brzmiał tak głośno, jak zdołam, 

aby ogłosić Jego pragnienia i Żarliwą Miłość do nas. Powiedz Mu, Ojcze, że nic 

ani nikt nie ugasi nigdy tej miłości, którą do Niego żywię. Powiedz Mu, że jest 

moim Uśmiechem, moją Radością i moją Nadzieją. Powiedz mojemu 

Odkupicielowi, jak tęsknię za Nim i jak, we dnie i w nocy, umieram z miłości 

do Niego.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Tamże, s. 152. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

Dziękuję Ci, Jezu, że prowadzisz mnie krok po kroku. Jesteś moim 

Świętym Nauczycielem pouczającym mnie z miłością i cierpliwie. Prowadzisz 

mnie oraz innych ludzi do lepszego poznania Ciebie, do poznania 

Nieskończonej Miłości, którą jesteś, która nigdy nas nie opuszcza i zawsze jest 

gotowa nas szukać – nas, którzy się zagubiliśmy – i przyprowadzić nas do 

Ciebie. Nigdy nie odczułam najmniejszego rozdrażnienia z Twej strony ani 

zniecierpliwienia, czułam się jedynie kochana. Udzieliłeś mojej duszy Miłości i 

Pokoju. Taki jesteś. Nigdy Cię nie opuszczę, Panie.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Tamże, s. 111-112. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

Mój Boże, jakże mogłabym Cię nie kochać? Żyję dla Ciebie, należę do 

Ciebie, nawet jeśli jestem tylko gliną. Wszystko, co robię, czynię z miłości do 

Ciebie. Nie szukam moich spraw, lecz pragnę wysławiać Twoje Imię. Pragnę 

doprowadzić do Ciebie Twoje baranki, pragnę wypełniać Twoją Wolę, Panie. 

Kocham Cię i ze względu na tę moją miłość do Ciebie – której mi udzieliłeś i 

której mnie nauczyłeś – proszę Cię, jeśli takie jest Twoje pragnienie, umocnij 

moją wiarę i spraw, abym ja kochała Cię bezgranicznie, ażebym mogła 

kontynuować i uwielbić Ciebie.28 

                                                           
28 Tamże, s. 113-114. 


