
 

Różaniec z S.M. Paschalis Jahn i Towarzyszkami 

 

Maryjo, Matko nasza, gromadzimy się dziś we wspólnocie Kościoła wrocławskiego i wraz  

z Tobą pragniemy towarzyszyć Panu Jezusowi w bolesnych tajemnicach Jego życia. W tajemnicy 

świętych obcowania – zapraszamy do naszej modlitwy Czcigodne Służebnice Boże – Siostrę  

M. Paschalis Jahn i Towarzyszki, do których beatyfikacji przygotowujemy się z całą naszą 

archidiecezją. Ich męczeństwo nie jest tylko sentymentalnym wspomnieniem minionych wydarzeń, 

ale wciąż aktualnym drogowskazem MIŁOWANIA pośród szarej codzienności życia. Jest to 

miłowanie aż do oddania życia…, gdy – dla miłości i z miłości – trzeba zrezygnować ze swojej racji; 

odpowiedzieć cierpliwie temu, kto cierpliwy nie jest; pierwszemu wychodzić do zgody, nawet, gdy 

się nie zawiniło; to słuchać i wypełniać Ewangelię, idąc za Chrystusem dokądkolwiek mnie prowadzi.  

Życie i męczeńska śmierć S.M. Paschalis i Jej dziewięciu Współsióstr są dla nas znakiem,  

jak – pomimo doświadczenia przemocy – nie pozwolić odebrać sobie ludzkiej godności i wiary w to, 

że Dobry Bóg ma moc uzdrowić każde nasze zranienie. Dlatego, dziękując Bogu za dar życia  

i męczeńskiej śmierci S.M. Paschalis i Jej Towarzyszek, ofiarujmy ten różaniec w intencji 

uzdrowienia ze wszelkich zranień i skutków doświadczenia przemocy w naszym życiu. Prośmy 

również o głębokie, duchowe przygotowanie się całej naszej archidiecezji do beatyfikacji 

Czcigodnych Służebnic Bożych S.M. Paschalis Jahn i Towarzyszek. 

 

Wierzę w Boga… Ojcze nasz…, 3x Zdrowaś…. 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa w Ogrójcu Pana Jezusa 

„Czuwajcie się i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.”  (Mk 14,38) 

Panie Jezu, Twoje słowa wypowiedziane w godzinie największej ciemności, duchowego i fizycznego 

cierpienia i opuszczenia, przypominają mi, że w chwilach mojego bólu, doświadczenia skutków 

przemocy, duchowych ciemności, depresji… trzeba mi – mimo zniechęcenia i zmagania się  

z trudnościami życia – zawsze przychodzić do Ciebie i nigdy – tak jak Ty – nie ustawać w modlitwie. 

Za wstawiennictwem S.M. Paschalis i Jej IX Współsióstr proszę o łaskę wytrwałej i wiernej 

modlitwy, zwłaszcza w godzinie mojej ciemności, gdy po ludzku nie ma już ratunku. 

 

Tajemnica 2 – Ubiczowanie Pana Jezusa 

„Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na 

ukrzyżowanie.” (Mk 15,15) 

Panie Jezu, Piłat ukarał Cię, by przypodobać się innym, by w ich oczach wypaść dobrze. Rozważając 

tajemnicę Twojego ubiczowania – kary strasznej i okrutnej – proszę Cię o łaskę przebaczenia tym, 

którzy zranili mnie przemocą słowną i fizyczną. Daj mi, proszę, zrozumieć, że przebaczenie jest drogą 

ku wolności serca i, że kruszy wszelkie łańcuchy przemocy, które nie pozwalają mi kochać wolnym 

sercem. Za wstawiennictwem S.M. Paschalis i Jej IX Współsióstr zawierzam Ci wszystkich, którzy 

dopuszczają się jakiejkolwiek przemocy, prosząc o łaskę opamiętania i nawrócenia dla nich. 

 

Tajemnica 3 – Pan Jezus cierniem ukoronowany 

„Żołnierze zaprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec i zwołali całą kohortę. Ubrali Go  

w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli 

na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd.” (Mk 15,16-19) 

Panie Jezu w tej tajemnicy chcemy modlić się za wszystkie osoby doświadczające wyszydzania, 

znieważania, pogardy i upokarzania. Niech to okrutne doświadczenie, z którym się zmagają, nie 

odbierze im pewności, że Ty uczestniczysz w ich cierpieniach i masz moc wyprowadzić ich  

z ciemności do światła. Prosimy, by nikt z nas, nigdy, w myślach, słowach i uczynkach nie pogardzał 

drugim człowiekiem. Za wstawiennictwem S.M. Paschalis i Jej IX Współsióstr zawierzamy Ci 

wszystkich ludzi, którzy z powodu przemocy chorują na depresję i doświadczają innych 

wewnętrznych ciemności. Nie pozwól, by pogrążyli się w rozpaczy i stracili nadzieję. 



 

Tajemnica 4 – Droga Krzyżowa Pana Jezusa 

„Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli, kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo, kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci 

swe życie z Mego powodu, ten je odnajdzie».” (Mt 16,24-25) 

Panie Jezu, dla nikogo z nas dźwiganie krzyża nie jest proste i nikt z nas nie tęskni za dźwiganiem 

krzyża. Krzyż zawsze jest skutkiem grzechu – mojego lub drugiego człowieka. TY - nie nakładasz na 

nas krzyży, ale uczysz jak je dźwigać. Wpatrując się w Ciebie, dźwigającego krzyż, widzę, że: nie 

przeklinasz, nie złorzeczysz, nie obmyślasz sposobów zemsty… Ale modlisz się za tych, którzy 

towarzyszą Ci w drodze i za tych, którzy Cię krzywdzą. Twój wzrok sięga dalej, niż życie doczesne.  

Za wstawiennictwem S.M. Paschalis i Jej IX Współsióstr prosimy, abyśmy w doświadczeniu krzywdy 

i przemocy, nigdy nie odpłacali złem za zło, lecz – pamiętając o życiu wiecznym – z Sakramentu 

Pojednania i Eucharystii czerpali od Ciebie siłę do dźwigania tego, co w życiu trudne, co przytłacza 

i próbuje odebrać nam światło wiary. 

 

Tajemnica 5 – Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa 

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci,  

kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. (…) 

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. 

My także winniśmy oddać życie za braci. (…) 

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” (1J 3,14-18) 

Panie Jezu, godzina Twojej śmierci – stała się godziną największej miłości. Nawet Łotr, który 

przyznał się do swojego grzechu, ale zawierzył się całkowicie Twojemu Miłosierdziu, wszedł z Tobą 

do Raju… Wpatrując się w Ciebie – ukrzyżowanego z miłości do nas – chcemy prosić, byśmy zawsze 

pamiętali, że przyszedłeś na ten świat, aby każdy, kto w Ciebie wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne.  Za wstawiennictwem S.M. Paschalis i Jej IX Współsióstr, które przez dar męczeństwa,  

w sposób szczególny uczestniczyły w Twojej śmierci, daj, abyśmy SŁUCHAJĄC I WYPEŁNIAJĄC 

W KAŻDEJ CHWILI NASZEGO ŻYCIA SŁOWA TWOJEJ EWANGELII, dobrze przygotowali 

się na godzinę śmierci i nie zmarnowali daru życia wiecznego, który straciliśmy przez grzech, a który 

TY przywróciłeś nam swoją Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem. 

 

Oprac. s. Maria Czepiel csse 


