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Wprowadzenie przed rozpoczęciem wigilii 

Za chwilę rozpoczniemy wigilijne spotkanie – nabożeństwo 

poprzedzające koronację Matki Bożej na Królową Godności 

Kobiet. Serdecznie witamy wszystkie kobiety zgromadzone 

tutaj w Świdrze w kaplicy domu sióstr jak również te, które 

łączą się z nami przez internet.  

Koronacja Maryi na Królową Godności Kobiet została  

zainicjowana przez Ligę Kobiet i podjęta przez wszystkie 

żeńskie wspólnoty Dzieła Szensztackiego w Polsce.  

Dlatego serdecznie witamy przedstawicielki Instytutu Pań 

Szensztatu, Szensztackiego Apostolskiego Związku Kobiet, 

Panie z Ligi Matek, Ligi Kobiet, Szensztacką Młodzież Żeńską 

oraz Szensztackie Siostry Maryi, gospodynie tego miejsca.  

Serdecznie witamy także ojca Arkadiusza Sosnę przełożo-

nego Instytutu Ojców Szensztackich, krajowego duszpaste-

rza Ruchu Szensztackiego, który towarzyszy naszej dzisiej-

szej refleksji i modlitwie.  

Wszystkich zapraszamy do udziału w dzisiejszej wigilijnej 

uroczystości koronacji Matki Bożej na Królową Godności  

Kobiet i życzymy głębokiego i pięknego spotkania z Jezusem 

i Maryją.  

 

(w kaplicy wygaszamy światła) 
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(Kaplica bez światła, melodia adwentowej pieśni np. Archanioł Boży 
Gabriel, na tle melodii tekst: „Osoba 1”; wniesienie świecy roratniej, 
kaplica nie jest oświetlona) 

Osoba 1 

Maryjo, Niepokalana w świętości człowieczeństwa  
bogata łaską, wypełniona Bogiem, 
adwentowa pragnieniem spełnienia się obietnic 
danych przez Boga, o tym, że nadejdzie pełnia czasu…  

Maryjo, otwarta sercem ku niebu 
przyjmująca zwiastowanie Archanioła 
okryta welonem Ducha Świętego 
Zwiastunko Nadchodzącego Pana 

Maryjo, szlachetna w zachowaniu powierzonej przez Boga tajemnicy 
Tabernakulum Jezusa ukrytego w ciszy  
brzemienna miłością 
Monstrancjo niosąca zbawienie 

Zdana na wolę Ojca, Małżonko Józefa 
dostojna w prostocie, godna czci i uwielbienia  
Maryjo, lilio czysta, korono Bożego piękna 
harmonio urzekająca kobiecą godnością 
Maryjo, święta – uczyń nas takimi jak TY!  

 

Pieśń (+ zapalamy światło w kaplicy) 

Archanioł Boży Gabryjel, * Posłan do Panny Maryi, * Z majestatu Trójcy 
Świętej * Tak sprawował poselstwo k'Niej: * Zdrowaś Panno, łaskiś 
pełna, * Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. 

2. Panna się wielce zdumiała * Z poselstwa, które słyszała; * Pokor-
niuchno się skłoniła, * Jako Panna świątobliwa; * Zasmuciła się z tej 
mowy, * Nic nie rzekła aniołowi. 

3. Ale poseł z wysokości, * Napełnion Boskiej mądrości, * Rzekł Jej: "Nie 
bój się, Maryjo, * Najszczęśliwszaś, Panno miła; * Znalazłaś łaskę  
u Pana, * Oto poczniesz Jego Syna. 
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4. „Jezus nazwiesz imię Jego, Będzie Synem Najwyższego; Wielki  
z strony człowieczeństwa, * A niezmierny z strony bóstwa, * Wieczny 
Syn Ojca wiecznego, * Zbawiciel świata całego". 

 

Osoba 2 

Dzisiaj, po raz kolejny w naszym życiu, stajemy na progu Adwentu  
w wolności, „czyli prawie do robienia wszystkiego, co powinniśmy, 
gdzie powinność zakłada cel, skutek, moralność i prawo Boże”.  
W wolnym wyborze chcemy powtórzyć za Maryją: „Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego” i pozwolić naszej 
Matce prowadzić nas do Boga. Doskonalić nasze posłuszeństwo, tak 
jak zrobiła to Ona: 

„Niewiasta, o której marzył nawet Bóg 
Przed stworzeniem świata; 
… 
Niewiasta, która nie będąc kapłanem, 
Mogła już na Wzgórzu Kalwarii wyszeptać: 
„To jest Ciało moje; to jest Krew moja”, 
Bo tylko Ona, nikt inny, dała Mu ludzkie życie.” 1 

Osoba 1 

W życiu Maryi kobieta każdego stanu może odnaleźć siebie:  
nastolatkę szukającą Boga, narzeczoną i żonę oddaną swojemu  
mężowi, matkę wychowującą dziecko, a potem pozwalającą mu pójść 
własną drogą, wdowę, ciepiącą niewiastę przeżywającą swój krzyż pod 
krzyżem Syna, członka rodziny albo sąsiadkę troszczącą się o innych, 
życzliwą opiekunkę wszystkich, którzy zechcą z jej pomocy i doświad-
czenia skorzystać.  

Osoba 2 

A wszystko to dzięki jednemu: TAK! 

 

                                                           
1 abp Fulton J. Sheen „Maryja. Pierwsza miłość świata” 
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Osoba 1 

Jak podziękować Maryi za posłuszeństwo Bogu i wierne przy Nim 
trwanie? Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński pisał tak: 

Osoba 3 

„Jakich pochwał użyję? Pochwalę Cię słowem? Matko Słowa  
Wcielonego, cóż znaczy zeschły szept zeschłych liści mego słowa? – 
Każde obciążone grzechem pierworodnym, każde nieociosane, nie-
zgrabne, każde  twarde i ostre jak grad na płatkach róży! … Pochwalę 
Cię uczuciem serca? – Skalane serce samym spojrzeniem duszy  
przesłania Niewiastę w słońce przybraną! …Pochwalę Cię myślą? – 
Ten zuchwały ptak zbyt szybko się męczy, zwija skrzydła i obniża loty. 
Pochwalę Cię łzami…Bodaj to jedno, co mam w sobie najczystszego  
i bez zmazy!”2 

Osoba 1 

A my, po dziewięciomiesięcznym przygotowaniu, pełne wdzięczności  
i świadome własnych,  ludzkich granic, chcemy prosić Maryję, żeby 
stała się Królową Godności Kobiet i posługiwała się nami, narzędziami 
w swoich rękach, do działania i modlitwy. 

Do Alicji Lenczewskiej Jezus mówił:  

Osoba 3 

„Gdy stoisz w modlitwie na progu Nieba przez Ciebie płynie błaganie  
i ból świata i przez ciebie spływa Miłosierdzie Boże na ziemię. Każda 
modlitwa jest wymianą nędzy świata na Miłosierdzie Boże. Jest  
kanałem, dzięki któremu ta wymiana istnieje. Czystość i świętość tej 
modlitwy sprawia, że kanał jest drożny, że Bóg może zsyłać Swoje łaski 
przez ciebie i zalewać świat miłością Swoją. I oczyszczać, i zbawiać,  
i przemieniać świętością Trójcy Świętej. Dzięki modlitwie ocalone  
będzie to, co oddasz Bogu, trwając przed Nim” 3 

 

                                                           
2 Stefan Kardynał Wyszyński „ Zapiski więzienne” 
3 Alicja Lenczewska „Świadectwo” 
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Osoba 2 

Stajemy w adwentowej zadumie, w zasłuchaniu w Słowo Boga,  
w gotowości na przyjęcie i wypełnienie Jego woli, w jedności z Matką  
i prośbą do Niej: mocą Twego Syna uczyń cud, przemień dusze, odnów 
i ocal godność każdej kobiety. 

Wszystkie:  

Maryjo, „spraw, byśmy się stały podobne do Ciebie.  
Tak jak Ty kroczyły przez życie:   
Mężnie, godnie i w prostocie  
Szerzyły miłość, pokój i radość. 
Wkrocz w nasze czasy poprzez nas 
I uczyń je gotowymi na przyjęcie Chrystusa!” (J.K.)  

Śpiew 

Maryjo, Matko, Twym odbiciem chcemy być,  
tak jak Ty przez życie iść: mężnie i godnie, i z prostotą,  
miłość, pokój, radość nieść.  
Przejdź w nas przez nasze czasy i przygotuj je dla Chrystusa.  

 

Osoba 1 

Dzisiejszego wieczoru, stojąc na progu nowego stulecia obecności  
kobiet w Ruchu Szensztackim, pragniemy wpatrzeć się w Maryję i tak 
jak przed stu laty pierwsze kobiety oddały się do dyspozycji Trzykroć 
Przedziwnej Matce i Zwycięskiej Królowej Szensztatu, podobnie i my 
tu zgromadzone oraz wszystkie kobiety, które duchowo dzisiaj łączą 
się z nami, pragniemy odnowić przymierze miłości, by w ten sposób 
przygotować się do jutrzejszej koronacji Maryi na Królową Godności 
Kobiet. Akt ten chcemy uczynić fundamentem Ruchu Kobiet Szensz-
tackich w Polsce. Budujemy na fundamencie tych kobiet, które  
budowały Szensztat przed nami, w minionym stuleciu, przed II wojną 
światową na obecnych terenach Polski i po wojnie, gdy ruch zakorze-
niał się w naszej Ojczyźnie. Z ich przymierza miłości z Maryją wyrasta 
dzisiejsze pokolenie kobiet oddanych Maryi, wyrastamy my same.  
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Osoba 2  

Nasze serca wypełnia wdzięczność za minione 100 lat działania Maryi 
z sanktuarium poprzez kobiety, które wiernie żyły przymierzem  
miłości. Wspominamy założycielki naszych wspólnot, wspominamy  
kobiety, które odegrały znaczącą rolę w Ruchu Szensztackim,  
wspominamy kobiety z naszych wspólnot, zwłaszcza te, które spełniły 
już swoją misję na ziemi. Należały one do Instytutu Pań Szensztatu,  
Instytutu Sióstr Maryi, do Szensztackiego Apostolskiego Związku  
Kobiet, do Ligi Matek, Ligi Kobiet, wspominamy także kobiety, które 
jako Szensztacka Młodzież Żeńska wypracowywały ideały diecezjalne  
i dały swój duchowy wkład w rozwój swojej wspólnoty. Wspominamy 
osoby żyjące i zmarłe. Dziękujemy za ich miłość do Maryi, za ich  
wierność przymierzu miłości.  

Wszystkie 

Za wszystko całym sercem dziękuję Ci, Matko, 
Miłością głęboką chcę darzyć Cię szczerze. 
Kim byśmy się stali, Maryjo, bez Ciebie 
i bez Twej matczynej opieki nad nami! 

Ty wyratowałaś nas z wielkich trudności 
i wierną miłością związałaś ze sobą. 
Dziękując za wszystko – wiecznie chcę dziękować - 
i w niepodzielnej miłości siebie ofiarować. Amen.  

 

Pieśń 

Uwielbia ma dusza Pana moc, * raduje się duch mój w Bogu Zbawcy 
mym! * On na pokorę Służebnicy wejrzał, * wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny. * Magnificat, magnificat, animmea Dominum.  

2. Błogosław, błogosław, Panie, swój lud * ogarniaj swą łaską wiernych 
Ci, * bo miłosierdzie Twoje wiecznie trwa, * niech wielbi Cię nasz śpiew. 
* Magnificat....  

3. O, Panie, jakże odwdzięczę się, * Ty pierwszy umiłowałeś mnie: * na 
wieki głosić będę miłość Twą, * którą wciąż obda-rzasz mnie. * 
Magnificat.... 
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Osoba 1 

Wszystko, co zrodziło się w naszej kobiecej gałęzi Dzieła Szensztac-
kiego jest dziełem naszej Matki i Królowej Szensztatu.  
To Ona posługuje się nami, swoimi narzędziami i przez nas niesie 
Chrystusa światu. Poświęcamy się Jej, by posłannictwo z sanktuarium 
mogło rozprzestrzeniać się i zakorzeniać w nowych pokoleniach.   

Osoba 2  

Ten pochód Matki Bożej w Szensztacie rozpoczął się wraz  
z poświęceniem pierwszych kobiet – najpierw Gartrudy von Bullion  
i jej kuzynki Marie Christmann, a później w 1925 roku całej grupy  
kobiet. Z grupy tej później 5 kobiet dało podwaliny pod Instytut Sióstr 
Maryi, 5 zostało członkiniami Instytutu Pań Szensztatu, 5 pozostało 
w Związku Kobiet a pozostałe są fundamentem Ligi.  

Osoba1  

Chcemy zaczerpnąć z ich ducha, z ducha tego pierwszego poświęcenia 
z 1925 roku i wsłuchując się w modlitwę poświęcenia, przygotować 
nasze serca na odnowienie przymierza miłości.  

nagranie CD (słuchamy stojąc, postawa gotowości przyjęcia tych słów) 

O Pani i Królowo, Trzykroć Przedziwna Matko, ja……(wstaw swoje 

imię)… poświęcam się Tobie dziś uroczyście przed całym światem,  
całkowicie, na zawsze i na wieki. Tobie oddaję moje serce, mój rozum, 
całą moją wolę, wszystko co posiadam i będę posiadała z dóbr  
ziemskich, jak również umiejętności i dobra mojej duszy. Od tej pory 
pragnę stać do Twojej  nieograniczonej dyspozycji z wszystkim co  
posiadam i po wszystkie czasy, jako Twoja absolutna własność  
w walce o królestwo Twego Syna, do której to walki nas poprowa-
dzisz. Jestem Twoja, o Królowo, nieodwołalnie Twoja. Jednak teraz 
wiedz także, że niczego innego bardziej nie pragnę jak podarować się 
poprzez Ciebie w sposób jak najdoskonalszy, tak jak to tylko Ty potra-
fisz, Jezusowi, Twojemu ukrzyżowanemu Synowi. On wzywa mnie w 
swoją bezpośrednią bliskość, abym w sposób szczególny zmagała się z 
Nim w szeregach Związku Apostolskiego  
i Szensztatu przeciw królestwu szatana.  
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Matko, pragnę podążyć za tym wołaniem, uczyć się kochać ducha 
ubóstwa, radośnie przyjąć wzgardę jako jego cześć, ćwiczyć ducha po-
słuszeństwa i wspólnoty oraz w świętej, dziewiczej miłości zrezygno-
wać z ziemskich rozkoszy. Tak, pragnę całym sercem i całą duszą zaan-
gażować się do tych najwyższych celów. Gdy jednak patrzę na siebie, o 
Matko, to przejmuje mnie lęk i wahanie, jestem niczym jak marnością 
i słabością, dlatego Ty, Niewiasto Można, wyciągnij ku mnie swą dłoń i 
poprowadź mnie do krzyża, na którym pragnę umrzeć wraz z moim 
Chrystusem, ponieważ Go kocham, i ponieważ cały świat  
pragnę zdobyć dla Jego miłości. A teraz, o Jezu, przyjmij mnie jako dar 
Twojej błogosławionej Matki. Naznacz mnie krzyżem na Twoją  
oblubienicę i wojowniczkę. Podaruj mi za wstawiennictwem Trzykroć 
Przedziwnej Matki Twoją przeobfitą łaskę. Daj mi to, czego ode mnie 
wymagasz a potem wymagaj ode mnie czego chcesz. Oto jestem. 
Amen.       (16 kwietnia 1925 r.) 

(Tekst zostaje zaniesiony do ołtarza, / klękamy/siadamy 
chwila ciszy – muzyka) 

Osoba 3 

Kochana Matko Boża, zanim włączymy nasze lilie do korony,  
pragniemy odnowić nasze przymierze miłości z Tobą. Ty jesteś naszą 
Wychowawczynią, Matką, Panią i Królową. Chcemy na nowo  
zawierzyć Tobie nasze życie i oddać się do Twojej dyspozycji.  
Pragniemy naszym życiem odpowiedzieć na wezwanie naszych czasów 
i pomóc polskim kobietom  odnaleźć, odnowić i szanować swoją  
godność, każdego dnia realizować powołanie dane im przez Boga,  
pomagać dążyć do prawdziwego spełnienia siebie w miłości.  
W tej misji potrzebujemy Twojej, Maryjo, pomocy. 

W I Akcie Założycielskim skierowałaś do nas słowa: 

Osoba 4 

„Nie martwcie się o spełnienie się waszego życzenia. Ego diligentes me 
diligo. Kocham tych, którzy mnie kochają. Udowodnijcie mi przede 
wszystkim, że mnie rzeczywiście kochacie, że poważnie traktujecie 
swoje postanowienia. Teraz macie ku temu najlepszą okazję. (…) 



10 

Przynoście mi pilnie wasze wkłady do kapitału łask: zdobywajcie 
przez wierne i jak najwierniejsze wypełnianie swoich obowiązków  
i przez gorliwe życie modlitwy wiele zasług i oddawajcie je do mojej  
dyspozycji. Wtedy chętnie będę przebywać wśród was i rozdzielać  
obficie dary i łaski; wtedy będę przyciągała stąd do siebie młodzieńcze 
serca i wychowywała je na użyteczne narzędzia w swoim ręku”. 

Osoba 3 

Najlepsza okazja do stawiania sobie wymagań to trudny czas kryzysu 
naszej cywilizacji i kruszenia się jej chrześcijańskich fundamentów.  
Wierzymy, że w przymierzu miłości z Tobą jest siła ocalenia naszej 
wiary, moralności i powołania każdej kobiety. Dlatego,  
przedstawicielki naszych wspólnot z zapalonymi świecami w ręku i my 
wszystkie tu zebrane, w duchowej łączności z wszystkimi duchowo 
obecnymi wśród nas, odnawiamy nasze przymierze miłości z Tobą:  

(przedstawicielki wspólnot zapalają świece i po odmówieniu modlitwy 
na znak odnowionego przymierza zanoszą je przed obraz MTA -  
wstajemy): 

Wszystkie        O Pani moja i Matko moja! 

Tobie ofiarowuję się całkowicie  
i na znak mojego oddania 
Tobie poświęcam dzisiaj mój wzrok, mój słuch, 
moje usta, moje serce, 
całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. 
A jeżeli już do Ciebie, o dobra Matko, należę,  
to proszę Cię, strzeż mnie jako 
Twojego dobra i Twojej własności.  
Amen 

(siadamy) 

 

Pieśń: Refr.:  Raduj się Matko Chrystusa, jesteś pełna łask.  
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Osoba 5 

Maryjo, dziękujemy za 100 lat obecności kobiet w Szensztacie.  
Dziękujemy także za polskie kobiety, które wiernie stały na straży  
wartości chrześcijańskich w rodzinach i w społeczeństwie. Dziękujemy 
za każdą z polskich kobiet, która wiernie realizuje swoje powołanie.  

Osoba 4 

Dnia 2 maja 2022 roku upłynie 40 lat od wymownego gestu polskich 
kobiet, które w Jasnogórskim Sanktuarium u stóp Królowej Polski  
z okazji 600-lecie istnienia sanktuarium, złożyły wotum - Kielich Życia  
i Przemiany. Był on znakiem moralnego zwycięstwa Narodu  
i symbolem obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
 Dziś kielich używany jest m.in. podczas Mszy św. celebrowanej  
8 marca, w Święto Kobiet na Jasnej Górze.  

Osoba 5 

Inicjatorem tego wydarzenia był Ksiądz Biskup Mikołaj Sasinowski  
stojący wówczas na czele Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa  
Kobiet. Kielich mszalny nazwany „Kielichem życia” kobiety uznały za 
dar ich kobiecych serc i dowód odzyskanego szacunku dla ludzkiego 
życia. Ufały, że będzie to prawdziwy „Kielich Przemiany.” 

Osoba 4 

Kielich został przyozdobiony wizerunkami czterech kobiet: św. Jadwigi 
Śląskiej, św. Jadwigi Królowej, św. Teresy Ledóchowskiej i Stanisławy 
Leszczyńskiej. 
Św. Jadwiga Śląska urodziła sześcioro dzieci i przeżyła śmierć pięciorga 
z nich. Na obrazach przedstawiana jest jako osoba karmiąca z misy 
głodnych, rozdająca chleb ubogim, wysłuchująca skarg pokrzywdzo-
nych, schodząca do więziennych lochów, wstawiająca się  
za skazańcami. 
Św. Jadwiga Królowa, wcześnie pojęła prawdę, że rządzenie  
i panowanie to przede wszystkim obowiązek i służba. Przez całe życie 
była wierna Bogu, ludowi oraz swemu kobiecemu, macierzyńskiemu 
powołaniu. 
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Św. Teresa Ledóchowska nazywana „Matką Afryki”, wychowana  
w atmosferze rodzinnej miłości i głębokiej wiary, życie poświęciła 
pracy misyjnej. 
Stanisława Leszczyńska, to położna z Łodzi, więźniarka kobiecego  
obozu w Oświęcimiu - Brzezince o numerze 41 335. W ciągu dwóch lat 
pobytu w obozie odebrała ponad 3 tys. porodów. Przez kobiety  
z obozu nazywana „mamą.” Niemieckiemu lekarzowi obozowemu  
powiedziała: „Nie, nigdy. Nie wolno zabijać dzieci”. 
Po raz pierwszy Najświętsza Ofiara w Kielichu Życia i Przemiany spra-
wowana była na Jasnej górze dnia 3 maja 1982 r. 

Osoba 5 

Maryjo, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy spadkobierczyniami kobie-
cych wartości i ducha wielkich kobiet naszego Narodu.  
Było ich wiele. To żony i matki, to dziewczęta broniące swojej  
godności i ofiarnie walczące o zwycięstwo dobra, to kobiety  
zaangażowane społecznie różnych zawodów i stanów, osoby życia 
konsekrowanego, babcie i wdowy przekazujące ducha wiary dzieciom 
i wnukom. Kobiety mężne, wierne, niezłomne, kobiety szlachetne, 
czyste, silne Bogiem i Jego miłością.  

Św. Jan Paweł II  w Liście do Kobiet Mulieris dignitatem napisał: 

Osoby 4 i 6 (naprzeniennie) 

4. „Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę 
ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że 
stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, 
przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie  
dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia. 

6. Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój 
los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć 
komunii i życiu. 

4. Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz  
w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej 
wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. 
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6. Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, 
kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, 
 jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, 
w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej 
ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych. 

4. Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej  
z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle  
i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać 
Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej  
komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem. 

6. Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością  
postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe  
zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach  
między ludźmi”4. 

(chwila ciszy / muzyka) 

Śpiew 

Maryjo, Matko, Twym odbiciem chcemy być,  
tak jak Ty przez życie iść: mężnie i godnie, i z prostotą,  
miłość, pokój, radość nieść.  
Przejdź w nas przez nasze czasy i przygotuj je dla Chrystusa.  

 

Osoba 5 

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński w swoich wystąpieniach 
upominał się o godność polskiej kobiety. Przemawiając do dziewcząt  
i kobiet wzywał do wierności ideałom wypływającym z samej natury 
kobiecości. Dzisiaj wsłuchujemy się w jego słowa:  

 

 

                                                           
4 św. Jan Paweł II – List Apostolski „Mulieris dignitatem” 
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Osoba 4 i 6 (naprzemiennie) 

4. „Twój styl ubierania się, czesania, spojrzenia, gestów, słów niech  
ci dyktuje twoje serce, poddane rozumnej woli. Jasnym jest, że twoje 
serce musi być czyste – za wszelką cenę – twoje uczucie musi być  
rozumne, a cała twoja postawa zewnętrzna musi być pełna godności 
dziecka Bożego i godności Polki. 

6. Dobrze wiesz, jak bardzo potrzebne jest rodzinie twoje miłujące 
serce. Ale tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości.  
I dobrze wiesz również, że aby zachować i ustrzec czystość, trzeba ją 
cenić jak skarb i czuwać, by go nie stracić przez nieostrożność czy  
lekkomyślność. 

4. Nie wszystko jedno, jakim językiem przemawiasz do swoich  
koleżanek i kolegów, nawet do siebie samej, gdy cię nikt nie słyszy, 
gdy czegoś szukasz w pośpiechu. Nie wszystko jedno, jakie słowa  
rzucasz… martwym przedmiotom. Słowo niegodne twoich ust coś  
w tobie rzeźbi, zostawia ślad. Ceń swoje usta i słowa, zwłaszcza gdy 
zwracasz się do innych ludzi, gdy one w innych coś mogą wyrzeźbić… 

6. Nie wszystko jedno, moja droga, jak patrzysz. Od twojego  
spojrzenia zależy bardzo wiele. Nieraz czyjś spokój lub nawet życie.  
A więc panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzucaj go na 
prawo i lewo. Kiedyś będziesz patrzyła – a może już patrzysz – w oczy 
ukochanego człowieka, kiedyś będziesz patrzyła w oczy twoich dzieci. 
Zachowaj dla nich czystość i głębię swego spojrzenia… Proś o takie 
spojrzenie, by się od niego odmieniały serca. 

4. Tak często się mówi o wyzywającym zachowaniu wielu dziewcząt. 
Jak chodzisz, jak trzymasz swoje nogi, ręce, jak się pochylasz  
i podnosisz? Przyjrzyj się sobie. Twoje zachowanie powinno skłaniać 
raczej do przyklęknięcia przed tobą, niż do znieważenia ciebie.  
To tylko od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię  
sponiewiera. 
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6. Od ciebie też zależy, jakie uczucia wyzwolisz w drugim człowieku: 
szacunek i gest miłości czy lekceważenie i namiętność. Pamiętaj,  
jesteś odpowiedzialna nie tylko za uczucia, które masz w sercu swoim 
dla kogoś, ale także za to, jakie budzisz w drugiej istocie”. 

(chwila ciszy / muzyka) 

Śpiew 

Maryjo, Matko, Twym odbiciem chcemy być,  
tak jak Ty przez życie iść: mężnie i godnie, i z prostotą,  
miłość, pokój, radość nieść.  
Przejdź w nas przez nasze czasy i przygotuj je dla Chrystusa.  

 

Osoba 3 

Słowa św. Jana Pawła II i Błogosławionego Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego znajdują echo w naszych sercach. 
Dlatego przedstawiamy Maryi nasze intencje:  

 

Wszystkie 

Maryjo! Wydarzenia ostatniego czasu: strajki kobiet, feministek  
walczących o prawo do zachowań niegodnych kobiety, wyzwoliły  
w nas pragnienie, by być przeciwwagą dla ich postaw. Godność ko-
biet stała się naszym celem, naszym pragnieniem. Chcemy przede  
wszystkim w sobie ocalić prawdziwie kobiece powołanie. Pragniemy 
być jak Ty, Maryjo! To Ty jesteś dla nas wzorem zachowań, gestów, 
słów  i uczuć. Jesteś wzorem kobiety na miarę zamierzonego przez 
Boga planu miłości. Matko i Królowo, wiemy, że same nie jesteśmy 
w stanie tego dokonać  i  potrzebujemy Twojego  wsparcia. Dlatego 
podjęłyśmy drogę koronacji Ciebie na Królową Godności Kobiet.  
Ciebie prosimy o moc i siłę dla wszystkich kobiet, które z godnością 
każdego dnia podejmują swoje powołanie.  
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Osoba 2  

Królowo Godności Kobiet, które w Twoim matczynym, kochającym 
spojrzeniu odnalazły swoją godność –  

(Wszystkie po każdym wezwaniu:) módl się za nami 

Królowo Godności Kobiet, mających Ciebie za Matkę - 

Królowo Godności Kobiet, w Tobie szukających nadziei - 

Królowo Godności Kobiet odkrywających swoje piękno w Bożych 
oczach - 

Osoba 1 

Królowo Godności Kobiet, wrażliwych i czułych na potrzeby innych - 

Królowo Godności Kobiet, otaczających miłością każde życie - 

Królowo Godności Kobiet, które w codziennym życiu starają się  
naśladować Ciebie w zaufaniu i posłuszeństwie Bogu - 

Królowo Godności Kobiet, które swoje życie poświęciły Bogu  
i służbie ludziom - 

Królowo Godności Kobiet, które oddają się Bogu w modlitwie  
i kontemplacji - 

Królowo Godności Kobiet, które są na drodze rozeznawania swojego 
życiowego powołania - 

Osoba 3 

Królowo Godności Kobiet, które każdego dnia troszczą się o relacje  
w szkole, rodzinie, miejscu pracy - 

Królowo Godności Kobiet, które są prześladowane przez rówieśników 
z powodu dawania świadectwa o swojej wierze i wyznawanych  
wartościach - 

Królowo Godności Kobiet, które każdego dnia wiernie służą swojej  
rodzinie - 

Królowo Godności Kobiet realizujących swoje powołanie w życiu  
zawodowym - 

Królowo Godności Kobiet, zaangażowanych w działania polityczne  
i dźwigających odpowiedzialność za dobro obywateli - 
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Osoba 4 

Królowo Godności Kobiet zagubionych i niepewnych o swoją  
przyszłość - 

Królowo Godności Kobiet poszukujących pracy - 

Królowo Godności Kobiet, które cierpią i chorują - 

Królowo Godności Kobiet o otwartych sercach i pomocnych dłoniach - 

Królowo Godności Kobiet czuwających przy łóżkach chorych,  
zwłaszcza posługujących zakażonym na Covid -19 -  

Osoba 5 

Królowo Godności Kobiet, które zaangażowane są w obronę życia 
dzieci nienarodzonych i podejmują ich duchową adopcję - 

Królowo Godności Kobiet, które utraciły swoje dzieci - 

Królowo Godności Kobiet, które nie mogą dać nowego życia - 

Królowo Godności Kobiet, które swoje wdowieństwo przeżywają  
w samotności - 

Królowo Godności Kobiet, zapomnianych przez własne dzieci - 

Królowo Godności Kobiet, cierpiących z powodu samotności - 

Osoba 6 

Królowo Godności Kobiet, odepchniętych i odrzuconych - 

Królowo Godności Kobiet, ofiar przemocy seksualnej i przez to  
nienawidzących swojej kobiecości - 

Królowo Godności Kobiet, które dopuściły się aborcji - 

Królowo Godności Kobiet, które znieważają swoją godność przez  
prostytucję - 

Królowo Godności Kobiet – Królowo mojego życia - 

 

Pieśń:  

Najświętsza Dziewico, Przybytku Boga z ludźmi, * Maryjo Ziemio 
Święta, * Panno Niepokalana, * Matko Emmanuela. 
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Osoba 1 

Maryjo, nasza kobieca godność jest darem Boga dla ludzi  
współczesnych czasów. Ty uczysz nas swoją postawą co znaczy być  
kobietą jakiej chciał Bóg. Gdy stajemy się podobne do Ciebie,  
w naszych sercach panuje pokój i ufność w moc łaski Bożej, która nas 
chroni, prowadzi, umacnia. Chcemy być silne Bogiem jak Ty. Tak jak 
od Twojej postawy fiat, którą promieniowałaś w całym życiu tu na 
ziemi i którą nadal promieniujesz na cały Kościół, tak i my – jako  
przedłużenie Twojej misji na ziemi – pragniemy promieniować naszym 
Fiat wobec Boga i Jego miłości. Tak jak Ty miałaś wpływ na los  
ludzkości dając życie Zbawicielowi i towarzysząc Jemu w Jego misji  
odkupienia świata, tak i my chcemy rozumieć naszą osobistą  
i wspólnotową misję, jako pomoc w Jezusowi w zbawianiu świata.  
Uczył nas tego założyciel Szensztatu ojciec Józef Kentenich. Oto jego 
słowa: 

Osoby 2 i 3 (naprzemiennie) 

2. Wysoki stan moralności danego narodu mierzy się poczuciem  
stosowności jego kobiet oraz szacunkiem, który okazuje mężczyzna 
szlachetnej w obyczajach kobiecie.  

3. Dla dobra całej ludzkości Bóg wyposażył naturę kobiety w niezwykle 
subtelne wyczucie stosowności i poczucie wstydu. Starannie  
rozwijając ten Boży dar, kobieta pozostaje dla mężczyzny tajemnicą, 
ponieważ w przedziwny sposób udaje jej się porządkować i kierować 
ku wyższym wartościom swoje życie popędowe oraz budować  
niezwykle owocne relacje.  

2. Kobieta, która całą swoją istotą daje wyraz subtelnemu,  
naturalnemu i nadprzyrodzonemu wyczuciu stosowności, dokonuje 
istotnego wkładu w ratowanie Bożego ideału kobiety wśród zawiro-
wań czasów.  

3. Chrześcijaństwo w obrazie Matki – Dziewicy ukazuje w jasny  
i porywający sposób, jakim wewnętrznym bogactwem Bóg obdarzył 
kobietę i do jak wielkiej godności ją wyniósł. Wszystkie kobiety mają 
prawo czuć się w Niej podniesione w swej godności 
i dowartościowane.  
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2. Odkąd Bóg wyniósł Maryję ponad wszystkich aniołów i świętych, 
chrześcijanin może odkrywać tajemnicę królewskiej godności Maryi  
w każdej kobiecie. W każdym kobiecym sercu może odnaleźć odbicie 
bogactw, które kryją się w duszy Maryi.  

3. W Matce Bożej został nam dany jaśniejący obraz kobiecej godności  
i piękna, będący zarazem najdoskonalszym wcieleniem obrazu  
Chrystusa5.  

Osoba 1 

Na naszej koronacyjnej drodze podjęłyśmy trud kształtowania swojej 
godności i pragniemy Maryi ofiarować wszystko, co składało się na  
duchowe wypracowanie korony. Dzisiaj przynosimy nasze wkłady do 
kapitału łask dla Królowej Godności Kobiet. Pragniemy je złożyć u Jej 
stóp i w ten sposób dać wyraz naszego hołdu składanego Królowej.  

(wszystkie Panie, które mają ze sobą wkłady podchodzą i składają je 
do stągwi – w tym czasie pieśń:)  

Pieśń:  

Refr.: Maryjo, gdy napełniamy stągwie, / Ty bądź z nami,  
Ty z nami bądź, / Aby stał się cud, niech / woda w wino miłości prze-
mieni się.  

1. Gdy dzień się zaczyna, Ty z nami bądź, / Gdy miłość dajemy, Ty z 
nami bądź, / I w naszych rodzinach, Ty z nami bądź, /  
I w każdej relacji, Ty z nami bądź. 
 

2. Codziennie i w święta, ty z nami bądź, / Gdy innym służymy, Ty z 
nami bądź, / we wszystkich pytaniach, Ty z nami bądź, /  
W tym co nas krępuje, Ty z nami bądź. 

 

3. Gdy Boga szukamy, Ty z nami bądź, / W życiowych  
trudnościach, Ty z nami bądź, / Gdzie wzorem być mamy,  
Ty z nami bądź, / W tym co się wydarzy, Ty z nami bądź. 

 

                                                           
5 o. Józef Kentenich, „O bogactwie życia w czystości. Aforyzmy.”, Wyd. Admirabilis, 
2003 
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Osoba 1 

Lilia jest symbolem czystości i godności. Dzisiejszego wieczoru  
pragniemy w tym symbolu zawrzeć także nasze oddanie Królowej 
Godności Kobiet i w koronę włączyć lilie poszczególnych wspólnot. 
Przedstawicielki wspólnot, które zostaną wymienione podejdą do  
obrazu odmówią swoją modlitwę, włączą lilię do korony, i kwiat lilii  
do przygotowanego wazonu.  

W tej szczególnej chwili, wsłuchując się w modlitwy pragniemy  
zawierzać Maryi daną wspólnotę, jej duchowy rozwój,  
nowe powołania, i apostolskie działania.  

Liga Kobiet 

(podchodzą przedstawicielki Ligi Kobiet, ofiarowują kwiat i włączają 
lilię do korony, modlitwę odmawiają wszystkie kobiety z Ligi Kobiet)  

Maryjo, podajemy Ci koronę w intencji wszystkich kobiet pracujących 
zawodowo, które swoje życie oddają służbie ludziom jako osoby  
żyjące samotnie we wspólnocie Ligi Kobiet. Pragniemy być żywym  
Tabernakulum dla tych, których Opatrzność stawia na drogach  
naszego życia. Pragniemy żyć świadomością, że w nas obecny jest  
Jezus, którego niesiemy, jak Maryja, innym ludziom. Pomóż nam być  
i stawać się coraz bardziej kobietami otwartymi na potrzeby innych, 
spieszyć im z pomocą, gdy tego potrzebują, cierpliwie słuchać,  
dodawać otuchy i nieść nadzieję. Przyjmij nasze wysiłki w pracy nad 
sobą, by upodobnić się do Ciebie, Maryjo: w Twojej wierze pełnej  
zaufania w Boże prowadzenie; w nadziei spełnienia w nas i przez nas 
tych celów, które dla nas zamierzył Bóg; w miłości, by jak Ty z pokorą  
i radością służyć ludziom. Umacniaj nas w naszej misji i prowadź  
do Jezusa.  

Śpiew: 

Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, aby Chrystus zwyciężał  
w naszych sercach. Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, aby 
Chrystus zwyciężał w sercach kobiet.  
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Szensztacki Apostolski Związek Kobiet  

(podchodzi przedstawicielka Związku Kobiet, podaje kwiat, włącza 
lilię do korony i odmawia modlitwę)  

Ukochana Matko Boża. Przyjmij lilię naszej wspólnoty Szensztackiego 
Apostolskiego Związku Kobiet. Ze Związku zrodziły się inne wspólnoty: 
Siostry Maryi i Panie Szensztatu. Ty zapragnęłaś, by Związek rozwinął 
się również na polskiej ziemi. Dziękujemy, ci, że otwarłaś nam drogę 
do tej wspólnoty i towarzyszysz nam w naszym powołaniu. Prosimy 
Cię wspieraj swą macierzyńską, królewską i czułą dłonią dalszy rozwój 
naszej wspólnoty w Polsce i pozwól nam stawać się wiarygodnymi i 
zaangażowanymi świadkami Jezusa. Przyjmij koronę - Królowo  
Godności Kobiet. 

Śpiew: Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, aby Chrystus zwy-
ciężał w naszych sercach. Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, 
aby Chrystus zwyciężał w sercach kobiet.  

Instytut Pań Szensztatu 

(podchodzą przedstawicielki Instytutu Pań Szensztatu…. )  

Matko Boża, Królowo Godności Kobiet, my, przez nasze życie w jego 
różnorodnych powiązaniach pragniemy dawać świadectwo  
o szczególnym powołaniu kobiety do przyjmowania i dawania.  
W ten sposób chcemy przyczyniać się do zachowania zgodnego  
z Bożym zamysłem obrazu kobiety i pomagać kobiecie urzeczywistniać 
jej powołanie we wszystkich dziedzinach życia i rozwijać jej  
macierzyńską postawę w różnych kulturach. Niech nasze apostolstwo 
pośrodku świata będzie udziałem w Twoim, o Matko, posłannictwie 
jako Niewiasty nowej, która w mocy Ducha Świętego nieustannie  
niesie ludziom Chrystusa , w jedności z Nim pomaga w zbawieniu 
świata i jako Matka Kościoła przez swoją miłość przywraca ludzkość 
Ojcu.  

Śpiew: Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, aby Chrystus zwy-
ciężał w naszych sercach. Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, 
aby Chrystus zwyciężał w sercach kobiet.  
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Liga Matek 

(podchodzą przedstawicielki Ligi Matek….. )  

Maryjo, pragniemy zawsze naśladować Ciebie, niosącą Chrystusa do 

domu swej krewnej Elżbiety. Byłaś jak Monstrancja, w której ukryty 

jest żywy Bóg. Mocą Jego łaski, Jego Obecności, cały dom Elżbiety  

i Zachariasza został napełniony łaską uzdrowienia. Maryjo, uczyń 

każdą z nas i każdą z matek żywą monstrancją niosącą Jezusa  

najbliższej rodzinie i wszystkim spotkanym ludziom. Spraw, by On 

swoją łaską przemieniał ich serca i dusze, pomnażał w nich wiarę  

i dodawał odwagi do życia w świętości. Maryjo, Królowo Godności  

Kobiet, weź w opiekę nasze rodziny, pomóż nam promieniować  

pokojem i wnosić żywą wiarę w ogniska domowe. Wychowuj każdą  

z nas, by jak Ty była matką otwartą na potrzeby innych i dodawaj sił, 

gdy przychodzi nam stać pod krzyżem naszego macierzyństwa. 

Posługuj się nami w rodzinach i środowiskach naszego życia i pomóż 

szlachetną i ofiarną postawą dawać innym świadectwo prawdziwej 

kobiecości. Królowo Godności Kobiet – Tobie zawierzamy!  

Śpiew: Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, aby Chrystus zwy-
ciężał w naszych sercach. Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, 
aby Chrystus zwyciężał w sercach kobiet.  

Szensztacka Młodzież Żeńska… 

(podchodzą przedstawicielki młodzieży……….)  

Maryjo nasza Królowo! Przynosimy w znaku lilii naszą młodzież i jej 

dążenia, by być Twoją Żywą Koroną. Dziękujemy za Twoje  

wychowawcze działanie w naszym życiu.  

Twój przykład inspiruje nas do świadomego przeżywania własnej  

godności. Wpatrzone w Ciebie chcemy jak Ty być wierne, szlachetne  

i czyste (RTA). Chcemy ukazywać naszym rówieśnikom świat wartości, 

który czyni nas prawdziwie szczęśliwymi. Ta droga prowadzi nas do 
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głębokiego zjednoczenia z Panem Bogiem, do świadomie przeżywa-

nych relacji z drugim człowiekiem i do odkrywania piękna, które Bóg 

Ojciec złożył w naszym sercu. 

Dlatego Tobie zawierzamy wszystkie wspólnoty Szensztackiej  

Młodzieży Żeńskiej w Polsce i prosimy o nowe powołania, 

by dziewczęta miały odwagę zawalczyć o najpiękniejszą wersję siebie. 

Śpiew: Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, aby Chrystus zwy-
ciężał w naszych sercach. Maryjo, Królowo Godności Kobiet, spraw, 
aby Chrystus zwyciężał w sercach kobiet.  

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi  

(podchodzą przedstawicielki sióstr…. )  

Maryjo, Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo Szensztatu. 
Ty powołałaś każdą siostrę naszej wspólnoty, by współpracując z Tobą 
dała swój wkład w odnowę kobiet. Oddajemy się Tobie, jako narzędzia 
dla głoszenia Twojego posłannictwa oraz jako zastaw dla moralnego  
i religijnego odrodzenia kobiet, rodzin i całej naszej Ojczyzny. Twemu 
posłannictwu chcemy poświęcać wszystkie nasze siły. Wpisane  
w Twoje macierzyńskie Serce, pokładamy w nim całą naszą nadzieję  
i z wielką radością podajemy Ci dzisiaj koronę Królowej Godności  
Kobiet. Prosimy, wychowuj każdą z nas na prawdziwą kobietę wg 
Twojego wzoru. Pozwól, byśmy kobietom w Polsce, w Rosji  
i na Białorusi mogły wskazywać Ciebie jako najwspanialszy wzór  
do naśladowania i przyczyniły się do rozwoju kobiecych wspólnot  
szensztackich w tych krajach.  

Pieśń:  (stojąc) 
Maryjo, Królowo Godności Kobiet, / spraw, aby Chrystus zwyciężał 
w naszych sercach; / Maryjo, Królowo Godności Kobiet, / sprawy, 
aby Chrystus zwyciężał w sercach kobiet.  

1. Przedziwna Córo Boga Ojca, oddana Jego woli 
w swym Fiat przyjmująca Jego dar miłości. 
Naucz nas w Bogu trwać, zaufać Jego miłości.  
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2. Ducha Świętego pełna łaski Oblubienico czysta, 
szlachetna w słowach, święta w myślach, w czynach wierna. 
Ocal w nas piękna blask i dar kobiecej godności.  

3. Matko Jezusa, Matko ludzi, bogata miłosierdziem, 
czująca bóle świata i cierpiąca z nami. 
Pomóż nam, tak jak Ty, matczyną miłość nieść światu.  

4. Królowo z nami bądź i prowadź, ucz żyć codziennie piękniej - 
wierną miłością małe sprawy zmieniać w wielkie.  
Światu wskaż poprzez nas jak godnie żyć człowieczeństwem.  
 

(klęcząc) 

Wszystkie:  

Maryjo, Tobie zawierzamy nasze sprawy, a przede wszystkim  
przyszłość wszystkich kobiet w Polsce i na świecie.  

Tobie zawierzamy także dalszy duchowy i liczebny rozwój wszystkich  
kobiecych wspólnot Dzieła Szensztackiego. 

Tobie zawierzamy to co piękne, dobre i czyste w naszym życiu, ten 
Boży blask, którym promieniujemy na innych ludzi. 

Tobie zawierzamy to, co trudne, niejasne i co wymaga poprawy, to, 
co chcemy i możemy nieustannie w sobie zmieniać . 

Maryjo, Tobie zawierzamy! Wsław się jako Królowa Godności Ko-
biet! Amen.  

 

Osoba 2  

Maryjo, Ty zawsze kierujesz nas i prowadzisz do Swojego Syna.  
Ty, wskazując na Jezusa, mówisz „zróbcie wszystko, cokolwiek wam  
powie”.   

Dlatego na zakończenie tego wieczoru pragniemy  trwać w ciszy,  
skupieniu i rozmodleniu przed Jezusem obecnym wśród nas w białym 
kawałku chleba. Pragniemy Jemu oddać całe nasze życie, Jemu dać się 
poprowadzić i z Nim iść w dzisiejszy świat. 
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Pieśń na wystawienie  

Adoracja Najświętszego Sakramentu ok. w ciszy 15-20 minut  

Pieśń na błogosławieństwo /  Błogosławieństwo 

 

Osoba 1 

Na zakończenie  naszego wigilijnego wieczoru przenieśmy się du-
chowo na Jasną Gorę do Maryi Matki i Królowej Polski. U Jej tronu 
złóżmy raz jeszcze naszą obietnicę: jestem, pamiętam, czuwam… 

Śpiew Apelu 

 
Śpiew 

Maryjo, Matko, Twym odbiciem chcemy być,  
tak jak Ty przez życie iść: mężnie i godnie, i z prostotą,  
miłość, pokój, radość nieść.  
Przejdź w nas przez nasze czasy i przygotuj je dla Chrystusa.  
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Uroczystość Koronacji Matki Bożej 
na Królową Godności Kobiet 

Otwock-Świder, 5 grudnia 2021 
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Wprowadzenie przed rozpoczęciem Eucharystii 
 
Za chwilę rozpocznie się uroczysta Msza św. podczas, której 
obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej zostanie ukorono-
wany a Maryja otrzyma tytuł KRÓLOWEJ GODNOŚCI KOBIET.  
Serdecznie witamy głównego celebransa tej uroczystości 
Ojca Arkadiusza, witamy także wszystkie kobiet należące do 
wspólnot Dzieła Szensztackiego, zarówno te, które są obecne 
tu, w kaplicy, jak i te, które duchowo łączą się z nami przez 
Internet.  
 
Obrzęd koronacji nastąpi po homilii. 
Po Mszy św. Z koronowanym obrazem przejdziemy  
do Sanktuarium Wierności, gdzie odmówimy południową 
modlitwę Anioł Pański i odnowimy przymierze miłości, a na-
stępnie przejdziemy do auli, gdzie obraz będzie miał swoje 
stałe miejsce i tam podziękujemy Maryi za to, że przyjęła od 
nas koronę, śpiewając Magnificat.  
 
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. 
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Pieśń na wejście: Archanioł Boży Gabriel str. 3 
 
Refren psalmu: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 
 
Po homilii: 
 

OBRZĘD KORONACJI 

Poświęcenie korony:  
 
K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana - 
W. który stworzył niebo i ziemię. 
K. Pan z wami – 
W. I z duchem twoim.  
 
K. Módlmy się:  
Wszechmogący Wieczny Boże, który z nieskończonej miłości 
wszystko z niczego powołałeś do istnienia, prosimy pokornie  
Twój Majestat, abyś pobłogosławił † tę koronę, którą lud wierny 
przygotował dla ozdoby Wizerunku Twojego Jednorodzonego Syna, 
Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki - Trzykroć 
Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej Szensztatu.  
Przez Chrystusa Pana naszego. 
 
W. Amen  
 
K: Zanim dokonam nałożenia korony na wizerunek Jezusa i Maryi od-
mówcie Waszą modlitwę koronacyjną.  
 
 
(Klęcząc odmawiamy wspólnie) 
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Modlitwa Koronacyjna 

Maryjo, / Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo Szensztatu, 

/ pozdrawiamy Cię w imieniu wszystkich kobiet / należących do  

żeńskich wspólnot Dzieła Szensztackiego. / Tym aktem koronacji /  

potwierdzamy zawarte z Tobą przymierze miłości / i na nowo  

włączamy się w Akty Założycielskie / z 18 października 1914 roku / 

 i 18 października 1939 roku.  

Wpatrzone w Ciebie, / w najpiękniejszą z Kobiet tej ziemi, / pozdra-

wiamy Cię jako Córę Boga Ojca, / Matkę Syna Bożego / i Oblubienicę 

Ducha Świętego. / Twoje oddanie się Bogu w godzinie Twojego „Fiat” 

/ i konsekwentna realizacja raz powiedzianego Bogu „tak”, / przynagla 

także nas, / do kształtowania swojego życia / zgodnie z powołaniem 

kobiety tego stanu, / jaki Bóg dla nas przeznaczył. / Wierzymy, że  

nasze „Fiat” / wiernie realizowane w życiu / i wzmacniane zawartym  

z Tobą przymierzem miłości, / może przyczynić się do moralnego 

i religijnego odnowienia świata. / W dobie kryzysu zachodniej  

cywilizacji chrześcijaństwa / i toczącej się w świecie walki  

o zachowanie więzi z Bogiem / i istoty człowieczeństwa, / czujemy się 

wezwane do podjęcia odpowiedzialności za współczesne kobiety, / 

zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.  

Maryjo, / czerpiąc z historii i spuścizny pokoleń kobiet, / które od stu 

lat mają swoje miejsce w Ruchu Szensztackim, / pragniemy w nowym 

stuleciu / kontynuować ich dzieło / i uobecniać we współczesnym 

świecie Ciebie, / jak Ty wskazując na Chrystusa / i prowadząc ludzi  

do Serca Boga Ojca. / Tego uczył nas nasz założyciel ojciec Józef  

Kentenich.  

W duchu nauczania św. Jana Pawła II / i bł. Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego, / budując na mocnych fundamentach spuścizny / jaką 

zostawili nam w Kościele w Polsce, / pragniemy odpowiedzieć na  

zagubioną przez współczesne kobiety prawdę / o danej nam przez 

Boga godności ludzkiej i kobiecej. 
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Maryjo, / świadome, że same niewiele możemy dokonać, / pragniemy 

podać Ci koronę / i obrać Cię KRÓLOWĄ GODNOŚCI KOBIET.  

Królowo Godności Kobiet, / poddajemy Twojej królewskiej władzy nas 

same / i każdą kobietę. / Ty, która byłaś uległym dzieckiem Boga Ojca, 

/ pełniącym Jego wolę, / pomóż nam i każdej kobiecie przyjąć  

i pokochać / swoje kobiece powołanie / do dawania świadectwa  

o Bożej miłości w świecie / przez budowanie i kształtowanie  

dojrzałych, / czystych i szlachetnych relacji z wszystkimi ludźmi, /  

których spotykamy na drogach życia.  

Królowo Godności Kobiet, / Ty, która byłaś dziewiczą Oblubienicą  

Ducha Świętego, / nieskalaną na duszy i ciele, / a przez to w pełni 

otwartą na Dobro, Piękno i Prawdę, / pomóż każdej kobiecie  

zachować swoją godność / oraz szlachetność myśli i postaw, / pomóż 

kształtować i uszlachetniać uczucia, / wzmacniać wolę w dążeniu do 

dobra, / byśmy jako kobiety spełniły zadanie / łączenia świata 

doczesnego ze światem nadprzyrodzonym / i były przekazicielkami 

wiary młodemu pokoleniu.  

Królowo Godności Kobiet, / Ty, która byłaś Matką Syna Bożego /  

i stałaś się Matką wszystkich ludzi, / pomóż współczesnym kobietom 

docenić, / przyjąć, szanować i cieszyć się darem duchowego  

i fizycznego macierzyństwa. / Pomóż nam bronić człowieka przed 

złem, / każdego dnia przyjmować życie / i kształtować je siłą naszej 

kobiecej miłości, / służby i oddania. / Pomóż nam radykalnie bronić  

życia od poczęcia do naturalnej śmierci / i z odpowiedzialnością stać 

po stronie prawdy o człowieku, / którego Bóg powołał do życia  

i do świętości. 

Królowo Godności Kobiet, / Ty, która „geniuszem kobiecości”  

towarzyszyłaś Jezusowi / zachowując w sercu Jego Słowo /  

i rozważając je uczyłaś się wyczuwania tego co Boże, / właściwe,  

co święte i prawdziwe. / Pomóż nam i wszystkim kobietom / rozwijać 

intuicję Bożego prowadzenia, / wyczuwania Jego obecności  
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w ludziach, /w zdarzeniach, / w czasie, który jest nam dany i zadany. . 

Spraw, by każda z nas z godnością przyjmowała bolesne  

doświadczenia życia, / które Bóg dopuszcza / i jak Ty, potrafiła je  

mężnie przeżywać / oraz jednoczyć się z krzyżem Jezusa. 

Tobie, Królowo, zawierzamy świat kobiet, / przyszłość naszego  

Narodu, / świętość życia rodzin, / wspólnot, / środowisk pracy i całego 

społeczeństwa.  

Królowo Godności Kobiet, / spraw, aby Chrystus zwyciężał w naszych 

sercach; 

Królowo Godności Kobiet, / spraw, aby Chrystus zwyciężał w sercach 

kobiet!  

Amen. (wstajemy) 

AKT KORONACJI 

Celebrans nakłada koronę mówiąc:  

Spraw, Prosimy Panie Jezu, abyśmy koronując Twój wize-

runek na ziemi, zasłużyli na ukoronowanie przez Ciebie 

chwałą w niebie.  

Maryjo, Matko i Królowo nasza, prosimy Cię, abyśmy koro-

nując Twój wizerunek na ziemi, za Twoją przyczyną zasłu-

żyli na ukoronowanie chwałą w niebie przez Jezusa Chry-

stusa Twojego Syna.  

okadzenie 

K:  Na Jej głowie złocista korona 

W: Która jest znakiem Jej świętości, chwały i męstwa. 

K: Uwieńczyłeś Ją, Panie, koroną 

W: I wyniosłeś Ją ponad dzieła rąk Twoich. 
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K: Módlmy się:  Prosimy Cię, miłosierny Ojcze, przez Jednorodzonego 
Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dla zbawienia  
rodzaju ludzkiego z Twojej woli przyjął ludzkie ciało z przeczystej  
Maryi Dziewicy, spraw, aby każdy, kto przed tym wizerunkiem czcił 
będzie i prosił Królową Godności Kobiet, otrzymał pomoc i obronę  
w niebezpieczeństwie duszy i ciała, wyprosił łaskę odpuszczenia  
grzechów i błogosławieństwo w różnych potrzebach doczesnych  
oraz zbawienie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego.  
 
W: Amen.  
 
Pieśń koronacyjna:  
 
Maryjo, Królowo Godności Kobiet, / spraw, aby Chrystus zwyciężał 
w naszych sercach; / Maryjo, Królowo Godności Kobiet, / sprawy, 
aby Chrystus zwyciężał w sercach kobiet.  

1. Przedziwna Córo Boga Ojca, oddana Jego woli 
w swym Fiat przyjmująca Jego dar miłości. 
Naucz nas w Bogu trwać, zaufać Jego miłości.  

2. Ducha Świętego pełna łaski Oblubienico czysta, 
szlachetna w słowach, święta w myślach, w czynach wierna. 
Ocal w nas piękna blask i dar kobiecej godności.  

3. Matko Jezusa, Matko ludzi, bogata miłosierdziem, 
czująca bóle świata i cierpiąca z nami. 
Pomóż nam, tak jak Ty, matczyną miłość nieść światu.  

4. Królowo z nami bądź i prowadź, ucz żyć codziennie piękniej - 
wierną miłością małe sprawy zmieniać w wielkie.  
Światu wskaż poprzez nas jak godnie żyć człowieczeństwem.  

 
Wierzę,  
Modlitwa powszechna 
 
Pieśń na przygotowanie darów: Maryjo, gdy napełniamy str. 19 
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Pieśń na Komunię św.:  
 
Wody Jordanu weselcie się * nasz Zbawiciel przychodzi, * Woda Życia, 
Zdrój na pustyni. 

1. Jeśli ktoś jest spragniony, * a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do 
Mnie i pije, * strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. 

2. Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, * nie będzie pragnął na wieki, 
* lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody * wytry-
skującej ku życiu wiecznemu. 

3. Bo rozleję wody po spragnionej glebie * i zdroje po wyschniętej 
ziemi. * Przeleję Ducha mego na twoje plemię * i błogosławieństwo 
moje na twoich potomków. 

4. Pan cię zawsze prowadzić będzie, * nasyci duszę twoją na pustko-
wiach. * Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród * i 
jak źródło wody, co się nie wyczerpie 

 

Przyjdź, Jezu, przyjdź, czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni 
(2x) 
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie,  
bo nadszedł dzień, by cały świat poznał Cię. 
Tyś Królem jest /Tyś Królem jest/  
wołamy: Przyjdź! /wołamy: Przyjdź/ 
Tyś Królem jest /Tyś Królem jest/  
wołamy: Przyjdź! /wołamy: Przyjdź/ 
 

po modlitwie po Komunii św.: 

Procesja do sanktuarium: 
 
Miłość Chrystusa przynagla nas, * miłość Twojego Syna. * Nią umac-
niani u stołu Jego krwi * przez Ciebie Ojcu składamy dzięki dziś. Maryjo, 
spójrz, niesiemy Ci, * w Przymierzu nasz codzienny świat - * przemie-
niaj nas na drogach tych,* Chrystusa pomóż światu dać. 
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2. Ducha Świętego wypraszaj nam - * Ducha – Źródło świętości, * by On 
wypełnił wieczernik naszych serc, * radość wprowadzał w historii nowy 
bieg. * Maryjo, spójrz… 

3. Łaskę wierności wyjednaj nam - * łaskę wierności Ojcu, * i by zawie-
rzyć potrafił każdy z nas * wczoraj i jutro w dziś mówionym ‘tak’.  * 
Maryjo, spójrz… 

4. Ty z Sanktuarium posyłasz nas - * dzieci Twej przedziwności. * 
Nowe spojrzenie ukształtuj naszych serc - * jasne świętością w co-
dzienną wpisuj treść. * Maryjo, spójrz… 

 
Modlitwa Anioł Pański i odnowienie przymierza miłości  
  
O Pani moja i Matko moja! / Tobie ofiarowuję się całkowicie / i na 
znak mojego oddania / Tobie poświęcam dzisiaj mój wzrok, / mój 
słuch, / moje usta, / moje serce, / całego siebie bez żadnych zastrze-
żeń. / A jeżeli już do Ciebie, o dobra Matko, należę, / to proszę Cię, / 
strzeż mnie  / jako Twojego dobra / i Twojej własności. / Amen 
 
Błogosławieństwo kończące Mszę św.  
 
przejście do auli /  Pieśń  

1. Śpiewajcie Panu nową pieśń, / Miłosierdzie Jego na wieki./ On  
w sanktuarium objawia swą moc / i w Przymierzu prowadzi nas. / Ze 
wszystkich narodów wybiera dziś nas, / narzędzia swej misji posyła  
w świat. / Idziemy razem zapalać miłością świat, rzucić ogień, / Naszą 
misją Przymierze Twe. 

2. Maryjo, Ty uczysz jak mówić TAK, / i za głosem Boga podążać. / Gdy 
serca ogarnie miłości Twej żar, / bliskim znowu staje się Bóg. / Gdy 
stągwie są pełne to cud staje się. / Jesteśmy gotowi napełniać je.  
Idziemy…. 
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3. Przymierze Miłości daje tę moc, siłę, / by stać się nowym człowie-
kiem. / Przemieniaj, wychowuj, bądź Królową nam, / aby Chrystus za-
jaśniał w nas. / Jak w Tobie swe piękno objawił, niech w nas, / Twe 
piękno i świętość rozpozna świat.  Idziemy….  

4. Założyciela dałaś nam, / który stał się ojcem narodów. / On świeci 
przykładem, jak wiarą dziś żyć, / daje pewność i jasną myśl. / W Cor 
unum in Patre On jednoczy nas. / Jak jedna Rodzina z Nim chcemy 
trwać. Idziemy…  

 
zawieszenie obrazu 
 
Osoba 1 
 
Królowo Godności Kobiet, pozdrawiamy Cię w miejscu Twojego królo-
wania. Spójrz na nas, które zgromadziłyśmy się dzisiaj i spoglądaj 
także na każdą z kobiet, która w tym miejscu będzie przebywać, która 
nawiedzać będzie Twoje Sanktuarium i Ciebie czcić w wizerunku Matki 
Trzykroć Przedziwnej. Prosimy Cię, Maryjo, przyjmij naszą wdzięcz-
ność za Twoje królowanie.  
 
Wszystkie:  

Za wszystko całym sercem dziękuję Ci, Matko, 
Miłością głęboką chcę darzyć Cię szczerze. 
Kim byśmy się stali, Maryjo, bez Ciebie 
i bez Twej matczynej opieki nad nami! 

Ty wyratowałaś nas z wielkich trudności 
i wierną miłością związałaś ze sobą. 
Dziękując za wszystko – wiecznie chcę dziękować - 
i w niepodzielnej miłości siebie ofiarować. Amen.  
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Pieśń 

Uwielbia ma dusza Pana moc, * raduje się duch mój w Bogu Zbawcy 
mym! * On na pokorę Służebnicy wejrzał, * wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny. * Magnificat, magnificat, animmea Dominum.  

2. Błogosław, błogosław, Panie, swój lud * ogarniaj swą łaską wiernych 
Ci, * bo miłosierdzie Twoje wiecznie trwa, * niech wielbi Cię nasz śpiew. 
* Magnificat....  

3. O, Panie, jakże odwdzięczę się, * Ty pierwszy umiłowałeś mnie: * na 
wieki głosić będę miłość Twą, * którą wciąż obda-rzasz mnie. * 
Magnificat.... 

 

 


