
KORONKA DO WOLI BO śEJ 
(modlitwa na RóŜańcu) 
 
 
W Twojej Woli, Panie 
- jest nasz pokój – 
 
W Imię Ojca … 
 
 
WYZNANIE WIARY: 
 
Wierzę w Boga 
OJCA Wszechmogącego, 
Stworzyciela Nieba i Ziemi, 
I w Jezusa Chrystusa, 
SYNA Jego Jedynego, Pana naszego, 
który się począł z Ducha Świętego, 
narodził się z Marii Panny, 
umęczon pod Ponckim Piłatem,    
ukrzyŜowan, umarł i pogrzebion;   
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia 
zmartwychwstał, 
Wstąpił na niebiosa, 
Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, 
Stamtąd przyjdzie sądzić Ŝywych i umarłych. 
Wierzę w DUCHA Świętego, 
Święty Kościół Powszechny, 
Świętych Obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, 
Ŝywot wieczny, 
Amen 
 
 
Ojcze nasz – Zdrowaś Mario – Chwała Ojcu 
 
 

   POŚWIĘCENIE SIĘ WOLI BO śEJ 
 

Panie, 
Stajemy przed Tobą w Niepokalanym Sercu 
Maryi i ofiarujemy nasz umysł i nasze serce 
Twojej Boskiej Woli. 
Prosimy Cię, pozwól nam zanurzyć się w 
ogromnym morzu Dobra, które nam ofiarujesz. 
Składamy u stóp Twojego KrzyŜa naszą ludzką 
ułomną wolę, uwalniamy się od niej, jak od 
nieznośnego cięŜaru, aby w końcu poruszać się 
bez więzów, łańcuchów, wyczerpania, niesmaku 
i ucisku. 
Wszystko to pozostawiamy naszej woli, aby 
przyjąć wolność, aby stać się Twoimi dziećmi 
tego Świata, który stworzyłeś dla nas z miłości. 
Przemień nas i uformuj na nowo w idealnym 
kształcie, który dla nas przewidziałeś, zgadzamy 
się na uniŜenie naszej ludzkiej ułomnej natury 
aby zmartwychwstać i zabłyszczeć w Twoim 
Niebie. 
Ześlij na nas Twojego Ducha, rękojmię Twojej 
Obietnicy, abyśmy wszystko mogli przyjąć, 
wszystko przecierpieć, ze wszystkiego czerpać 
radość i aby nic nie mogło zgasić naszej nadziei. 
Nasza wolność synowska unosi się ku Tobie, 
Panie, niech spełni się w nas Twój Zamiar. 
Amen. 
 
Panie,  
składamy na Twym ołtarzu naszą wolę, niech 
uniesie się jak dym kadzidła. Niech woń 
naszej ofiary połączy się z wonią Twoją i 
Twej Matki Maryi, niech spodoba się 
NajwyŜszemu i otrzyma dar BoŜej Woli, 
teraz i zawsze, w chwale Ducha Świętego. 
Amen (1 raz) 
 

O mnie jest napisane w Piśmie świętym: 
- oto przychodzę BoŜe, aby pełnić Twoją 
Wolę –  (10 razy) 
 
(na zakończenie) 
W Twojej Woli, Panie 
- jest nasz pokój –  
 
LITANIA DO WOLI BO śEJ 
 
                             Niech się dzieje Wola Twoja 
 
W naszym umyśle,       
W naszym sercu, 
W naszych członkach całego Kościoła, 
W naszych myślach, 
W naszym uczuciach, 
W naszym pielgrzymowaniu, 
W naszych trudnościach, 
W naszych cierpieniach, 
W naszych bólach, 
W naszym ciele, 
W naszej krwi, 
W naszej duszy, 
W naszych rodzinach, 
W naszych dzieciach, 
W naszej wzajemnej miłości, 
W naszych domach, 
W naszych codziennych sprawach, 
W naszym stosunku do kaŜdego Stworzenia, 
Jako w Niebie tak i na ziemi, 
W kaŜdym ciele i duchu, 
W nas, dzieciach Woli BoŜej, 
W naszej modlitwie, 
W adoracji i uwielbieniu, 
W oddechu naszego Ŝycia, 
Teraz i na wieki, o Panie. 
 



ANIOŁ PAŃSKI 
 
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi 
I poczęła z Ducha Świętego. 
Zdrowaś Maryjo… 
 
Oto ja, słuŜebnica Pańska 
Niech mi się stanie według słowa Twego 
Zdrowaś Maryjo… 
 
A Słowo Ciałem się stało 

   I zamieszkało w nas 
Zdrowaś Maryjo…   
 
Módl się za nami Święta BoŜa Rodzicielko 
Abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystusowych. 
 
Módlmy się: 
BoŜe, 
który w Twojej nieskończonej 
miłości 
Ofiarujesz nam Ŝycie Trójcy Świętej, 
Spraw, aby Dzieci Woli BoŜej 
były Ŝywym dowodem Twojej 
obecności i Twojej miłości, 
i aby ziemia połączyła się z Niebem 
zgodnie z Twoją Przenajświętszą 
Wolą 
Amen. 
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