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Za pobożne odmówienie jednej części Różańca świętego w kaplicy czy w kościele, gdzie znajduje 
się Najświętszy Sakrament albo we wspólnocie wiernych (rodzina, grupa modlitewna) można 
zyskać odpust zupełny. Należy modlić się w sposób ciągły, zapowiadać tajemnice i rozważać je. 
Ponadto trzeba spełnić zwykłe warunki zyskiwania odpustów jak podano niżej: 
1) stan łaski uświęcającej oraz wewnętrzna dyspozycja braku przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu - nawet powszedniego,  
2) przyjęcie Eucharystycznej Komunii św.  
3) modlitwa w intencjach papieskich  

 
 
 

CCZZĘĘŚŚĆĆ  II  --  TTAAJJEEMMNNIICCEE  RRAADDOOSSNNEE      
  

Zwiastowanie NMP 
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (…) Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę  
u Pana” (Łk. 1, 2830). 
 
Matko Najświętsza, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy gorliwie modląc 
się do Niego za dusze czyśćcowe, mogli być dla nich zwiastunami Bożego miłosierdzia 
wyzwalającego ich z oczyszczającego cierpienia. 
  

Nawiedzenie św. Elżbiety 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami (…). Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia 
zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łk 1, 42. 44). 
 
Matko Najświętsza, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się do 
Niego za zmarłych cierpiących w czyśćcu, wyprosili dla nich łaskę oczyszczającego poruszenia ich 
serc i otwarcie na przyjęcie pełni zbawienia.  
  

Narodzenie Pana Jezusa 
„Oto zwiastuję wam radość wielką (…) dziś bowiem narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan (Łk 2, 10-11).  
 
Matko Najświętsza, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się do 
Niego o zmiłowanie nad duszami czyśćcowymi, wyprosili dla nich łaskę radowania się chwałą 
nieba. 
  

Ofiarowanie Jezusa 
„Gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus (do świątyni), aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, Symeon wziął Je w objęcia i błogosławił Boga” (por. Łk 2 27-28). 



 

 

Matko Najświętsza, prosimy Cię wstawiaj się u Swojego Syna, za nami, abyśmy modląc się do 
Niego za zmarłych cierpiących w czyśćcu, wyprosili im miłosierdzie, za które na wieki 
błogosławić Go będą razem z Aniołami i Świętymi.  
  

Znalezienie Jezusa w świątyni 
„Po trzech dniach odnaleźli (Jezusa) w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. (…) Na ten 
widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: (…) z bólem serca szukaliśmy Ciebie” 
(Łk 2, 46. 48).  
 
Matko Najświętsza, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się do 
Niego za dusze czyśćcowe, mogli wyprosić im łaskę wiecznego zamieszkania w świątyni Jego 
Boskiego Serca. 
  

CCZZĘĘŚŚĆĆ  IIII  --  TTAAJJEEMMNNIICCEE  ŚŚWWIIAATTŁŁAA  
  

Chrzest Pana Jezusa 
„Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim 
niebiosa” (Mt 1, 16) 
 
Matko Syna Bożego, rozważając tajemnicę Chrztu Pańskiego prosimy Cię, wstawiaj się u Boga za 
nami, abyśmy modląc się za dusze czyśćcowe, mogli wyprosić im łaskę skorzystania z odpustów 
zupełnych za nich ofiarowanych.  
  

Objawienie w Kanie Galilejskiej 
„Wtedy Matka Jezusa powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). 
 
Matko naszego Pana, prosimy Cię, wstawiaj się u Boga za nami, abyśmy modląc się za zmarłych 
cierpiących w czyśćcu, byli posłuszni głosowi nauczania Kościoła Chrystusowego i w ten sposób 
zadośćuczynili za skutki nieposłuszeństwa Bożemu słowu. 
  

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 14-15).  
 
Matko Króla Wszechświata, prosimy Cię, wstawiaj się u Boga za nami, abyśmy modląc się za 
zmarłych wypłacających się Bożej sprawiedliwości, mogli wyprosić im łaskę wiecznego radowania 
się przebywaniem w królestwie Twojego Syna.  
  

Przemienienie na Górze Tabor 
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, 
osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 
białe jak światło” (Mt 17, 1-2).  
 
Matko Zbawiciela, prosimy Cię, wstawiaj się u Boga za nami, abyśmy modląc się za dusze 
czyśćcowe, mogli wyjednać im łaskę oglądania chwalebnego Oblicza Boga w niebie. 
  

Ustanowienie Eucharystii 
„Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie  
i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, 
mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26-28). 



 

 

Matko Słowa Wcielonego, prosimy Cię, wstawiaj się u Boga za nami, abyśmy modląc się za 
zmarłych, mogli zaspokoić ich głód Chlebem Życia i zanurzyć ich serca w oczyszczającym zdroju 
Krwi Chrystusowej.  
  

 

CCZZĘĘŚŚĆĆ  IIIIII  --  TTAAJJEEMMNNIICCEE  BBOOLLEESSNNEE      
  

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
„Ojcze, jeśli chcesz zabierz ten kielich ode Mnie. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje” 
(Łk 22, 42). 
 
Matko Bolesna, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się za  
zmarłych cierpiących w czyśćcu, mogli zanurzyć ich w Jego oczyszczającej ofierze trwogi  
i osamotnienia w Ogrodzie Oliwnym. 
  

Biczowanie Pana Jezusa 
„Odpowiedzieli: Winien jest śmierci! Wówczas pluli Mu w twarz i policzkowali Go: A bijąc Go, 
mówili: Prorokuj nam, Chrystusie, kto Cię uderzył?” (Mt 26, 66-68; ). 
 
Matko Bolesna, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się za 
zmarłych cierpiących w czyśćcu, wyprosili dla nich łaskę zanurzenia w Jego oczyszczającej ofierze 
okrutnego biczowania. 
  

Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
„Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Zgromadzili tam cały oddział. Następnie 
rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatny płaszcz. Uplecioną z cierni koronę włożyli Mu na 
głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę” (Mt 27, 27-29a).  
 
Matko Bolesna, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się za 
zmarłych cierpiących w czyśćcu, wyprosili dla nich łaskę zanurzenia w Jego oczyszczającej ofierze 
wzgardzenia, wyśmiania i ukoronowania raniącymi cierniami.  
  

Dźwiganie krzyża 
„Gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego czerwony płaszcz i założyli Mu Jego własne ubranie. Potem 
wyprowadzili Jezusa, aby Go ukrzyżować” (Mk 15, 20). 
 
Matko Bolesna, prosimy Cię wstawiaj się u Swojego Syna, za nami, abyśmy modląc się za 
zmarłych cierpiących w czyśćcu, wyprosili im zanurzenie w Jego oczyszczającej ofierze męki 
drogi krzyżowej.  
  

Śmierć Pana Jezusa  
„Była już prawie godzina szósta, a ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Gdy 
słońce się zaćmiło, zasłona w świątyni rozdarła się przez środek. A Jezus zawołał donośnym 
głosem: Ojcze w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Gdy to powiedział, skonał” (Łk 23, 44 - 46).  
 
Matko Bolesna, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się za 
zmarłych cierpiących w czyśćcu, mogli wyprosić im łaskę zanurzenia w Jego oczyszczającej 
ofierze męki i śmierci na drzewie krzyża.  
  
  
  



 

 

CCZZĘĘŚŚĆĆ  IIVV  --  TTAAJJEEMMNNIICCEE  CCHHWWAALLEEBBNNEE      
  
 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu! Zmartwychwstał!” (Łk 24, 5-6). 
 
Matko zmartwychwstałego Pana, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy 
modląc się w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, mogli przyśpieszyć ich spotkanie  
z Żyjącym Panem.  
  

Wniebowstąpienia Pana Jezusa 
„[Uczniowie] zobaczyli jak [Jezus] uniósł się w górę, a obłok zabrał Go im sprzed oczu.”  
(Dz 1, 9). 
 
Matko Odkupiciela, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się  
w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, mogli przybliżyć ich do radości nieba. 
  

Zesłanie Ducha Świętego 
„Otrzymacie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i staniecie się moimi świadkami (…) aż 
po krańce ziemi” (Dz 1, 8).  
 
Matko, Oblubienico Ducha Świętego, prosimy Cię, wstawiaj się  u Swojego Syna za nami, abyśmy 
modląc się w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, mogli mocą Bożej łaski rozjaśnić im drogę 
do wieczności.  
 

Wniebowzięcie Matki Bożej 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie 
swojej Służebnicy. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte Jego imię” (Łk 1, 47-49). 
 
Matko Wniebowzięta, prosimy Cię wstawiaj się u Swojego Syna, za nami, abyśmy modląc się  
w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, mogli przyczynić się do większej chwały Bożej  
w niebie.  
  

Ukoronowanie Matki Bożej  
„Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu” (Ap 12, 1).  
 
Matko, Królowo świata, prosimy Cię, wstawiaj się u Swojego Syna za nami, abyśmy modląc się  
w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, mogli przyprowadzić ich wszystkich przed Boży tron 
miłosierdzia.  
  
 


