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Na cześć Świętych 5-ciu Ran Pana Jezusa przeżegnajmy się 5 razy: 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. ( 5 x ) 

 
Przywitanie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie: 

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament ... ( x 3 ) 

 
Modlitwa spontaniczna ( pozdrowienie Pana Jezusa, podziękowanie 

za otrzymane dary, uwielbienie, przedstawienie próśb... ). 

 

 

Sekwencja 
 

Pieśń: Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty, 

  Światła Twego strumień. 

 Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask mnogich, 

  przyjdź Światłości sumień. 

 O najmilszy z Gości, słodka serc radości, 

  słodkie orzeźwienie, 

 W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, 

  W płaczu utulenie. 

 Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza, 

  poddaj Swej potędze, 

 Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, 

  jeno cierń i nędze. 

 Obmyj co nie święte, oschłym wlej zachętę, 

  ulecz serca ranę, 

 Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, 

  prowadź zabłąkane. 

 Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym, 

  siedmiorakie dary, 

 Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, 

  daj szczęście bez miary.  

Amen. 
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Duchu Św. natchnij nas. 

Miłości Boża pochłoń nas, na właściwą drogę zaprowadź nas, 

Maryjo Matko spójrz na nas. Z Jezusem błogosław nas,  

od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia,  

od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj nas! 
 

 

„Przyjdź Duchu Święty i przygotuj serca na panowanie płomiennej 

miłości Obu Najświętszych Serc”. 

 

 

Na rozpoczęcie i zakończenie spotkań lub nabożeństw 

 

Krótkie uwielbienie: 

K. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus. 

W. Który nas Krwią swoją odkupił. 

 

Pozdrowienie Wspólnoty: 

K. Błogosławiona Krew Jezusowa! 

W. Na wieki błogosławiona! 

 

Ofiarowanie Krwi Chrystusa: 

K. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Najdroższą Krew Jezusa 

Chrystusa, 

W. Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i 

zachowa Twój Kościół w miłości  i jedności. 

 

Responsorium: 

K. Odkupiłeś nad Panie + Ceną Twojej Krwi. 

W. Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi. 

K. Ludzi wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów. 

W. Ceną Twojej Krwi. 

K. Chwała Ojcu... 

W. Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi. 
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Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkie Chóry Anielskie, 

wszystkich Świętych, Świętych Męczenników za wiarę i Kościół, 

patronów ziemi szczecińskiej, a zwłaszcza: św. Ottona,  

św. Maksymiliana Kolbe, św. Siostrę Faustynę, św. Wojciecha,  

św. Andrzeja Bobolę, Ojca Świętego Jana Pawła II, oraz wszystkich 

papieży Kościoła Świętego,  patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela, 

patronów dnia dzisiejszego (...), a także św. Józefa i O. Pio oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące i Ciebie Maryjo Królowo Nieba i Ziemi z prośbą, 

abyś te wszystkie modlitwy i ofiary uświęciła w Twoim Niepokalanym 

Sercu i złożyła przez Tron Ojca Niebieskiego w intencjach 

Najświętszych Serc, którym dziś w szczególny sposób powierzamy nasz 

kraj i naszą wspólnotę. 

 Prosimy Was wszyscy nasi Bracia: Aniołowie i Święci Pańscy, 

abyście wraz  z nami uwielbiali Trójcę Przenajświętszą, Krzyż 

Chrystusowy, Mękę Pana Jezusa, Jego Najświętsze  Rany, 

Przenajdroższą Krew i oddali należną cześć Maryi Pannie. Prosimy 

pokornie, abyście wraz z nami wynagradzali i wypraszali potrzebne 

łaski, o które prosimy w tej adoracji. Prosimy także, abyście bronili nas 

przed atakami złego ducha, abyście nas napełniali dobrymi myślami, 

abyśmy uzyskali dobre owoce dzisiejszej modlitwy. Amen. 
 

Przedstawienie Panu Bogu próśb. 
 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga... 
Na dużych paciorkach: 

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,  

na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach: 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 
 

Na zakończenie: (śpiewamy w Suplikacjach) 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, 

Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 
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Suplikacje 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, 

zmiłuj się nad nami ( 3 x ) 

Od powietrza, głodu ognia i wojny, wybaw nas Panie ( 3 x ) 

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie ( 3 x ) 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie ( 3 x ) 
 

Modlitwa do Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego 
( na ostatnie czasy )  

 

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością 

padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata – ratuj 

ich i uwalniaj do sideł szatańskich. Jezu Miłosierny, niech promień 

Twej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zaginęli w grzechu nie 

pojednawszy się z Tobą i nie wezwawszy Imienia Twego.  

Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez 

Miłosierdzie Twoje. Kto na ziemi więcej kocha nas jak Ty, Jezu?  

Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą. 

Okazywałeś Miłosierdzie przez Tyle wieków, okaż i teraz w te ostatnie 

czasy. Jezu, niech ta wylana krew ich obmyje, ta Krew, która 

wytrysnęła z serca Twego dla nich. Dlatego błagamy Ciebie o słodki 

Jezu i wołamy tysiąckrotnie – ratuj ich. Wiemy, że Twe Ojcowskie 

Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan się 

cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba i 

ziemi, okaż Swoją Wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata 

grzesznego. Jezu Ufamy Tobie i ufać nie przestaniemy. Ofiarę 

składamy z siebie u Twych Stóp, jako Mali Rycerze Miłosiernego Serca 

Jezusowego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby Ci pomagać w 

zbawieniu świata.  

Amen. 

Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym 

Konaniu na wieki dusze nasze, by dostąpiły zbawienia przez 

Najświętszą Agonie Twoją.  

Amen. 
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Pieśń : Królu Boże Abrahama, Królu Boże Abrahama 

w Tobie moc i dobroć sama, w Tobie moc i dobroć sama, 

       wejrzyj na to ludzkie plemię, wejrzyj na to ludzkie plemię,  

ludziom pokój daj na ziemię, ludziom pokój daj na ziemię, 

     niechaj zna lud prawowierny, niechaj zna lud prawowierny, 

żeś Ty Bóg  jest miłosierny, żeś Ty Bóg jest  miłosierny,  

     a my Cię za ten dar wielki, a my Cię za ten dar wielki,  

wielbić będziem na czas wszelki, wielbić będziem na czas  wszelki. 

 

Jezu,  

Oby nasze kroki były wspólne, 

Oby nasze ręce wspólnie gromadziły, 

Oby nasze serca wspólnie uderzały, 

Oby nasze wnętrze wspólne odczuwało, 

Oby myśli naszego ducha jedność budowały, 

Oby nasze uszy wspólnie umiały wsłuchiwać się w ciszę, 

Oby nasze oczy wpatrując się w siebie wzajemnie spajały nas, 

Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie! 

Amen. 

 

My, tu zgromadzeni z wielką ufnością pragniemy zbliżyć się do Twego 

Serca Panie Jezu. Z całym zaufaniem składamy Tobie, Panie Jezu, w 

ofierze naszą wolną wolę przez Ręce Niepokalanej Matki naszej.  

Ty, Matuchno kochana, do każdej z osobna woli, dołącz różę swoją bez 

kolców, aby Pan Jezus mógł je przytulić do Serca Swego i oby one 

nigdy nie zraniły naszego Zbawiciela. Prosimy, aby Pan Jezus zawsze je 

nosił przy Swoim Sercu, a my ofiarą będziemy zawsze i wszędzie 

spełniać Jego Wolę. 

My, Panie Jezu, dobrowolnie i z miłości do Ciebie wyrzekamy się 

swojej woli, abyś mógł królować w naszych sercach.  Z całym 

poświęceniem i miłością będziemy wypełniać Twoją Świętą Wolę. 

Udziel nam błogosławieństwa, Jezu i Ty Matuchno, aby nasze dusze nie 

dotknął grzech śmiertelny. Amen.  
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Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson, 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, 

Ojcze z Nieba, Boże zmiłuj się nad nami, 

Synu Odkupicielu świata, Boże 

Duch Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Krwi Chrystusa, Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas, 

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, 

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, 

Krwi Chrystusa, w Ogrójcu spływająca na ziemię, 

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, 

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, 

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, 

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, 

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, 

Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze, 

Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia, 

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, 

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, 

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, 

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, 

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, 

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, 

Krwi Chrystusa, pociecho płaszczących, 

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, 

Krwi Chrystusa, otucho umierających, 

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, 

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, 

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, 

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! 
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K. odkupiłeś nas Panie Krwią Swoją 

W. i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego. 

 
Módlmy się: 

 

Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego 

ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj 

nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki Niej 

doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się 

wiekuistym szczęściem w Niebie, przez tegoż Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

 

 

Pieśń:   
O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia, 

 Napoju życia z Nieba dla nas dany, 

o zdroju Łaski, o ceno Zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany. 

 Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, 

abyś nas wszystkich życiem napawała, 

Abyś dla świata Krwi Boska prześwięta, 

Miłosierdzie wybłagała. 

           O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,  

gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, 

cześć Tobie niesiem dzięki wiekuiste, z Aniołami, ze Świętymi. 

 

Adoracja Najświętszych Ran Jezusa Chrystusa 
(modlitwa za Kościół św. ) 

 

W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy 

 i adorujemy Jezu, Twoją Świętą Ranę Twej prawej Ręki. W tej Ranie 

składamy wszystkich Kapłanów Twego Świętego Kościoła. Daj im, 

Jezu, ilekroć sprawują Twoją Świętą Ofiarę, Płomień Twojej Boskiej 

Miłości, aby Go mogli dalej podawać powierzonym sobie duszom. 

Chwała Ojcu ... 
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Pozdrawiamy i adorujemy Świętą Ranę Twej lewej Ręki. W tej Ranie 

powierzamy Tobie, o Jezu wszystkich heretyków i niewierzących, tych 

najbiedniejszych, którzy Ciebie nie znają. I ze względu na te dusze 

ześlij Jezu, wielu dobrych pracowników do Twojej Winnicy, aby oni 

wszyscy znaleźli drogę do Twego Najświętszego Serca. 

Chwała Ojcu ... 

 

Pozdrawiamy i adorujemy Święte Rany Twej Najświętszej Głowy. 

W tych Ranach powierzamy Tobie, Jezu wrogów Świętego Kościoła, 

tych wszystkich, którzy dziś jeszcze zadają Ci krwawe Rany 

 i prześladują Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele. Prosimy Cię,- 

nawróć ich, wezwij ich, jak wezwałeś Szawła i uczyniłeś zeń Pawła, 

aby co prędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. 

Chwała Ojcu ... 

 

Pozdrawiamy i adorujemy Święte Rany Twych Świętych Nóg i w tych 

Ranach przekazujemy Tobie, Jezu zatwardziałych grzeszników, którzy 

kochają więcej świat niż Ciebie, a szczególnie powierzamy tych, którzy 

muszą się już rozstać z tym ziemskim życiem. Nie dozwól Najdroższy 

Jezu, by Twoja Drogocenna Krew była dla nich zmarnowana. 

Chwała Ojcu ... 

 

Pozdrawiamy i adorujemy Ranę Twego Najświętszego Serca i w tej 

Ranie powierzamy Tobie, Jezu, nasze dusze oraz tych, za których Ty 

chcesz byśmy się modlili, a szczególnie za wszystkich cierpiących i 

uciśnionych, za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz, 

Najświętsze Serce Jezusa, wszystkiego Twego Światła i Twej Łaski. 

Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i Twoim Pokojem.  

Chwała Ojcu... 

 
 

Pieśń: Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste  

  zmiłuj się nad nami ! ( 3 x ) 

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna  

przyczyń się za nami. ( 3 x )  
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A teraz oddajmy się w ręce Miłosiernego Boga 
( odpowiadamy: oddaję w ręce Twoje ) 

Moje upodobania, wstręty i trwogi oddaję w ręce Twoje  

Moje trudności i walki ... 

Tych, których kocham i którzy mnie kochają ... 

Tych, którzy nade mną pracowali i pracują ... 

Tych, którzy się za mnie modlą i proszą o modlitwę za siebie ... 

W niebezpieczeństwie duszy pozostających ... 

Kościół Święty i cały rodzaj ludzki ... 

Ojca świętego ... 

Ordynariusza naszego ... 

Biskupów i kapłanów całego świata ... 

Zakony i instytuty katolickie ... 

Misje i misjonarzy katolickich ... 

Proboszczów i spowiedników naszych ... 

Ojczyznę naszą i rządzących nią ... 

Rodziny nasze, młodzież  i dzieci ... 

Przyjaciół i wrogów naszych ... 

Wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego ... 

Myśli, słowa, prace i spoczynek nasz ... 

Wolę, życie, śmierć i wieczność naszą ... 

 

Dziękujmy teraz Panu Bogu za łaski Jego niezgłębionego dla nas 

Miłosierdzia 
( odpowiadamy: dziękujemy Ci Panie )  

Za powołanie nas z nicości do bytu – dziękujemy Ci Panie 

Za żłobek Twój, Krzyż Święty i Wielkanocny poranek ...  

Za zstąpienie Ducha Świętego z Jego siedmioma darami ... 

Za rodziców chrześcijańskich ... 

Za przybranie nas za synów, córki i dziedziców Królestwa Twego ...  

Za dopuszczenie nas do poznania Wiary Świętej... 

Za obwieszczenie nam tajemnicy Trójcy Przenajświętszej ...  

Za pierwszą Komunię Świętą i prawo codziennego do niej 

przystępowania ... 

Za rozgrzeszenie w Trybunale Pokuty ilekroć tego zapragniemy ... 

Za łaskę Sakramentu Bierzmowania jako znamię rycerstwa Twego ... 
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Za moc i potęgę zlewaną na wybranych w Sakramencie Kapłaństwa... 

Za nieustanną, niekrwawą Ofiarę Mszy Świętej ... 

Za Olej Święty dla  zbawienia chorych i uśmierzenia ich bólów... 

Za dostojność, część i godność Sakramentu Małżeństwa ... 

Za Kościół Powszechny, który nas wszystkich jednoczy, podnosi i 

uświęca ... 

Za Ojca Świętego i nieomylność jego w rzeczach wiary  i obyczajów… 

Za Królową Nieba i Matkę Miłosierdzia ... 

Za czystość Jej Niepokalanego Serca ...   

Za Jej opiekę nad nami i wszechpośrednictwo w łaskach miłosierdzia…  

Za Anioła Stróża i Jego pomoc w walce z mocami ciemności ... 

Za Twoje konanie w Ogrójcu i wylany Pot Krwawy ... 

Za Rany rąk i nóg Twoich jako zadośćuczynienia za nasze występne 

czyny... 

Za Ranę Serca Twojego oraz Krew i Wodę z Niej wytrysłą ... 

Za nieustający w Nim zdrój Twego nieskończonego miłosierdzia… 

Za miłosierdzie okazywane najzatwardzialszym  grzesznikom .. 

Za miłosierdzie okazywane sprawiedliwym i świątobliwym ... 

Za Twoją niewolę w Sakramencie Ołtarza i miłosierne z nami 

przebywanie ... 

Za objawienie nam Twego Miłosierdzia i akt strzelisty: „Jezu ufam 

Tobie ” ... 

Za cnoty wlane: wiary, nadziei i miłości Twojej ... 

Za kraj ojczysty i mowę macierzystą ... 

Za wybranie Syna naszego narodu jako widzialnego Zastępcę Twojego 

na ziemi ... 

Za dobroć, szczodrość i opatrzność Twoją nad nami ... 

Za ukryte łaski Twego nieskończonego Miłosierdzia  i nie dostrzegane 

przez nas ... 

Za wysłuchanie wszystkich próśb czcicieli Miłosierdzia Bożego… 

Pieśń : (Dziękujemy Ci Ojcze nasz... 

  Upadnij na kolana ludu czcią przejęty.... 

 Kochajmy Pana bo Serce Jego ... 

  Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie ... 

  Serce Twe Jezu miłością  goreje ... 

  Kto się w opiekę odda Panu swemu... )  
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A teraz przeprośmy Pana Boga gorąco za nasze grzechy  

i zaniedbania  
( odpowiadamy: przepraszamy Cię Panie )  

Za brak wiary, miłości i ufności w miłosierdzie Twoje  

                                                                – przepraszamy Cię Panie 

Za chwiejnych chrześcijan, opierających się Łasce i sprzeciwiających 

się Woli Bożej ... 

Za oziębłość, niedbalstwo i lenistwo w służbie Bożej ... 

Za lekceważenie Mszy  Św. w dni świąteczne i niedziele... 

Za łamanie postów i nie zachowywanie wstrzemięźliwości w 

pokarmach i  napojach ... 

Za nieposłuszeństwo, zniewagę rodziców i przełożonych ... 

Za niedbalstwo w wychowywaniu dzieci ... 

Za morderstwa nienarodzonych ... 

Za rozwiązłość, bezwstyd i brak skromności w życiu i strojach ... 

Za występki rodziców i małżonków ... 

Za grzechy gniewu, nienawiści i zazdrości ... 

Za krzywdy wyrządzone bliźnim na majątku i sławie ... 

Za brak miłości i ducha ofiary ... 

Za pychę, łakomstwo i grzeszną pożądliwość ... 

Za brak szacunku dla duchowieństwa i miejsc świętych ... 

Za niedbałe odprawianie Sakramentu Pokuty ... 

Za zbezczeszczenie Sakramentu Ołtarza ... 

Za lekkomyślność w sprawowaniu i przyjmowaniu Sakramentów  

Świętych... 

Za brak ufności w miłosierdzie Boże... 

Za grzechy zuchwałe w nadziei miłosierdzia Bożego... 

Za dogadzanie namiętnościom i brak umartwień... 

Za słabości i upadki sprawiedliwych i świątobliwych... 

 

Prośmy teraz Pana Boga gorąco o łaski Jego niezgłębionego 

Miłosierdzia 
(odpowiadamy: prosimy Cię Panie) 

O wiarę żywą, ufność dziecięcą i miłość ofiarną... 

O dar modlitwy, skupienia oraz pełnienia Woli Bożej... 
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O miłosierdzie, przebaczenie i ratunek w pokusach... 

O powstanie z grzechów i unikanie złych okazji... 

O gorliwość apostolską i ukochanie Ofiary Mszy Św. ... 

O ducha posłuszeństwa, czystości, ubóstwa, pokory i zaparcia się 

siebie.. 

O ducha pokuty, umartwienia i skruchę ustawiczną ... 

O ufność w Miłosierdzie Boże dla dusz zrozpaczonych ... 

O zwycięstwo nad namiętnościami ... 

O ustawiczną pamięć na Obecność Twoją ... 

O miłość i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi ... 

O miłosierdzie Serca Twego przy naszym konaniu ... 

O królowanie Miłosierdzia Twego w Ojczyźnie naszej ... 

O nawrócenie wszystkich grzeszników i odstępców ... 

O kapłanów gorliwych i świątobliwych ... 

O świętych w narodzie naszym ... 

O pociechę dla chorych, cierpiących i zrozpaczonych... 

O ochłodę dla dusz w czyśćcu cierpiących ... 

O potrzebne łaski Twego niezgłębionego Miłosierdzia dla wszystkich 

uczestników tego nabożeństwa i ich rodzin ... 
 

Pieśń : ( Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz ... 

  Twemu sercu cześć składamy ... 

  Pójdź do Jezusa, do niebios bram ... 

  Pod Twą obronę Ojcze na niebie ...) 

 

Modlitwa Anioła z La Salette 
 

Ojcze nasz Wszechmogący, zachowaj nas w bezpieczeństwie w 

godzinie tego strachu. Ojcze Wszechmogący, zachowaj w 

bezpieczeństwie wszystkich żyjących na ziemi w godzinie grozy.  

W opiekuńcze dłonie oddaj Aniołom Swoim, Niepokalanej Maryi 

Pannie, Synowi Swojemu Jednorodzonemu Jezusowi Chrystusowi.  

Amen. 

Niepokalane Serce Maryi bądź zbawieniem naszym! Amen.  
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Modlitwa, o którą prosi Matka Boża w Medjugorje 
 

Boże nasz, Ojcze nasz wierzymy, że nas uratujesz przed wiecznym 

zatraceniem. Prosimy, ratuj ziemię, na którą posłałeś Swojego 

Jednorodzonego Syna, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Jesteś naszą 

jedyną nadzieją.  

Boże Ojcze Wszechmogący spójrz na grzeszników, jako błądzące syny, 

córki. Jesteś naszą nadzieją, Miłością wieczną. Zmiłuj się, błagamy Cię, 

bo nie widzimy żadnego innego wyjścia w nieładzie, w chaosie naszego 

czasu i niebezpieczeństwa, które grozi naszej planecie i całej ludzkości. 

Pomóż łaskawie Boże Wszechmogący, otwórz Swoje kochające objęcia  

i odegnaj cień szatana. Amen. 

Boże bądź miłościw na niewiarę tego stulecia. Boże zmiłuj się nad 

naukowcami, oświeć Swym Duchem ich rozum, myśli. 

Zmiłuj się nad maluczkimi, którzy nie są winni, a którzy przyszli do 

świata kłamstwa i oszustwa. Swoją prawdą oświeć im duszę. Amen. 

 

Modlitwa Anioła z Fatimy 

 

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze i Synu i Duchu Św., uwielbiamy 

Ciebie głęboko i ofiarowujemy Tobie Najcenniejsze Ciało, Krew, Duszę 

i Bóstwo Pana Naszego Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich 

Tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i 

obojętność, którymi jesteś Boże bezustannie obrażany. 

Przez nieskończone zasługi Twego Najświętszego Serca i 

Niepokalanego Serca Maryi błagamy Cię o nawrócenie biednych 

grzeszników.  

Amen. 

Boże nasz, wierzymy w Ciebie, uwielbiamy Ciebie, ufamy Tobie, 

kochamy Cię! 

Przepraszamy Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie 

uwielbiają, którzy Tobie nie ufają, którzy Ciebie nie kochają! Amen. 
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Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów  

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę 

szatana, prosimy Cię pokornie: rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały 

szatanów stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do 

piekła.  

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas.  

Amen. 

Maryjo, Matko Boga, Królowo Wszechświata, pogromczyni mocy 

piekielnych, bądź naszym zbawieniem ! 

 

Święty Michale Archaniele,  

wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego 

ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to 

prosimy, a Ty Wodzu Zastępów Niebieskich, szatana i inne złe duchy, 

które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym świecie, Mocą Bożą strąć do 

piekła. Amen.  

Święty Michale Archaniele pogromco Lucyfera i demonów piekielnych, 

módl się za nami !   

Modlitwa do Św. Józefa 

        Św. Józefie opiekunie, Najświętszej Rodziny, oddajemy Tobie 

nasze serca i dusze! I prosimy: tak, jak przygotowywałeś grotę 

betlejemską na narodzenie Pana, oczyść, uporządkuj, przemień nasze 

serca i dusze! Przygotuj nas na powtórne przyjście Pana! Oddajemy się 

Tobie nasz Opiekunie i Przewodniku! Przygotuj nas i spraw, aby Pan 

narodził się w nas!  

Św. Józefie przyjdź i ratuj nas ! Amen. 
 

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem  

św. Andrzeja Boboli 

     Św. Andrzeju Bobolo – patronie trudnych czasów, który krzepiłeś 

Polaków  w czasach niewoli, wojen i wszelkiego zagrożenia – 

ODDAJEMY SIĘ TOBIE W OPIEKĘ!  

Pomagaj nam przetrwać czasy kryzysu i niepewności, w jakich przyszło 

nam żyć. Uproś łaskę Bożego pokoju, jedności, rozwagi i ewangelicznej 

roztropności, byśmy potrafili dostrzegać i oceniać wszystkie sprawy 
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własne i sprawy naszego narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.  

Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności  wobec 

zła, które dostrzegamy. Uproś nam radość ludzi błogosławionych, gdy 

zwyciężamy albo ponosimy porażkę. 

Święty Andrzeju Bobolo – oręduj za nami u Pana. Amen. 

Modlitwa do św. Maksymiliana Marii Kolbe 

Wszechmogący, Miłosierny Boże, który wspierasz rodzinę 

ludzką Swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy 

Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór Św. Maksymiliana i przez 

szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe na 

ziemi. 

Święty Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia 

bliźniego, prosimy Cię rozpal nasze serca podobną miłością i 

ofiarnością, abyśmy zawsze w życiu  szukali Woli Bożej i z pokorą Ją 

wypełniali, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Modlitwa do Św. Ojca Pio 

Święty Ojcze Pio, który zapalony miłością Boga i opromieniony 

blaskiem Niepokalanej Dziewicy i Świętych, pomagałeś ludowi do 

zwycięstwa dobra nad złem; uproś nam tyle światła i sił, abyśmy mogli 

czynić dobro i pociągnąć innych do Chrystusa. Amen. 

Modlitwa za misje 

 Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie poznali Twoją prawdę i 

zostali zbawieni. Prosimy Ciebie, ześlij na Twoje żniwo robotników, 

którzy będą głosić Twe słowo, tak jak głosili je apostołowie, z pełną 

gotowością serca we wszystkich krajach i językach, aby wszystkie ludy 

poznały Ciebie, jedynego i prawdziwego  Boga, i Syna Twego, Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego, którego nam zesłałeś.  

Prosimy Ciebie także, aby wszyscy chrześcijanie uważali za swój 

obowiązek przychodzenia z pomocą wszystkim tym, którzy w ich 

imieniu duszpasterzują w krajach misyjnych, nie tylko przez modlitwę, 

lecz i wielkoduszny podział mienia. Amen. 
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Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II do świętej Faustyny 

 

              Święta Faustyno, darze Boży dla naszych czasów, darze ziemi 

polskiej dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy pojęli głębię 

Bożego Miłosierdzia. Pomóż nam żywo jego doświadczyć i świadczyć 

o nim pośród ludzi. Niech Twoje przesłanie światła i nadziei 

rozprzestrzenia się po całym świecie, nakłania grzeszników do 

nawrócenia, łagodzi rywalizację i nienawiść, otwiera ludzi i narody na 

praktykowanie braterstwa. I my dziś, wpatrzeni w oblicze 

Zmartwychwstałego Chrystusa czynimy naszą modlitwę ufnego 

zawierzenia i z niewzruszoną nadzieją wypowiadamy „Jezu ufam 

Tobie!”. Amen. 

 

Modlitwa zawierzenia – Jezu ufam Tobie! 
 

( odmawiamy w liczbie pojedynczej, wczuwając się mocno w poszczególne zwroty ) 

 

Gdy tragedie, katastrofy i kataklizmy nasilają się i trwoga ogarnia mą 

duszę       – Jezu, ufam Tobie! 

Gdy ubóstwo wkrada się do mego domu i znikąd nie widać pomocy - ... 

Gdy nawiedzi mnie choroba, albo dotknie kalectwo - ... 

Gdy świat mnie odepchnie i nienawiścią ścigać będzie - ... 

Gdy poniżenie i wzgarda mnie spotka i przesyci goryczą - ... 

Gdy opuszczą mnie przyjaciele i ranić mnie będą słowem i czynem - ... 

Gdy bezsilność mnie przytłoczy, a źródło łez wyschnie - ... 

Gdy wątpliwości mnie pogrążają i rozpacz zagląda w oczy - ... 

Gdy martwota zabija mą duszę i rozmyślać, ani modlić się nie mogę - ... 

Gdy bunt natury mnie ogarnia, a szatan złą wolę budzi - ... 

Gdy przemocą od Ciebie mnie odrywa i lekceważeniem grzechu 

przejmuje-. 

Gdy serce twarde jak skała na żal zdobyć się nie może - ... 

Gdy wielkość moich grzechów mnie przeraża - ... 

Gdy rozpacz i zwątpienie odbierają mi siły do walki i życia - ... 

Gdy myśli pewnego potępienia szatan narzuca - ... 

W ciemnościach i zwątpieniu zupełnym - ... 

W rozstroju ducha i umysłu - ... 

W chorobach duszy i woli - ... 
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 O Jezu samotnie w Ogrójcu konający – ufam Tobie! 

 O Jezu w ciemnościach nocy samotnie płaczący – ufam Tobie! 

 O Jezu w samotności krwawym potem broczący – ufam Tobie! 

 O Jezu ze strachu przed tym co nastąpi omdlewający – ufam Tobie! 
 

Dlatego, że chcę Cię kochać – Jezu, ufam Tobie! 

Dlatego, że Ci oddać pragnę wszystko - ... 

Dlatego, że pragniesz dusz ofiarnych - ... 

W udręczeniach i oschłości duszy - ... 

W pokusach i zniechęceniu - ... 

W troskach i smutkach moich - ... 

W chorobach i niedostatku - ... 

W pociechach i przeciwnościach - ... 

Amen. 

 

Litania pokory 

 
( odmawiamy w liczbie pojedynczej, ze świadomością, że poszczególne zwroty dotyczą 

przede wszystkim mnie samego)  

 

O Jezu cichy i pokornego Serca, usłysz mnie! 

O Jezu cichy i pokornego Serca, wysłuchaj mnie! 
 

Z pragnienia bycia cenionym, wyzwól mnie Jezu, 

Z pragnienia bycia lubianym, 

Z pragnienia bycia chwalonym, 

Z pragnienia bycia sławionym, 

Z pragnienia bycia wyróżnianym, 

Z pragnienia bycia uznanym, 

Z pragnienia udzielania wszystkim rad, 

Z pragnienia wynoszenia się nad innych, 
 

Ze strachu przed poniżeniem, wyzwól mnie Jezu, 

Ze strachu przed wzgardą, 

Ze strachu przed wyśmianiem,  

Ze strachu przed skrzywdzeniem, 

Ze strachu przed podejrzeniem, 

Ze strachu przed zapomnieniem. 
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Spraw o Panie bym pragnął, aby inni byli więcej cenieni niż ja, 

Spraw o Panie bym pragnął, aby inni byli więcej chwaleni niż ja, 

Spraw o Panie bym pragnął, aby inni byli więcej lubiani, niż ja, 

Spraw o Panie bym pragnął, aby inni byli bardziej kochani, niż ja, 

Spraw o Panie, abym myślał tylko o Tobie, szukał Ciebie, pragnął Ciebie, 

kochał Ciebie, a o sobie całkowicie zapomniał... 
 

Maryjo Matko serc pokornych, módl się za mną! 

Św. Józefie, opiekunie dusz pokornych, módl się za mną! 

Św. Michale Archaniele, który pierwszy pokonałeś pychę, módl się za 

mną! 

Wszyscy Święci Pańscy, którzy jesteście wzorem pokory, módlcie się za 

mną! 

Módlmy  się: 

O Jezu, który zostawiłeś nam najważniejszą przestrogę: “uczcie się ode 

Mnie, że Jestem cichy i pokornego Serca!”, naucz mnie naśladować Twój 

przykład, strzegąc cnoty Pokory w sercu moim. Amen. 

 

 

Na zakończenie spotkań lub nabożeństw 

 

Krótkie uwielbienie: 

K. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus. 

W. Który nas Krwią swoją odkupił. 

 

Pozdrowienie Wspólnoty: 

K. Błogosławiona Krew Jezusowa! 

W. Na wieki błogosławiona! 

 

Ofiarowanie Krwi Chrystusa: 

K. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Najdroższą Krew Jezusa 

Chrystusa, 

W. Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i 

zachowa Twój Kościół w miłości  i jedności. 

 

Responsorium: 

K. Odkupiłeś nad Panie + Ceną Twojej Krwi. 

W. Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi. 
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K. Ludzi wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów. 

W. Ceną Twojej Krwi. 

K. Chwała Ojcu... 

W. Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi. 

 

 

Hymn Małych Rycerzy  

 Ile razy pierś odetchnie, ile razy serce drgnie 

Tysiąc razy więcej Jezu wielbię miłosierdzie Twe. (bis) 

 

 Refren: 

  Miłosierdzie Twe Jezu, poprzez wieki wciąż trwa, 

Miłosierdzie Twe Jezu ukojenie nam da. 

  Bo gdy smutek nas trapi i na duszy tak źle, 

Miłosierne Twe Serce łask promieni nam śle. (bis) 

 

 Pragnę w miłosierdzie Twoje przeobrazić się, nim żyć, 

I dla smutnych, pokrzywdzonych, Twym odbiciem  żywym być. (bis) 

 

 Refren: 

 Spraw by wszystkie moje myśli, każde słowo, każdy czyn, 

Były zawsze miłosierne, wobec ludzkich wad i win. (bis) 

  

 Refren: 

  Pragnę zamknąć biedne serce, w miłosiernym Sercu Twym, 

Aby cierpieć z cierpiącymi, milczeć o cierpieniu swym. (bis) 

 

 

Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi  
 

Na pamiątkę i cześć pięciu Ran naszego Zbawiciela żegnamy się 5 razy. 

 Pełne Boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy 

się do Ciebie uciekamy 

 Matko, ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego 

       Serca 

Na koniec 3 x Chwała Ojcu 
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„Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie łaski Twojego 

Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” 

 

ROZWAŻANIE CZĘŚCI BOLESNEJ  

RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
  

Tajemnica I – modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym  

  

Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza począł się smucić i 

odczuwać trwogę. A odszedłszy nieci dalej, upadł na twarz i modlił się 

tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten 

kielich! Lecz nie jak Ja chcę, ale  jak Ty! 

*** 

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się, jak 

gęste krople krwi sączące się na ziemię. 

  

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryji – 

Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie 

Drogocenną Krew Jezusa przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną 

trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, 

obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za bunt, nieposłuszeństwo, 

lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań oraz Sakramentów 

Świętych... 

  

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi grzechy naszej pychy, 

zarozumiałości, złości i niecierpliwości, a  wszelkie nasze działania 

uświęci oraz napełni nasze serca Bożym pokojem i miłością. 

  

Tajemnica II – biczowanie Pana Jezusa  

  

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować  i wydał na 

ukrzyżowanie. 
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Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – 

Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie 

Drogocenną Krew Jezusa przelaną w czasie okrutnego biczowania, na 

wynagrodzenie za wszystkie grzechy ciała, grzechy niemoralności, 

nieczystości ( zwłaszcza grzechy młodości ), za wszelkie perwersje i 

wynaturzenia, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za 

zgorszenia i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży...  za 

dogadzanie ciału, brak umiaru  w jedzeniu i piciu, stosowanie różnych 

używek, uleganie  przyjemnościom i nałogom... 

 

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, oczyści serca i 

umysły, napełni je zdrowymi pragnieniami i nauczy większej dbałości o 

sprawy ducha niż ciała...  

 

 

Tajemnica III – cierniem koronowanie Pana Jezusa 

 

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni, włożyli Mu na głowę i 

zaczęli Go pozdrawiać: Witaj Królu Żydowski! Jezus więc, wyszedł na 

zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do 

nich: „Oto Człowiek”. Gdy ujrzeli Go arcykapłani i słudzy zawołali: 

„Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”. 

 

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – 

Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie 

Drogocenną Krew Jezusa przelaną w czasie cierniem koronowania, na 

wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, 

Najświętszej Głowy Jezusa, Jego Boskiej Godności oraz zniszczenie 

godności człowieka i obrazu Bożego w sobie, za wszelkie bluźnierstwa, 

obmowy, fałszywe sądy i wszystkie grzechy języka... 

 

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi grzechy naszej głupoty, 

nienawiści, zazdrości, oszczerstw, plotek, sądów, a  wyjedna Dary 

Ducha Świętego  i odbuduje w nas na nowo Obraz i Podobieństwo 

Boże. 
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Tajemnica IV – Droga Krzyżowa Pana Jezusa 

 

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, 

które po hebrajsku nazywa się Golgota. 

 

Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi – 

Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie 

okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew 

Twojego Syna Jezusa na wynagrodzenie za grzechy nasze i całego 

świata przeciw Krzyżowi uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, 

bluźnierstwa, przekleństwa, za narzekania z powodu cierpień  i małych 

krzyżyków danych nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za 

odrzucanie cierpień i doświadczeń. 

 

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, nawróci 

grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia 

i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej naszego 

życia, wiodącej do zbawienia. 

 

Tajemnica V – Śmierć  Pana Jezusa na Krzyżu 

 

Około godziny dziewiątej Jezus zawołała donośnym głosem: Boże mój, 

Boże mój czemuś Mnie opuścił! 

*** 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 

dziewiątej. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze w ręce 

Twoje powierzam ducha Mojego!” Po tych słowach wyzionął ducha.  

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 

tylko jeden z żołnierzy włócznią  przebił Mu bok i natychmiast 

wypłynęła krew i woda. 

 

 Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryji – 

Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask, ofiarujemy Tobie 

Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża 

gwoździami naszych grzechów, Jego podniesienie na Krzyżu, Jego 

Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku,  Jego Drogocenną Krew z 
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Nich wytrysła, Jego Obnażenie i bezgraniczne Posłuszeństwo oraz 

bezkrwawe odnawianie się Jego Świętych Ran we wszystkich Mszach 

Świętych na ziemi - na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej 

wolności  wykorzystywanej do celów grzesznych i marnych, za łamanie 

ślubów, przyrzeczeń, zaniedbywanie obowiązków, za odrzucanie 

Bożych Łask, za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za 

niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach naszych, w 

naszych rodzinach , ojczyźnie i na świecie. 

 

Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, nawróci 

grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci kapłanów i 

zapali nasze serca gorącą miłością miłosierną do bliźnich, abyśmy nasze 

życie wykorzystali dla Chwały Bożej. 

 

Modlitwa uwielbienia Eucharystii 
 

Niech będzie Bóg uwielbiony. 

Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego. 

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus , prawdziwy Bóg i prawdziwy 

Człowiek.  

Niech będzie uwielbione Święte Imię Jezusowe. 

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. 

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie 

Ołtarza. 

Niech będzie uwielbiona Jego Krew Najdroższa. 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. 

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja. 

Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie. 

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. 

Niech będzie pochwalone Imię Maryi Dziewicy i Matki. 

Niech będzie pochwalony Święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. 

Niech będzie uwielbiony Bóg w Swoich Aniołach i Swoich Świętych. 

   

pieśń: Upadnij na kolana ludu czcią przejęty ... 

           Ja wiem w Kogo ja wierzę.... 

  


