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Domowe Czuwanie w intencji dusz 

w czyśćcu cierpiących 

w nocy z 2 na 3 listopada 2020r  

godz. 20.00 - 06.00  

Organizator: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Poznań 

Motto tegorocznej modlitwy:  

„Maryja pociecha dusz w czyśćcu zatrzymanych” 

Skrócony program: 

20.00 Msza Święta z wymieniankami za zmarłych parafian i dusze w czyśćcu cierpiące 

21.00 Przywitanie Ojca Niebieskiego, Pana Jezusa, Ducha Świętego i Maryi 

21.15 Różaniec cz. I Radosna    

22.00 Modlitwa Dworu Niebieskiego ( objawiona Świętej Lutgardzie )   

23.00 Litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących  

24.00 Anioł Pański  

00.15 Różaniec cz. II Światła  

01.00 Akt Ofiarowania Ojcu Miłosierdzia  

02.00 Droga Krzyżowa za dusze w czyśćcu  

02.50 Modlitwa Odpustowa ( Maria Simma ) 

03.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

03.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

04.00 Różaniec cz. III Bolesna    

04.45 Modlitwa Pana Jezusa przekazana Świętej Gertrudzie 

05.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  

05.30 Różaniec cz. IV Chwalebna 

06.00 Anioł Pański ( zakończenie czuwania )   
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Szczegółowy program: 

godz. 20.00 MSZA ŚWIĘTA ( za dusze czyśćcowe oraz zmarłych parafian )                                

godz. 21.00 PRZYWITANIE OJCA NIEBIESKIEGO, PANA JEZUSA, DUCHA                 

        ŚWIĘTEGO i MARYI  

godz. 21.15 RÓŻANIEC cz. I RADOSNA  

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. 
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godz. 22.00 MODLITWA DWORU NIEBIESKIEGO ( objawiona Św. Lutgardzie ) 

Zbawicielu Przenajświętszy i Najmiłosierniejszy, źródło łask, nasz Najdroższy Panie Jezu! Z 

niepojętej miłości ku nam nędznym dzieciom Ewy, opuściłeś swe miejsce na łonie Ojca 

Niebieskiego i przyjąłeś nasze słabe ciało, wraz z jego największym ubóstwem 

niespotykanym u innych ludzi, abyśmy za to wzajemnie się kochali. Chętnie podjąłeś się 

rozlicznych wysiłków i prac, aby nas wyrwać z mocy złego ducha i uczynić dziećmi Twego 

Ojca w Niebie.  

             Bardzo żałuję, za ja nędzny robak tej ziemi nie rozeznawałem dotychczas bezmiaru 

Twojej miłości. Nie okazywałem wdzięczności za Twoje trudy i cierpienia. Ofiaruję Ci więc 

tę niegodną moją modlitwę, ażeby przez nią oddawać cześć Twojemu najświętszemu życiu, 

męce i śmierci, uczcić wszystkie Twe lata, dni i godziny, poświęcone wybawieniu zagubionej 

i grzesznej ludzkości. Ofiaruję Ci z głębi mego serca wszystkie uwielbienia, miłości i 

dziękczynienia, tysiące razy zwielokrotnione, które dziewięć chórów świętych Aniołów i 

wszystkie stworzenia, szczególnie Najświętsza Panna Maryja od swego Niepokalanego 

Poczęcia, z największą gorliwością ofiarowały Ci i w każdej chwili nadal składają w ofierze. 

Ofiaruję Ci tę modlitwę z miłości do Ciebie, jako Pana i Boga mojego, i z wdzięczności, że 

przez swoją męczeńską śmierć krzyżową otworzyłeś mi bramy niebios: 

Za odwieczny wybór Najświętszej Panny Maryi na Matkę Boga,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.  

Za Jej Niepokalane Poczęcie i zachowanie od grzechu pierworodnego, któremu podlegają 

wszyscy ludzie,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.  

Za narodzenie Twojej Niepokalanej Matki, co przyniosło nadzieję światu i uradowało niebo.  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.  

Za Twoje własne cudowne poczęcie za sprawą Ducha Świętego, które zostało zwiastowane 

przez Archanioła Gabriela,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.  

Za pierwszą podróż, którą odbyłeś ukryty w najczystszym ciele Twej Matki, do Twojej 

krewnej Elżbiety i ukrytego w jej łonie św. Jana,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.  

Za Twoje cudowne Narodzenie w skrajnym ubóstwie, w stajence, w której nie miałeś gdzie 

położyć Twej najświętszej głowy i ogrzać Twego delikatnego ciała,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.  

Za wielką cześć, którą przyjąłeś w adoracji trzech Mędrców i z ich pełnymi znaczenia darami: 

złota, kadzidła i mirry,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.  

Za wybór Twego świętego imienia Jezus, które przyjąłeś z pokornego posłuszeństwa Prawu 

Mojżeszowemu,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.  

Za Twoje Ofiarowanie w świątyni Jerozolimskiej przez Twoją Matkę i proroka Symeona, 

według Prawa Mojżeszowego,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za ciężkie prześladowanie, którego doznałeś na początku Twego życia, gdy musiałeś z Twoją 

Matką i Św. Józefem, uciekać do Egiptu i tam przez dłuższy czas przebywać,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za tajemnicę odnalezienia Ciebie w świątyni Jerozolimskiej, kiedy Matka Twoja i Św. Józef z 

bólem serca szukali Ciebie i po trzech dniach znaleźli po między uczonymi,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie. 
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Za Twoją uległość okazywaną do trzydziestego roku życia Twoim kochanym rodzicom i 

okazywanie im we wszystkim posłuszeństwa.  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za Twoje zbawienne nauki, za uciążliwe i niebezpieczne podróże, i za wszystkie trudy i 

prace, podjęte dla naszego zbawienia,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za Twój czterdziestodniowy święty post, doświadczenie pokus i gorliwą modlitwę na 

pustyni,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za wielkie i zdumiewające cuda, które uczyniłeś na potwierdzenie prawdziwości głoszonej 

przez Ciebie Ewangelii,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za Twoją pełną boleści modlitwę i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym, gdzie mimo 

przejmującej trwogi duchowego konania, byłeś uległy woli Ojca Przedwiecznego,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za fałszywy pocałunek, którym Cię Judasz zdrajca wydał poganom i grzesznikom,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za nałożenie bolesnych więzów przez haniebnych oprawców, oraz za okrutne wleczenie Cię 

po ulicach ukochanego przez Ciebie świętego miasta Jerozolimy,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za liczne fałszywe oskarżenia i wymyślone świadectwa przeciw Tobie złożone przez 

Annasza, Kajfasza i innych,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za haniebne obchodzenie się z Tobą, kiedy byłeś prowadzony od jednego do drugiego 

niesprawiedliwego sędziego,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za upokarzający, bolesny policzek zadany Twemu najświętszemu Obliczu przez sługę 

Arcykapłana,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za ból przekraczający granice ludzkiej wytrzymałości, który znosiłeś w czasie długo 

trwającego okrutnego biczowania,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za Twoje obnażenie i doznanie przykrego uczucia wstydu wobec rozbestwionego pospólstwa, 

kiedy Cię nagiego przywiązano do słupa,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za wyszydzanie, oplwanie, policzkowanie, wyrywanie brody przez grzesznych ludzi,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za wbicie cierni w Twoją najświętszą głowę, które sprawiło Ci niewymowny ból i upływ 

krwi zalewającej Twoje Oblicze,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za haniebne stawienie Ciebie przed Piłatem, który bojąc się utracić swego stanowiska skazał 

Ciebie na okrutną śmierć krzyżową,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Za Twoje bolesne spotkanie się z Twoją współcierpiącą Matką i z innymi niewiastami, które 

widząc Cię w takim pohańbieniu wylewały gorzkie łzy litości,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za gwałtowne ściąganie szat, powodujące bolesne odnowienie się ran i z krańcowym 

okrucieństwem przybicie Cię do krzyża, oraz za wszystkie słowa wypowiedziane na krzyżu i 

za Twoją śmierć,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   
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Za przebicie Twego Najświętszego Serca ostrą włócznią, skąd wypłynęła krew i woda, jako 

dowód Twojego nieskończonego miłosierdzia do wszystkich ludzi,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za Twoje chwalebne zmartwychwstanie trzeciego dnia po Twojej męce i za wielokrotne 

pokazywanie się Twojej Przenajświętszej Matce, Apostołom i wielu innym,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za Twoje cudowne Wniebowstąpienie i chwalebny powrót do Ojca Niebieskiego po 

ziemskiej pielgrzymce i zwycięstwie nad szatanem i grzesznym światem,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za widoczne i zbawienne, dla pogan i Żydów, zesłanie Ducha Świętego w dzień Zielonych 

Świąt, na Twoją Najświętszą Matkę, Apostołów i uczniów, zgromadzonych na modlitwie w 

Wieczerniku,  

    Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za wspaniały triumf i radość w Niebie z powodu przybycia tam z duszą i ciałem Twej 

Najświętszej Matki,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie.   

Za chwałę, jakiej doznała Trójca Przenajświętsza z powodu wywyższenia Twojej Matki 

ponad wszystkie chóry Aniołów, i za radość całego Dworu Niebieskiego z Jej ukoronowania 

na Królową nieba i ziemi,  

     Jezu, uwielbiamy Ciebie. 

Panie Jezu Chryste, za wszystkie akty miłości, za każde uderzenie Twego Najświętszego 

Serca, za myśli, pragnienia, modlitwy w czasie Twojego życia ziemskiego i obecnego 

przebywania w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, za pracę i cierpienia składam Ci 

tysięczne dzięki. Proszę Cię pokornie, ażebyś mnie i wszystkich, którzy polecili się mojej 

modlitwie, albo za których mam obowiązek modlić się, raczył udzielić żalu doskonałego za 

grzechy z mocnym postanowieniem poprawy, abyśmy już nigdy nie obrażali Twego Boskiego 

Majestatu. Udziel mi mocy do wytrwania w Twojej łasce, a po trudach życia doczesnego 

przyjmij do liczby wybranych i pozwól z nimi oglądać Twoje Najświętsze Oblicze, który z 

Ojcem i Duchem Świętym w jedności żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

godz. 23.00 LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH  
 

Ojcze z nieba Boże, -zmiłuj się nad nami 

Synu Odkupicielu świata, Boże, -zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, -zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże, -zmiłuj się nad nami.  

 

Święta Maryjo, - módl się za nim (nią, nimi) 

Bramo niebieska, - 

Królowo Wniebowzięta, - 

Święty Michale, - 

Święty Janie Chrzcicielu, - 

Święty Józefie, - 

Święty ...... (patronie zmarłego), - 

Wszyscy święci i święte Boże, -  

 

Bądź mu (jej) miłościw, wybaw go (ją, ich) Panie 

Od zła wszelkiego, - 

Od cierpień w czyśćcu, -  
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Przez Twoje wcielenie, - 

Przez Twoje narodzenie, - 

Przez Twój chrzest i post święty, - 

Przez Twój krzyż i mękę, - 

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, - 

Przez Twoje zmartwychwstanie, - 

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, - 

Przez zesłanie Ducha Świętego, - 

Przez Twoje przyjście w chwale, -  

 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie 

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, - 

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, - 

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,  

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, -  

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, - 

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,  

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, - Prosimy Cię, 

abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, -  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami  

 

Módlmy się:  

 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym 

sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać 

Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

godz. 24.00 MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI  

+ Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. 

Zdrowaś Maryjo… 

+ Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. 

Zdrowaś Maryjo... 

+ A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. 

Zdrowaś Maryjo... 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych.  
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Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem 

anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały 

zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 Chwała Ojcu … 

 Wieczny odpoczynek …  

    Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

 

godz. 00.15 RÓŻANIEC cz. II ŚWIATŁA  

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, 
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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 

 

godz. 01.00 AKT OFIAROWANIA OJCU MIŁOSIERDZIA  
 

Przedwieczny Boże, Ojcze Miłosierdzia, niegodność moja da się zmierzyć jedynie Twoją 

Boską doskonałością. W oczach Twoich po tylekroć jestem przedmiotem obrzydzenia, ilekroć 

grzeszyłem i nie korzystałem z Twoich łask i dobrodziejstw, których mi udzielałeś do 

przeprowadzenia najświętszych zamiarów Twego Boskiego miłosierdzia. Liczę wszakże na 

nieskończone miłosierdzie Twoje i w miarę sił swoich chcę wyrazić pragnienie mojego 

biednego serca. W zjednoczeniu z całym Dworem niebieskim, z duszami czyśćcowymi i 

Kościołem Chrystusowym oraz ze wszystkimi stworzeniami, które były, są i będą, i które by 

być mogły, a które wyobrażam sobie jako nieskończenie pomnożone, w każdej nieskończenie 

małej chwili przez wieczność, zarówno co do liczby, jak co do świętości i zasług; a przede 

wszystkim w zjednoczeniu z Jezusem i Niepokalaną Maryją Panną ofiaruję Ci przenajdroższą 

krew Boskiego Słowa Wcielonego, Jego najświętsze życie, Jego najokrutniejsze cierpienia 

duchowe, Jego najboleśniejszą mękę, konanie i śmierć, Jego nieskończone zasługi, jak 

również przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zasługi, jak również nieskończenie pomnożone w 

każdej chwili od wieczności przez wieczność całą. A wszystko to razem ofiaruję Ci na 

zgładzenie grzechów moich i grzechów całego świata, na potrzeby Kościoła świętego i całego 

świata, na wybawienie natychmiastowe wszystkich dusz czyśćcowych w teraźniejszości i 

przyszłości, i na podziękowanie, jak gdybyś przez wzgląd na ofiarę, którą Ci składam, 

przyrzekł natychmiast wybawić wszystkie dusze, aż do końca świata, dla wszystkich celów 

możliwych, które Ci są miłe. Pragnę Ci to wszystko ofiarować, aby naprawić wszystkie złe 

czyny, popełnione w przeszłości na całym świecie; aby uzupełnić wszelkie dobro opuszczone 

przeze mnie i przez wszystkie stworzenia; aby dopełnić w sobie i w innych życie doskonałego 

i stałego ukrzyżowania, doskonałej i ustawicznej ofiary, przy doskonałym uczestnictwie we 

wszystkich cierpieniach Jezusa i Maryi; aby prowadzić życie miłości Bożej i wszystkich cnót, 

aby żyć i umierać w jak najdoskonalszym pełnieniu wszelkich dobrych uczynków, aby żyć i 

umierać spokojnie pod wpływem gorącej miłości Bożej i wszystkich cnót w stopniu jak 

najdoskonalszym; aby we mnie i we wszystkich zostało zniweczone własne nasze życie, a 

życie Chrystusowe stało się naszym; na podziękowanie za łaski udzielone Najświętszej Maryi 

Pannie, oraz za łaski, których, Boże ojcze, udzieliłeś i których udzielisz wszystkim 

stworzeniom przeszłym, teraźniejszym i przyszłym; na podziękowanie, jak gdybyś mnie i 

wszystkim stworzeniom, które są i będą, udzielił już wszystkich łask, przywilejów i darów, 

których udzieliłeś wszystkim, gdyby wszyscy posiadali ducha i zjednoczenie najświętszego 

człowieczeństwa Chrystusowego; i jak gdybyś skutecznie spełnił we wszystkim i we 

wszystkich zamiary Twej nieskończonej miłości i miłosierdzia, we wszystkich dziełach 

Twoich, a więc w stworzeniu, zachowaniu, odkupieniu i uwielbieniu, a wszystko to dla 

wszystkich możliwych, i to we wszelki sposób możliwych, celów , które Ci się podobają; jak 

gdybyś wszystkich umocnił swą nieskończoną miłością i jak gdybyś przemienił w Twe 

Boskie przymioty i w siebie samego, Ojcze, Synu i Duchu Święty - dałeś nam bowiem 

poznać, że jedynie dzięki Twemu miłosierdziu będziemy Cię oglądali w królestwie chwały i 

będziemy podobni Tobie; a wreszcie, aby żyć i umierać w świętej wierze świętego, 

katolickiego, apostolskiego, rzymskiego Kościoła.  



str. 9 
 

 

Jezu, ufam Tobie!  

Jezu, rozpal serce moje miłością.  

Z Bogiem wszystko mogę.  

Spocznij. Jezu, w sercu moim.  

O mój Jezu, miłosierdzia.  

Wszystko dla Jezusa.  

Jezu Miłosierny wybaw mnie z jarzma grzechu!  

O Maryjo Matko Miłosierdzia módl się za nami!  

Dopomóż mi życiem odkrywać Twoje Miłosierdzie  

Zanurz mnie w zdrojach swojego Miłosierdzia  

Uwielbiam Cię Jezu za Twe Miłosierdzie  

W chwilach próby bądź dla mnie Miłosierny  

Panie, potrzebuję Twojej miłości  

Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu swoim  

Zawierzam Ci swoje życie  

Twój krzyż Panie niech mnie uczy Miłosierdzia  

Nieskończone Miłosierdzie , przenikaj moją codzienność  

Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu Swoim  

Zawierzam Ci Miłosierny Panie całe swoje życie  

Ogarnij mnie Jezu łaską swego Miłosierdzia  

Uczyń mnie apostołem Twojego Miłosierdzia  

Chwała Ci Jezu Miłosierny  

Daj mi poznać potęgę Twojego Miłosierdzia  

Tulę się w ramionach Twojego Miłosierdzia  

Ufam Miłosierdziu Twojemu  

Skrusz moje serce Swoim  

Rozpal mnie miłością płynącą z Twojego Miłosierdzia  

Jezu Miłosierny - prowadź!  

Panie, naucz mnie być miłosiernym  

Bezkresna przepaści Miłosierdzia Bożego, kieruj życiem moim ! 

godz. 02.00 DROGA KRZYŻOWA ZA DUSZE W CZYŚĆCU  
 

Stacja I – Jezus osądzony 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy postawę Jezusa postawionego przed ludzkim sądem - Wysokiej 

Rady i Piłata. Jezus, Syn Boży, pełen godności i dostojeństwa, z pokorą i w milczeniu bierze 

na siebie wszystkie krzywdzące i niesprawiedliwe osądy człowieka. Bierze na siebie grzechy 

wszystkich obmów, pomówień, oszczerstw i kłamstw. Bierze na siebie wszystkie 

krzywoprzysięstwa, stronnicze i niesprawiedliwe wyroki sędziów. 

Najłaskawszy Jezu, niesprawiedliwie przez ludzi osądzony, okaż miłosierdzie zmarłym i 

wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja II – Jezus bierze krzyż 
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P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się w Jezusa skazanego przez człowieka na okrutną śmierć krzyżową. Jezus, 

Syn Boży, bierze na swoje ramiona wszystkie krzyże ludzkich ciężarów, doświadczeń i 

słabości. Z miłości do człowieka, z poddaniem się woli Ojca, bierze ciężar krzyża każdego 

człowieka, aby odtąd każdy ludzki krzyż niesiony razem z Nim mógł mieć wartość zbawczą. 

Najłaskawszy Jezu, dźwigający krzyż na swych ramionach, okaż miłosierdzie zmarłym i 

wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja III – Pierwszy upadek Jezusa 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa upadającego pod ciężarem krzyża. Jezus, Syn Boży, dla 

nas i naszego zbawienia stał się słabym i kruchym człowiekiem. Upadając wziął na siebie 

grzechy wszystkich ludzkich upadków i pokus. Jednakże powstając z upadku Jezus dał 

wszystkim ludziom pewną nadzieję zwycięstwa nad grzechem i słabością ludzkiej natury. 

Otworzył drogę nawrócenia i przemiany naszego, ziemskiego życia.  

Najłaskawszy Jezu, upadający pod ciężarem naszych grzechów, okaż miłosierdzie zmarłym i 

wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja IV – Spotkanie z Matką 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa umacnianego na krzyżowej drodze przez swoją Matkę. 

Jezus jak każdy człowiek potrzebował obecności i bliskości osób, których kochał i które 

odwzajemniały Jego miłość słuchając Jego słowa starając się pełnić w codzienności wolę 

Ojca Niebieskiego. Bliskość Maryi na krzyżowej drodze niech będzie dla nas zachętą, 

abyśmy w chwilach trudności i pokus otwierali się na innych i szukali pomocy, ale przede 

wszystkim, abyśmy sami potrafili być przy człowieku, który cierpi z jakiegokolwiek 

powodu. 

Najłaskawszy Jezu, doświadczający w cierpieniu czułej bliskości Matki, okaż miłosierdzie 

zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który dzieli się z człowiekiem ciężarem swego 

zbawczego krzyża. Jezus, Syn Boży i Wszechmocny Bóg, zdaje się potrzebować ludzkiej 

pomocy w dziele zbawienia świata. On dozwala i chce, abyśmy dopełniali Jego zbawczych 

udręk i cierpień także poprzez branie na siebie słabości i ograniczeń innych ludzi. Chce, 

abyśmy rozpoznawali Jego obecność w każdym, nawet nieznanym nam człowieku, i 
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przychodzili mu z pomocą. 

Najłaskawszy Jezu, znajdujący wsparcie w posłudze człowieka, okaż miłosierdzie zmarłym i 

wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja VI – Weronika ocierająca twarz Jezusowi 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy zakrwawione oblicze Jezusa i odważny gest Weroniki 

ocierającej twarz Skazańca. Jezus, Syn Boży i Najpiękniejszy z synów ludzkich, wziął na 

siebie wzgardę i hańbę wszystkich pokrzywdzonych, skazanych i niesłusznie 

sponiewieranych. On przyjmując pomoc słabej kobiety, niech da nam odwagę stawania 

blisko i udzielania wsparcia tym, którzy przez swoje własne grzechy lub krzywdę i przemoc 

innych są na marginesie ludzkiego życia. 

Najłaskawszy Jezu, przyjmujący miłosierdzie z rąk Weroniki, okaż miłosierdzie zmarłym i 

wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja VII – Drugi upadek Jezusa 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa upadającego po raz drugi pod ciężarem krzyża. Jezus, 

Syn Boże, który był wolny od wszelkiej zmazy grzechu, bierze na siebie najcięższe grzechy 

tych wszystkich, którzy po ludzku wydają się być zgubieni. On nie zmyka swego serca przed 

żadnym człowiekiem, stoi ze swoim miłosierdziem i każdego chce podźwignąć. 

Najłaskawszy Jezu, dźwigający na swych ramionach wszystkich upadających, okaż 

miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja VIII – Płaczące niewiasty 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który pociesza, ale i napomina płaczące nad Nim 

niewiasty Jerozolimskie. Zachęca je do troski i zabiegania o najważniejszą rzecz w życiu 

człowieka, o szczęśliwą wieczność. W żadnej sytuacji i w żadnym doświadczeniu człowiek 

nie powinien zapomnieć o celu swojej ziemskiej drogi. 

Najłaskawszy Jezu, współczujący ludziom zaślepionym codziennymi troskami, okaż 

miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja IX – Trzeci upadek Jezusa 
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P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który u stóp Kalwarii upada po raz trzeci pod ciężarem 

krzyża. Jezus nie poddaje się skrajnemu wyczerpaniu, podnosi się, aby dzieło zbawienia 

człowieka mogło się dokonać. I my nie możemy nigdy zrezygnować z wysiłku i walki o 

własną świętość i o zbawieni tych, którzy wydają się być wrogami Chrystusowego Krzyża. 

Najłaskawszy Jezu, dodający sił ludziom przygniecionym zniechęceniem, okaż miłosierdzie 

zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja X – Obnażenie z szat 

 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który z miłości do nas ogołocił się ze wszystkiego. 

Będąc prawdziwym Bogiem stał się podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu – stał 

się Człowiekiem. W służbie człowiekowi oddał całkowicie samego siebie aż po obnażenie z 

szat. 

Najłaskawszy Jezu, leczący swoją nagością wszelkie zranienia miłości, okaż miłosierdzie 

zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XI – Ukrzyżowanie 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa przybitego gwoździami naszych grzechów do krzyża. 

On będąc bez grzechu dla nas stał się grzechem, aby odtąd grzech nie miał już władzy nad 

człowiekiem. Odtąd każdy, kto rozpoznaje i wyznaje swój grzech, dostępuje oczyszczenia i 

usprawiedliwienia dzięki Jego łasce. 

Najłaskawszy Jezu, przybity do krzyża Bożej miłości wobec człowieka, okaż miłosierdzie 

zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XII – Śmierć Jezusa 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa oddającego na krzyżu swego ducha Ojcu. Przez swoją 

śmierć Jezus wyzwolił nas spod panowania i władzy śmierci. Odtąd jest On obecny w każdej 

ludzkiej śmierci, aby tych, którzy umierają w Jego łasce obdarzyć radością i chwałą życia 

wiecznego. 

Najłaskawszy Jezu, ratujący nas od śmierci, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do 

wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XIII – Zdjęcie z krzyża 
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P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa złożonego po swej śmierci w ramionach Matki swojej 

Maryi. Każda śmierć niesie zawsze ze sobą smutek i ból rozstania. Odtąd Jezus i Jego Matka 

są zawsze blisko tych, którzy cierpią z powodu śmierci swych najbliższych. Ich bliskość jest 

dla nas nadzieją, na odnalezienie nowej więzi i nowej duchowej bliskości z tymi, którzy od 

odchodzą. 

Najłaskawszy Jezu, spoczywający w ramionach bolejącej Matki, okaż miłosierdzie zmarłym 

i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja XIV – Jezus złożony do grobu 

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. 

23 

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa złożonego jak każdy zmarły człowiek w grobie. Słowo 

Boże zapewnia nas jednak, że śmierć nie ma nad Jezusem już władzy. On zstępując w jej 

otchłań ogłosił nowe życie i niesie blask chwalebnego zmartwychwstania wszystkim, którzy 

zmarli od początku świata i tym którzy teraz odchodzą, i odchodzić będą z tej ziemi, aż do 

skończenia świata . 

Najłaskawszy Jezu, łamiący oścień śmierci swoim zmartwychwstaniem , okaż miłosierdzie 

zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. 

P.: Któryś za nas cierpiał rany. 

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 

 

Na zakończenie 

(modlitwy w intencjach papieskich wymagane do uzyskania odpustu zupełnego) 

 

Ojcze nasz... 

Zdrowaś Maryjo... 

Chwała Ojcu...  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze 

wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co znikąd nie mają 

pomocy Amen 

 

 

godz. 02.50 MODLITWA ODPUSTOWA ( Maria Simma ): 

 

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli 

się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz 

uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy 

ważyły się między piekłem i czyśćcem.  

 

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca 

Twego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników 

całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, 

zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za 

umierającymi. Amen 
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godz. 03.00 KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola 

Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść 

nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw ode złego. Amen. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i 

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 

grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

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 Maryi 

Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, 

trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 

wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, 

święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała 

zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

Na dużych paciorkach (1 raz) 

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 (10 razy) 

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

Na zakończenie (3 razy) 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 

 

godz. 03.30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

 

godz. 04.00 RÓŻANIEC cz. III BOLESNA  

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  
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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 

 

godz. 04.45 MODLITWA PANA JEZUSA przekazana ŚW.GERTRUDZIE  

Pan Jezus objawił się św. Gertrudzie Wielkiej i powiedział, że jednorazowe odmówienie tej 

modlitwy uwalnia tysiąc dusz z czyśćca. 

O Jezu, w łączności z Twoją Przenajdroższą Krwią przelaną na Krzyżu i ofiarowaną w każdej 

Mszy Świętej, ofiaruję Tobie moje modlitwy, prace, radości, troski i cierpienia dla uwielbienia 

Twojego Świętego Imienia w połączeniu ze wszystkimi pragnieniami Najświętszego Serca 

Twego; na wynagrodzenie za grzechy, za nawrócenie grzeszników, za zjednoczenie wszyskich 

chrześcijan i za nasze w końcu zjednoczenie z Tobą w Niebie. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Jezusa i 

Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen. 

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Maryję, nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność, w 

imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami 

w życiu doczesnym i wiecznym. Amen. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi na całym świecie dzisiaj 
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odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, 

w kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie a także w moim domu. Amen. 

 

godz. 05.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

godz. 05.30 RÓŻANIEC cz. IV CHWALEBNA  

 

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.  

Wniebowstąpienie 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. 
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godz. 06.00 MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI ( zakończenie czuwania ) 

+ Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. 

Zdrowaś Maryjo… 

+ Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. 

Zdrowaś Maryjo... 

+ A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. 

Zdrowaś Maryjo... 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych.  

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem 

anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały 

zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 Chwała Ojcu … 

    Wieczny odpoczynek …  

    Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

 

 

 

 

 

Nie mam wątpliwości, że to czuwanie to Wielki Dar Miłości oraz Miłosierdzia Ojca 

Niebieskiego, Pana Jezusa, Ducha Świętego i Maryi dla dusz w czyśćcu cierpiących.  

To również Wielka Łaska dla członków Świętego Kościoła, parafii Miłosierdzia Bożego, 

mieszkańców Poznania i całego świata.  

 

Błogosławię wszystkim, którzy podejmą ten trud i modlitwę za dusze czyśćcowe… 

 
były parafianin Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu 
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Patroni czuwania: 

* Święta Anna 

* Święty Joachim 

* Święta Maryja, Matka 7-Boleści 

* Święty Józef 

* Święty Michał Archanioł 

* Święty Rafał 

* Święty Gabriel 

* Święty Bernard 

* Święta Faustyna Kowalska  

* Święta Gertruda  

* Święta Małgorzata z Cortony 

* Święta Gemma Galgani 

* Święci Męczennicy Kościoła Katolickiego                                                                                                    

* Święta Lutgarda 

* Święta Teresa z Avila 

* Święta Weronika z Giuliani 

* Święta Brygida Szwedzka 

* Święty Grzegorz Wielki 

* Święta Małgorzata Maria Alacoque  

* Święty Ojciec Pio                                                                                                                        

* Święty Stanisław Maria Papczyński                                                                                          

* Święty Maksymilian Maria Kolbe                                                                                             

* Święty Jan Paweł II                                                                                                                    

* Święty Jan Maria Vianney                                                                                                                   

* Święta Katarzyna z Genui                                                                                                          

* Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerlich                                                                                      

* Błogosławiony Honorat Koźmiński                                                                                           

* Błogosławiony ks. Michał Sopoćko                                                                                                    

* Ks. Ruotolo Dolindo                                                                                                                                                                                                                                       

* Maria Simma                                                                                                                                      

* Natuzza Evolo                                                                                                                                  

* Alicja Lenczewska                                                                                                                          

* Teresa Neuman                                                                                                                                             

* Maria Valtorta                                                                                                                           

* Teresa Musco                                                                                                                            

* Jadwiga Carboni                                                                                                                                                                                                                                                  

* Dwór Niebieski                                                                                      

 


